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RESUMO  
 

O presente estudo visa analisar a importância da implantação do ensino da Educação Financeira 
no Ensino Fundamental - Anos Finais. Para tanto, foi realizado uma pesquisa através da 
aplicação de questionários estruturados aos estudantes de duas escolas públicas (municipal e 
estadual) e de uma escola particular, todas situadas no município de Barra Mansa/RJ. Os 
resultados demonstraram que os alunos consideram útil o ensino de educação financeira nas 
escolas, mas não percebem ter alguma aula que englobe o assunto. Os estudantes que recebem 
mesada, em sua maioria dividem entre poupar e gastar embora não façam de maneira 
consciente. Portanto, observa-se que a Educação Financeira, como conteúdo obrigatório, 
oferece vantagens para os alunos, mostrando-lhes que é importante ter saúde financeira e que a 
poupança de hoje refletirá na capacidade de conquistar os sonhos.  
 
Palavras chaves: Gestão Financeira; Ensino Fundamental; Educação Financeira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

The present study aims to analyze the importance of the implementation of Financial Education 
teaching in Middle School - Final Years. For that, a research was carried out through the 
application of structured questionnaires to the students of two public schools and a private 
school, all located in the municipality of Barra Mansa/RJ. The results showed that students 
consider the teaching of financial education in schools to be useful, but they do not realize they 
have a class that covers the subject. Students who receive allowance know how to manage it, 
dividing between saving and spending consciously. Therefore, it is observed that Financial 
Education, as mandatory content, offers advantages for students, showing them that it is 
important to have financial health and that today's savings will reflect in the ability to conquer 
dreams. 
 
Keywords: Financial Management; Elementary School; Financial education. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 7 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA............................................................................ 7 

    2.1 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.................................................................... 8 

       2.1.1 Conceito de Educação Financeira................................................................... 9 

    2.2 EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL................................................................... 9 

       2.2.1 Ensino Fundamental........................................................................................ 10 

       2.2.2 Educação Financeira no Ensino Fundamental - Anos Finais…...................... 11 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS............................................................ 11 

4 ANÁLISE DE DADOS.............................................................................................. 12 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................... 15 

REFERÊNCIAS............................................................................................................ 16 

ANEXO A…................................................................................................................... 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

 

  O estudo e a prática da educação financeira constituem em caminhos para se obter uma 
vida com realizações de curto, médio e longo prazo. Não há um tempo determinado para 
começar esse estudo, todavia, quanto mais cedo, melhor será para o indivíduo aprender a usar 
responsavelmente seu dinheiro, controlar as dívidas e investir, pensando no futuro.  
  A Educação Financeira consiste no processo pelo qual os indivíduos e a sociedade 
aprimoram sua concepção sobre conceitos e produtos financeiros, objetivando facilitar suas 
decisões do dia a dia (OCDE, 2005). 
  Facilitaria se esses conceitos já fossem aprendidos em casa. No entanto, mesmo os pais 
desconhecem o tema e apresentam dificuldade em abordá-lo e ensiná-lo para os filhos. Isso 
decorre de uma problemática histórico-cultural, tendo em vista que a economia brasileira, no 
período anterior ao plano real, era caracterizada como instável, não sendo possível sequer saber 
o valor do salário do próximo mês por causa das altas inflações.  
  Com isso, todos devem ser responsáveis no processo de ensino-aprendizagem dos 
adolescentes e jovens, inclusive sobre a gestão financeira pessoal. Com razão, observa Sthepani 
(2005, p.12): 

Cada indivíduo participante do processo de formação do ser humano tem uma parte 
de responsabilidade nesse processo de mudança pela qual a educação passa. E a 
Educação Financeira vem a ser um elo entre várias áreas do conhecimento, no sentido 
de fazer com que trabalhem juntas e formem na epistemologia do aluno conceitos 
capazes de instrumentalizá-lo para a construção de sua autonomia.  

  A Educação Financeira, tratada de forma pedagógica e reflexiva, exerce uma importante 
função sobre as crianças, adolescentes e também adultos na construção de bases para uma vida 
saudável, equilibrada e promissora em relação às finanças (BRÖNSTRUP e BECKER, 2016).  
  Diante do exposto, esta pesquisa visa analisar se a implementação da Educação 
Financeira no Ensino Fundamental - Anos Finais pode contribuir para o desenvolvimento do 
conhecimento de competências e habilidades relacionadas ao tema finanças, por parte dos 
alunos, tanto em escolas públicas (municipais e estaduais), quanto em escolas particulares. 
  Aliás, essa implementação precisa ser antes pensada e executada por todos os 
profissionais da educação, não decorrente de um possível acréscimo nas Leis de Diretrizes e 
Bases da Educação, vindo de “cima para baixo”, pois, como alertam Silva, Kistemann e Vital, 

a importância desse tema reside no fato de que em muitos países as propostas de 
inserção da Educação Financeira têm sido discutidas apenas na esfera governamental 
e podem chegar ao sistema educacional sem uma reflexão e discussão com os 
professores e outros profissionais envolvidos com a escola. 

