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Resumo:
Este documento descreve uma pesquisa de objetivos exploratórios a respeito da educação financeira de
alunos do terceiro ano do Ensino Médio de uma escola particular na cidade de Ponta Grossa, Paraná.
No atuário cenário da economia brasileira e mundial, a falta de conhecimento financeiro é vista como
um problema. Muitos alunos do terceiro ano do Ensino Médio estão dando início ao mundo
profissional e, dessa forma, necessitam saber como lidar com dinheiro, investimentos, juros,
aplicações, despesas, objetivos, renda, entre outros.
Questionários foram aplicados enquanto procedimentos metodológicos. A investigação concluiu que
os alunos não possuem conhecimentos financeiros adequados a realidade que prospectam
profissionalmente, além de apresentar dúvidas e níveis de estresse financeiro.
As escolas procuradas para serem objetos do estudo também demonstraram baixo interesse na
aplicação, ainda que qualquer marca ou dado fosse divulgado.
Palavras chave: Educação Financeira, Estresse financeiro, Comportamento financeiro, Ensino
Médio.

Exploratory research on Financial Literacy: Knowledge and financial
behavior of students of the private school system
Abstract
This document describes a survey of exploratory objectives regarding the financial literacy of thirdyear students of a private high school in the city of Ponta Grossa, Paraná.
In the actuary scenario of the Brazilian and global economy, the lack of financial literacy is seen as a
problem. Many students of the third year of high school are beginning their professional world and
thus need to know how to handle money, investments, interest, applications, costs, objectives, income,
among others.
Questionnaires were applied as methodological procedures. The investigation concluded that students
do not have adequate financial knowledge to their prospecting professional reality, and present doubts
and financial stress levels.
The schools sought to be objects of study also showed low interest in the application, although any
brand or data were disclosed.
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1 Introdução
A educação financeira auxilia as pessoas a tomarem melhores decisões sobre suas
finanças e contribui para que exista uma maior integração entre sociedade e individuo,
contribuindo para um mercado mais eficiente e competitivo.
No Brasil, a educação financeira não é um tema recorrente, diferente de países como
os Estados Unidos e Reino Unido, que já inseriram disciplinas de educação financeira em suas
grades curriculares. Acredita-se que um dos motivos para o atraso na preocupação com a
educação financeira seja pelo histórico econômico do país, que é marcado por altas taxas de
inflação e variações monetárias por muito tempo. Com isso, o indivíduo acaba por tomar
decisões de curto prazo sem se preocupar em fazer um planejamento.
A presente pesquisa busca detectar a influência da educação financeira na vida de
estudantes do ensino médio em uma instituição de ensino da cidade de Ponta Grossa-PR,
visando conhecer como os mesmos utilizam a educação financeira em seu cotidiano, assim
como também analisando qual o nível de conhecimento dos mesmos.
Segundo Petras (2014) “Um bom momento para ter contato com esse assunto é no
ensino médio. É nesta etapa da vida que a pessoa começa a amadurecer e ser mais crítica, bem
como está prestes a adentrar no mercado de trabalho e terá que gerenciar o que ganha e o que
gasta”.
2 O objeto estudado
A pesquisa foi realizada em um dos colégios particulares mais antigos da cidade de
Ponta Grossa-PR, sendo que o mesmo foi fundado no ano de 1910. A instituição possui
creche, ensino primário, ensino fundamental, ensino médio e faculdade. A pesquisa envolveu
113 alunos do terceiro ano do ensino médio com curso técnico integrado em Análises
Clínicas, Administração, Informática e Farmácia, além dos alunos que cursam apenas o
Ensino Médio.
A pesquisa, a princípio, seria realizada em uma escola pública. Todavia, a greve dos
professores de escolas e universidades públicas no Estado do Paraná durante os meses de
Abril e Maio, levou a pesquisa a ser feita em uma instituição privada.
O estudo foi feito através de questionário contendo perguntas fechadas, sendo que 113
dos 118 questionários totais foram respondidos. O questionário possui 14 questões de
múltipla escolha e tem o objetivo de identificar qual o nível de conhecimento de educação
financeira os alunos possuem.
3 Referencial teórico
3.1 A educação a luz da evolução histórica
Na sociedade atual, um dos setores que mais se exige é a educação. A educação vem
se desenvolvendo ao longo dos anos e se adaptando com a sociedade, na idade média, a
educação tinha principalmente cunho cristão. No Renascimento, mudanças tinham sido feitas,
houve uma maior interação entre aluno e professor, como também houve um maior interesse
pela educação, porém algumas metodologias da Idade Média ainda estavam presentes. No
começo do século XVIII várias escolas começaram a surgir, contudo, passa a existir a
separação da escola do pobre e a escola do rico, sendo que a do pobre só ofertava o ensino
primário. É neste momento que surge a escola única, que atende tanto os pobres quanto os
ricos.
A escola era privilégio dos nobres, sendo que o resto da população, sendo eles os
artesões, camponeses, operários, não tinham instrução, contavam com a educação informal.
Com a chegada do capitalismo industrial, forçaram-se as estruturas do absolutismo e

feudalismo, sendo que os mesmos passaram por um processo de transformação, assim como
também contribuíram para mudanças significativas no mundo moderno, pois com a separação
da Igreja e do Estado, houve o incentivo do surgimento do sistema público de educação(
PILETTI e PILETTI, 2006 apud Peixoto, Oliveira e Maio (2013).
Com o desenvolvimento da indústria, a escola via-se forçada a formar os trabalhadores
para suprir a demanda, com isso ela adota o modelo tecnicista. “A escola é forçada a
modernizar-se, a dar mais importância aos conteúdos técnicos e científicos ao longo das
antigas matérias clássicas e literárias”(PILETTI,1996). Segundo Marx e Engels (1996) citado
por Peixoto, Oliveira e Maio (2013) “A revolução industrial criou uma série de mudanças na
estrutura social, de ordem econômica, política, cultural, afetando profundamente a vida das
pessoas, e como consequência, muitas delas perderam sua identidade e passaram por um
processo cruel de alienação.”
Dessa forma, com o processo de transformação em que se encontrava, era necessário
uma nova escola, que introduzisse um ensino técnico e profissional, e que fosse capaz de
gerar uma mão de obra qualificada que atuasse a favor do crescimento da indústria e assim
gerasse mais riquezas para a burguesia capitalista.
Quando as classes trabalhadoras começaram a se unir e se organizar em sindicatos,
surgem novas reivindicações, sendo elas não só as trabalhistas, mas também reivindicações
relacionadas com o ensino, sendo que os mesmos queriam que o ensino fosse público, sendo o
mesmo igual tanto para a classe trabalhadora e para a classe burguesa. Sendo assim, com o
tempo, vai sendo substituído por um único sistema.
A educação hoje é a palavra-chave para enfrentar os novos desafios na era da
globalização. A educação transpõe os espaços físicos da escola para qualquer espaço em que
se tem covivência com outras pessoas.
3.2 Educação brasileira e no mundo
“Há um esforço visível, nas últimas décadas, para universalizar a educação básica no
Brasil, garantindo padrões de qualidade equivalentes aos dos países considerados
desenvolvidos.” (SARMENTO,2012) .
Segundo a Constituição Brasileira “A educação, direito de todos e dever do Estado e
da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para
o trabalho.”
Sendo assim, a educação escolar vem complementar a educação familiar. Atualmente,
pensa-se em competitividade, mercado de trabalho, em incorporação do Brasil no contexto da
globalização. Com isso, deixa-se de lado os valores que antigamente significavam educação:
cidadania, construção da cultura, participação política. (CARGNIN, ARENHARDT,
GERHARDT,PEGORASO, CARGNIN, 20--).
Segundo Sarmento (2012), ser reconhecido como um país em que a qualidade de
educação de seu povo seja referência no contexto internacional tem sido a prioridade do
Brasil.
No ano de 2007 foi criado o Indice de Desenvolvimento da Educação (IDEB), pelo
Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (INEP). Comparado com outros países o Brasil
foi tardio na criação de um sistema de avaliação de ensino. No segundo parágrafo da Portaria
931 do Ministério da Educação e Cultura (MEC) no item b, apresenta um eixo a ser
desenvolvido na educação brasileira:
b) contribuir para o desenvolvimento, em todos os
níveis educativos, de uma cultura avaliativa que estimule
a melhoria dos padrões de qualidade e equidade da
educação brasileira e adequados controles sociais de seus