  O presente trabalho está dividido em três partes fundamentais, a saber: Primeira parte - 
Fundamentação Teórica, onde se aborda o Ensino Fundamental e a Educação Financeira. 
Segunda parte: Procedimentos metodológicos, com análise de dados da pesquisa feita em três 
escolas, sendo duas da rede pública (municipal e estadual) e uma da rede particular. E, 
finalmente, na terceira parte são apresentadas as considerações finais, apontando perspectivas 
para outras pesquisas, inclusive de natureza de pesquisa-ação.  
 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

  Este capítulo tem como finalidade apresentar, por meio de revisão bibliográfica, os 
principais conceitos acerca da educação financeira no âmbito do Ensino Fundamental, bem 
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como os fundamentos do planejamento financeiro pessoal. A referida pesquisa abrange tópicos 
de administração financeira, educação básica, ensino fundamental e educação financeira.  
 

2.1 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
    
  Numa sociedade cada vez mais capitalista, ter conhecimento de gestão financeira, noção 
de algumas informações técnicas, tais como receita e despesa, lucro, taxas de juros, poupança, 
entre outros torna-se um diferencial e uma possibilidade de ascensão econômica. 
  Nesse sentido, é imperioso para a boa saúde financeira, seja organizacional, seja pessoal, 
valer-se do que a área da administração financeira tem a ensinar, visando ao gerenciamento dos 
recursos disponíveis. Segundo Maximiano (2004), o processo de administrar envolve a tomada 
de decisão sobre a utilização dos recursos disponíveis, tais como quantidade de estoques, 
condições de crédito, escolha de títulos, para o alcance dos objetivos. 
   Daí decorre a necessidade de se ter conhecimento sobre gestão financeira, que, como 
preleciona Ramos (2016), é um conjunto de ações e procedimentos administrativos que 
envolvem o planejamento, a análise e o controle das atividades financeiras da empresa. O 
objetivo é melhorar os resultados apresentados pela empresa e aumentar o valor do patrimônio 
por meio da geração de lucro líquido. 

Consoante apontamentos de Wernke (2004), o valor apresentado pelo conhecimento e 
preparo sobre finanças é o grande diferencial para resguardar a integridade financeira. 
 

   Figura 1 - Conhecimento sobre Finanças?  
 
            Assim, o citado autor demonstra que, quando se detém o conhecimento sobre finanças, 
aumentam as chances de fazer escolhas corretas, quanto ao uso e aplicação do dinheiro. 
Enquanto que as pessoas desprovidas deste conhecimento, têm menos chance de realizarem 
investimentos que produzam renda, pois fazem uso de dinheiro para ostentação de algo 
temporário e incompatível com suas finanças, tornando o projeto de controle financeiro pessoal 
inviável em curto espaço de tempo, devido à contração de dívidas, pagamento de juros, tudo 
pela falta do planejamento e gerenciamento das finanças pessoais.  
  Com acesso aos meios de efetuar um bom planejamento, análise e controle financeiro, 
a organização, bem como o indivíduo isoladamente considerado, pode obter resultados 
financeiros satisfatórios. A bem da verdade, concernente às finanças pessoais, numa cultura de 
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superendividamento, ser capaz de solver suas dívidas mensalmente, sem recorrer a empréstimos 
e taxas de juros elevadas, é uma tarefa exitosa para a maior parte da população.  
  No âmbito da gestão financeira pessoal, vale destacar as lições de Gitman (2001): 

O planejamento financeiro pessoal é um aspecto importante das operações nas 
empresas e famílias, pois ele mapeia os caminhos para guiar, coordenar e controlar as 
ações das empresas e das famílias para atingir seus objetivos.  

  Cerbasi (2005), por sua vez, diz que planejamento financeiro pessoal se traduz no 
entendimento do que se pode gastar hoje sem comprometer o padrão de vida no futuro. Fazer 
escolhas coesas de como viver bem o presente, mesmo que isso signifique adiar um sonho para 
um futuro em curto, médio ou longo prazo. Adiar a compra de um carro ou imóvel mais 
confortável, por causa das taxas de investimento que se tornam inviáveis na situação atual do 
indivíduo, e por mais dolorosa que seja, é a decisão de optar por mais anos de aluguel, 
viabilizando a formação de uma poupança que seria inviável, ou até mesmo impossível durante 
um pesado financiamento. 
 

2.1.1 Conceito de Educação Financeira 
    
  A educação financeira é a forma de apresentar conhecimentos e informações sobre 
comportamentos básicos capazes de contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos 
indivíduos e grupos. Logo, auxilia na promoção do desenvolvimento econômico, na medida em 
que a qualidade das decisões financeiras dos indivíduos influencia, no conjunto, toda a 
economia.  
  Vem, justamente, para auxiliar na administração dos recursos do indivíduo e/ou família, 
incluindo orientações sobre os investimentos que devem ser feitos, com vistas não somente na 
quitação de dívidas, mas na propensão de realização de sonhos.    
  De acordo com a OCDE (2005, p.26 apud ZUPAN, 2009) a educação financeira permite 
que os indivíduos e a sociedade melhorem sua compreensão em relação aos produtos e 
conceitos financeiros. Assim, a educação financeira capacita e desenvolve para tomada de 
decisões e ações que garantem planejamento econômico, por conseguinte melhoram o bem-
estar das pessoas. 
 Corroborando com essa visão, Mundy (2008, p.74) afirma que:  

O objetivo da educação financeira é que as pessoas devem gerir bem o seu dinheiro 
ao longo de suas vidas. Assim, a educação financeira deve abranger atitudes e 
comportamentos, bem como conhecimentos e habilidades. Isto porque, a menos que 
aqueles que recebem educação financeira se comportem, posteriormente, de uma 
forma financeiramente capaz, a educação financeira não conseguiu alcançar sua 
finalidade.  