resultados.

Fica claro o interesse do governo de criar uma cultura avaliativa. Mas esse não foi o
caminho que a Finlândia adotou, sendo esse país um dos países com a maior nota na avaliação
educacional do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) da Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Economico (OCDE). O PISA é uma avaliação feita a cada
três anos para jovens de 15 anos nas áreas de matemática, leitura e ciência, aplicada pela
OCDE em 65 países.
Na Finlandia, o sistema de ensino é baseado na pesquisa, sistema que está trazendo
destaque ao país. Como mostra abaixo no site da embaixada da Finlândia:
O sucesso dos alunos finlandeses é explicado por uma série de
factores. A sensação de segurança e motivação das crianças de
tenra idade aumenta pelo facto de que elas são ensinadas por
um único professor e de que não utilizam notas para a
avaliação. As relações entre professores e alunos são naturais e
cordiais nas esolas finlandesas. Presta-se uma atenção especial
a crianção de um ambiente escolar agradável e estimulante.

Recentemente, a Finlândia voltou a chamar a atenção na área da educação, com
notícias de que a mesma iria abolir disciplinas do seu currículo escolar. Porém, o governo
esclareceu que é apenas iniciou uma reforma onde irá criar mais projetos interdisciplinares.
Segundo o Ministério da Educação (201-), o currículo do ensino médio no Brasil será
reformulado. Segundo a informação o MEC diz:
[...] O documento mostra uma concepção inovadora do ensino
médio, com a formação integra do estudante estruturada na
ciência, cultura e trabalho. Estabelece um significado mais
amplo e reconhece na integração à educação profissional
técnica uma importante política pública, mas que precisa ser
complementada com a mudança do ensino médio “ tradicional”
não profissionalizante.

Fica claro que a ideia é expandir a educação profissional e tecnológica, como também
trazer melhorias no ensino médio da rede estadual de educação, pois a mesma mantem mais
de 85% das matrículas do país.
3.3 Educação financeira: estado da arte e resultados no cenário brasileiro.
Segundo a OCDE - Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a
educação financeira é um processo no qual os indivíduos melhoram sua compreensão sobre os
conceitos e produtos financeiros, da forma que os mesmos com a informação que possuem
possam desenvolver competências e a confiança necessária para que possam se tornar mais
conscientes dos riscos e oportunidades a ponto de saber como adotar ações que possam
melhorar o seu bem-estar financeiro.
A OCDE acredita que a educação financeira pode auxiliar todas as pessoas,
independente de quanto a mesma ganha. Com isso, a educação financeira vem desenvolver as
habilidades para facilitar a tomada de decisões como também ajudar as pessoas a fazerem
uma boa gestão das suas finanças pessoais.
No ano de 2003, reconhecendo a necessidade de melhorar o entendimento sobre
educação financeira, a OCDE criou o Financial Education Project, o qual busca analisar e
estudar a educação financeira, propondo aos seus países membros programas sobre o tema.
Com isso, no ano de 2005 foi publicado um relatório, o Improving financial literacy: analysis
of issues and policies, apresentando os resultados que foram obtidos. O relatório mostrou que
os países que foram pesquisados estão adotando políticas que instruam a população sobre os
conceitos de investimentos, créditos, instrumentos de seguro principalmente para os jovens.
Contudo, para se chegar ao êxito desses programas é necessário recursos para implementação,

como também a compreensão da população da necessidade de ter conhecimento sobre
educação financeira.
Nos últimos anos a educação financeira vem se tornando uma preocupação crescente,
é inegável sua importância no desenvolvimento econômico, sendo assim, diversos países
estão se aprofundando sobre o tema. Manson e Wilson (2000) apud Savoia, Saito e Santana
(2007) defendem que os programas de educação financeira estimulam o desenvolvimento de
conhecimento, aptidão, crescimento, formando assim cidadãos críticos, informados e
preparados para administrar suas finanças de maneira eficaz.
As pesquisas relacionadas com educação financeira estão concentradas principalmente
nos Estados Unidos e Reino Unido, sendo que o foco principal são os estudantes do ensino
médio e universitários. Esses países perceberam a importância do assunto e com isso estão
desenvolvendo programas, para isso, utilizaram de sites, brochuras e panfletos, além de
campanhas midiáticas para o esclarecimento de assuntos como seguros, créditos, poupança
previdenciária e investimentos.
Nos Estados Unidos, existem vários instituições, sites e organizações do terceiro setor
envolvidos nesse processo de fazer uma educação financeira, segundo Garrett e Maki (1997)
citado por, Savoia, Saito e Santana (2007), no país, dos 50 estados, 29 estados entre 1957 e
1985, com o objetivo de tornar os estudantes preparados para a vida adulta tornaram a
educação financeira obrigatória nas escolas secundárias.
3.4 Educação Financeira no Brasil
A educação financeira não compõe disciplina obrigatória no sistema educacional do
Brasil. O Ministério da Educação prioriza a contextualização do ensino, que sugere um
processo de aprendizagem que insira o estudante na vida adulta, com o incentivo ao
raciocínio, a multidisciplinaridade e a capacidade de aprendizagem.
Já o currículo nacional de matemática instituido pelo MEC diz:
A Matemática no Ensino Médio tem um valor formativo, que
ajuda a estruturar o pensamento e o raciocínio dedutivo,
porém também desempenha um papel instrumental, pois é
uma ferramenta que serve para a vida cotidiana e para muitas
tarefas específicas em quase todas as atividades humanas.
(BRASIL, 1998,p.40)

Segundo o Banco Central do Brasil (BCB):
A educação financeira é o meio de prover conhecimentos e
comportamentos básicos que contribuem para melhorar a
qualidade de vida das pessoas e de suas comunidades [...]
Incentivando a competição e desempenhando papel relevante
no monitoramento do mercado uma vez que exigem maior
transparência das instituições financeiras, contribuindo, dessa
maneira, para a solidez e para a eficiência do sistema
financeiro.

Com essa ideia, o Governo Federal instituiu a Estratégia Nacional para Educação
Financeira (ENEF) pelo Decreto nº 7.397, de 22 de dezembro de 2010. Com o objetivo de
capacitar os brasileiros a administrar seus recursos de forma consciente, o BCB alinhado a
estratégia nacional para educação financeira, reestruturou o seu programa Cidadania
Financeira.
A partir dessa reestruturação, foi criado um Caderno de Educação Financeira, que em
74 páginas difunde o conhecimento básico sobre finanças pessoais.

O Caderno tem o objetivo de promover a reflexão do cidadão
sobre sua relação com o dinheiro e sobre como a adequada
gestão de suas finanças pessoais pode contribuir para seu
bem-estar. (BCB,2013)

No ano de 2009, foi realizado o 1º Mapeamento Nacional das Iniciativas de Educação
Financeira, que foi coordenado pela Associação de Educação Financeira- AEF-Brasil. Um
levantamento preliminar sobre as iniciativas de educação financeira no país, que identificou
ao todo 64 iniciativas. Em 2013, o mapeamento identificou 803 ações. ( ENEF,2013)

Figura 1: Instituições que promovem educação financeira no Brasil. Fonte: Inef, 2013

Das 803 instituições que incentivam a educação financeira no Brasil, apenas 317
completaram o cadastro no site Vida e Dinheiro do Governo Federal. Com base nessas 317
instituições foram feitos levantamentos sobre quais as instituições que promovem como pode
ser visto no gráfico acima, como também as regiões que mais promovem, como também
público alvo, entre outras coisas.
Segundo o ENEF (2013), foram mapeados 73 iniciativas que são desenvolvidas por
órgãos e empresas públicas, sendo que 77% pertencem à esfera federal, que é a Comissão de
Valores Mobiliários, Superintendência de Seguros Privados, Ministério da Fazenda e da
Previdência e o Banco Central do Brasil. Essas iniciativas tem o propósito de orientar e
oferecer informações ao cidadão sobre investimentos, direitos, planejamento financeiro,
consumo consciente, entre outras coisas, com o objetivo de assim fortalecer o sistema
financeiro nacional.
Com base nesse relatório, 60% das iniciativas mapeadas são totalmente gratuitas, 50%
das iniciativas tem atuação nacional, e a grande concentração de ações são nas regiões Sul e
Sudeste. Os maiores beneficiários são jovens e adultos, sendo que a maioria possui ensino
médio completo e curso superior. (ENEF,2013).
3.5 Finanças pessoais
Existem várias instituições, a maioria bancos, que auxiliam as pessoas sobre suas
finanças e possuem também programas para ajudar essas pessoas. O BCB, como já citado
acima, possui o programa Cidadania Financeira, que mostra os conceitos básicos de educação
financeira. Outra instituição que desenvolve ações sobre educação financeira é a Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa), que foi criado em 1989. As iniciativas da Bovespa buscam
transmitir conceitos básicos sobre educação financeira e evidenciar a importância de
investimentos para a economia do país.
A Bovespa possui cursos sobre educação financeira, ações, fundo imobiliário, entre

outros no seu site, onde os interessados podem assistir as aulas online. A instituição possui
também simuladores de investimentos, para os interessados conhecerem na prática como
funciona o mercado de ações. (Bovespa, 2015).
O Serasa possui brochuras sobre os conceitos básicos de educação financeira e
investimentos, que auxiliam na gestão financeira dos interessados. ( Serasa,2015).
Uma das formas para auxiliar as pessoas em suas finanças pessoais são aplicativos
para smartphone. São vários os aplicativos que auxiliam as pessoas a controlarem suas
finanças pessoais, elaborando gráficos, mostrando o saldo da conta, o tipo da conta,entre
outras coisas. A maioria desses aplicativos podem ser baixados de forma gratuita.
Alguns exemplos de aplicativos seriam o Personal Finances Free, o mesmo possui
bons recursos para ajudar a controlar os gastos do dia a dia. O usuário pode criar suas próprias
categorias e tags de créditos e débitos. O aplicativo possui também uma planilha que mostra
as ações financeiras do mês, mostrando também o quanto cada item representa nas despesas
mensais. (INFO.ABRIL,2010).
O FinanceDesktop, é um software avançado para gerir as finanças. O aplicativo além
de controlar os gastos financeiros e a conta corrente, também simula investimentos, entre
outras operações financeiras. Nele é possível fazer cálculos do imposto de renda, além de ter
ferramentas que possibilitam fazer um planejamento financeiro. (TECMUNDO, 2012).
O programa Hábil Pessoal 2, é um programa desenvolvido por brasileiros de controle
financeiro. O software gera gráficos dos gastos do dia a dia, além de fazer cálculos de
endividamento do usuário. (INFO.ABRIL. 2010).
Um dos aplicativos mais completos disponível para Android é o MoneyWise. O
aplicativo é protegido por senha, possui gráficos e cria orçamentos, também é possível
exportar os registros para uma planilha do Excel e fazer backup dos dados. É possível
personalizar as categorias para o usuário se organizar da melhor maneira e ver quanto cada
item consumiu do seu salário. (TECMUNDO,2012).
4 Procedimentos metodológicos
Para Gil (2008, p.27) pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de
proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Nelas,
habitualmente, são envolvidos análises bibliográficas e documentais, entrevistas e estudos de
caso. Este documento classifica-se como natureza aplicada, objetivos exploratórios e
descrição qualitativa.
Tão logo ao início da pesquisa um mapa de procedimentos foi construído a fim de formatar o
futuro estudo:
1. Revisão bibliográfica: Evolução do processo educacional; panorama da
educação brasileira e mundial; Estado da arte da educação financeira no Brasil e no
mundo; Finanças pessoais;
2. Estruturação e adaptação de questionário ao objeto pesquisado, indo de acordo
com a revisão bibliográfica;
3. Estudo de caso com alunos do terceiro ano do Ensino Médio de uma escola
pública;
4. Levantamento e tabulação de dados;
5. Apresentação dos resultados e conclusões.
Após os procedimentos 1 e 2 terem sido concluídos, 6 escolas públicas e 4 particulares foram
procuradas para serem objeto da pesquisa. Ainda que tenham sido informadas que não haveria

divulgação do nome da organização, apenas 1 instituição ofereceu tempo para aplicação dos
questionários. As demais alegaram problemas com calendário letivo e carga horária a ser
cumprida das disciplinas tradicionais.
Uma vez definido o objeto do estudo, os procedimentos 3, 4 e 5 puderam ser concluídos e
estão descritos no capítulo a seguir, o qual se inicia com a tabulação dos dados do
questionário aplicado.
5 Discussões e resultados
1 - Qual é o seu objetivo após o ensino
médio?
Faculdade – 104 (92,05%)
Trabalho – 6 (5,30%)
Outro – 3 (2,65%)
2 - Possui renda própria?
Sim – 7 (6,2%)
Não – 106 (93,8%)
3 - Como pretende ser alguém bem
sucedido?
Trabalho – 44 (38,93%)
Estudo – 64 (56,63%)
Outro – 1 (0,88%)
Não respondeu – 2 (1,76%)
4 - Acredita que conseguir o que deseja é
pelo quanto se ganha ou como se gasta?
Como se ganha – 54 (47,78%)
Como se gasta – 58 (51,36%)
Não respondeu – 2 (1,76%)
5 - Você tem algum sonho que não pode
realizar por falta de dinheiro? Qual
seria esse sonho?
Sim – 56 (49,55%)
Não – 57 (50,44%)
6 - De modo geral, eu me sinto capaz de
administrar as minhas finanças pessoais.
Discordo totalmente – 1 (0,88%)
Discordo – 4 (3,53%)
Não concordo nem discordo – 23 (20,35%)
Concordo – 60 (53,09%)
Concordo Totalmente – 25 (22,12%)

7 - Eu converso sobre as decisões
financeiras com outras pessoas da
minha
família
(ex:
namorada,
namorado, irmãos, pais)
Discordo totalmente – 3 (2,65%)
Discordo – 8 (7,07%)
Não concordo nem discordo – 16 (14,15%)
Concordo – 64 (56,63%)
Concordo Totalmente – 22 (19,64%)
8 - Se você perdesse a sua principal fonte
de renda hoje, por quanto tempo você
conseguiria cobrir o seu custo de vida
sem pegar um empréstimo?
Menos de 1 semana – 19 (16,8%)
De 1 semana a 1 mês – 28 (24,77%)
De 1 a 3 meses – 32 (28,31%)
De 4 a 6 meses – 16 (14,15%)
Mais de 6 meses – 18 (15,92%)
09- Considerando o total da sua renda
mensal,
você
saberia
dizer
aproximadamente qual o percentual
desta renda está comprometido com
dívidas mensais como cartões de crédito,
carnês de loja, empréstimo pessoal ou
prestações de financiamento?
Mais de 50% - 16 (14,15%)
De 31 a 50% - 31 (27,43%)
De 21 a 30% - 17 (15,04%)
De 11 a 20% - 14 (12,38%)
De 0 a 10% - 28 (24,77%)
Não respondeu – 7 (6,19%)
10 - Como você classifica o seu stress
financeiro atualmente?
Muito alto – 4 (3,53%)
Alto – 9 (7,96%)
Médio – 60 (53,09%)
Baixo – 29 (25,66%)
Muito baixo – 10 (8,84%)
Não respondeu – 1 (0,88%)

11 - Costumo pesquisar preços...
Sempre, para todas as compras – 55
(48,67%)
Somente quando não faço ideia de quanto
custa – 49 (43,36%)
Penso no preço somente na hora de pagar a
compra – 9 (7,96%)
12 - Como anda seu planejamento em
relação aos seus objetivos?
Todo mês reservo uma quantia exata – 27
(23,89%)
Guardando dinheiro conforme posso, mas
focado em conseguir – 66 (58,40%)
Adiando por causa de imprevistos – 19
(16,81%)
Não respondeu – 1 (0,88%)

13 - O que é prioridade para você?
Conseguir comprar algo que vem pensando
faz tempo – 51 (45,13%)
Conseguir pagar todas as contas em dia –
28 (24,77%)
Conseguir comprar o que quer – 33
(29,20%)
Não respondeu – 1 (0,88%)

14 - Qual o seu conhecimento sobre tipos
de investimentos (CDB, poupança,
ações)?
Tenho
conhecimento e já invisto em um dos tipos
de investimentos citados acima – 34
(30,08%)
Tenho uma ideia do que seja, mas não sei
como funciona – 66 (58,40%)
Não tenho conhecimento sobre – 13
(11,50%)

Observa-se:
 Quase todos os alunos não possuem renda própria (pergunta 2), e a maioria se sente
capaz de administrar finanças pessoais (pergunta 6) ainda assim, a classificação de
níveis de estresse financeiro indica maioria em níveis médios, altos e muito altos
(pergunta 10).
 Existe falta de compreensão sobre planejamento financeiro (perguntas 4, 11 e 12).
Apesar de a maioria afirmar que a prioridade é “conseguir comprar algo que vem
pensando faz tempo”, apenas 23,9% reserva uma quantia exata em relação a objetivos.
 Despesas e poupanças são assuntos conhecidos entre os alunos, mas os alunos não
dispõem de informações concisas da situação delas na família (perguntas 8 e 9).
 Apesar da disciplina de Matemática, segundo o MEC, procurar ser “uma ferramenta
que serve para a vida cotidiana e para muitas tarefas específicas em quase todas as
atividades humanas”, os alunos ainda possuem conhecimentos deficitários no que
tange comportamento financeiro (pergunta 14), ainda que mais da metade deles afirma
conversar com pessoas próximas sobre decisões financeiras (pergunta 7).
6 Conclusões
Trabalhos com objetivos exploratórios procuram imprimir realidades através da
investigação e inserção no ambiente pesquisado. Neste entendimento, através dos resultados e
discussões apresentadas, conclui-se que a realidade da educação financeira de alunos do
Ensino Médio ainda é incipiente e deficitária, apesar das diretrizes governamentais.
Ainda que a disciplina de Matemática tenha que o trabalhar, por recomendação do
Ministério da Educação, existe pouca profissionalização quando o assunto é educar sobre
finanças. Este conhecimento, por sua vez, é transmitido através dos laços e experiências
familiares, o que acarreta em múltiplos pontos de vista e comportamentos nos alunos.
Projetos paralelos sobre o assunto estão em andamento no país, mas despertam pouco

interesse em instituições regulares de ensino. Sete escolas foram procuradas para serem objeto
do estudo e apenas uma ofereceu amostra, mesmo quando todas foram informadas de que
nenhum vínculo com a pesquisa seria divulgado sem autorização.
Por fim, as contribuições deste documento estão em apresentar o panorama de uma
relativamente nova vertente da educação nos jovens estudados, ampliar a discussão para a
hipótese do mesmo estar acontecendo em todo o país e abrir portas para que pesquisadores e
educadores se conscientizem e coloquem em prática este ensinamento no espaço escolar.
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