  Diante de tais considerações, indaga-se: Por que é tão importante que a Educação 
Financeira faça parte da chamada Educação Básica, ainda que em um fragmento considerado, 
qual seja, o Ensino Fundamental - Anos Finais?  

 
2.2 EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL 

 
  A Educação, concebida como direito de todos e dever do Estado e da família, visa ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho. 
  No Brasil, a Educação ocupa lugar de destaque na ordem social, de modo que a Carta 
Maior de 1988 a colocou no rol dos chamados Direitos Sociais, conforme preceitua o seu artigo 
6º: São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados, na forma desta Constituição. (grifo nosso).  
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  O mesmo diploma legal atribuiu competência privativa à União para legislar sobre as 
diretrizes e bases da educação nacional (art.22, XXIV), tendo sido estabelecida pela Lei nº 
9.394/96, a chamada LDB.  
  Em relação à Educação Básica, a LDB incumbiu aos Estados e ao Distrito Federal 
assegurar o Ensino Fundamental e oferecer, com prioridade, o Ensino Médio a todos que o 
demandarem. Além disso, determinou que, ao Distrito Federal e aos Municípios, cabe oferecer 
a Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas, e, com prioridade, o Ensino Fundamental. 
  Vale destacar que, segundo a LDB, a organização da educação básica ocorre da seguinte 
forma: a) pré-escola; b) ensino fundamental; e c) ensino médio, tendo por finalidade 
desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 
  Por fim, cabe mencionar que a educação básica, como direito, aprofundou-se no Brasil 
com a aprovação da Lei nº. 11.274/2006, pela qual o ensino fundamental obrigatório passou a 
durar nove anos, iniciando-se aos 6 anos de idade. Enquanto que a Lei nº. 10.172/2001, lei do 
Plano Nacional de Educação, esvaziada de seu suporte financeiro, ficou apenas em metas de 
“boa vontade” conquanto expressivas do quanto se poderia fazer nos dez anos de sua validade 
(CURY, 2008). 

 
2.2.1 Ensino Fundamental  

 
  O ensino fundamental foi designado assim após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei nº 9.394/96), que, juntamente com educação infantil e o ensino médio, passaram 
a compreender a Educação Básica.  
  De acordo com o artigo 32 da LDB, o ensino fundamental obrigatório, com duração de 
9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por 
objetivo a formação básica do cidadão, mediante:  

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 
domínio da leitura, da escrita e do cálculo;  
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, 
das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição 
de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 
tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

  Nota-se que houve uma ampliação progressiva do tempo de duração do Ensino 
Fundamental, gratuito e obrigatório, o que possibilitou reduzir os índices de analfabetismo no 
Brasil e aumentar a taxa de escolarização do povo brasileiro.  
  Contudo, como aponta Freitas (2008), a necessária ampliação do ensino obrigatório 
precisa ser promovida de modo tal que a qualidade no acesso não se limite ao ingresso na escola. 
Deve abarcar também o acesso a recursos materiais, políticos e culturais desse locus e de seu 
contexto; em outras palavras, acesso às estruturas e mediações do processo de escolarização e, 
sobretudo, a bens culturais e à formação básica comprometida com a emancipação pessoal e 
social. 
  Em relação à nomenclatura, de acordo com a Resolução CNE/CEB nº 3, de 03/08/2005, 
o ensino fundamental está organizado em Anos Iniciais, do 1º ao 5º ano, e em Anos Finais, do 
6º ao 9º ano. Uma das principais características diferenciadoras destes dois segmentos é a 
quantidade de componentes curriculares e de professores responsáveis pelo ensino-
aprendizagem. Há uma especialização nos Anos Finais.  
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2.2.2 Educação Financeira no Ensino Fundamental - Anos Finais 
 

  Se a Educação Básica tem, como acima mencionado, o objetivo do pleno 
desenvolvimento da pessoa, ou seja, uma formação integral, não há como desconsiderar a 
preparação para uma gestão financeira pessoal, com vistas à realização dos sonhos e à promoção 
de uma saúde financeira (que possibilita também maior saúde do corpo e da mente (GANEM, 
2018)).   
  Com efeito, é imperioso proporcionar uma educação financeira nas escolas, a que Silva 
e Powell (2014) denominam Educação Financeira Escolar: 

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 
pessoal, familiar e da sociedade em que vivem. 

  Nesse sentido, a realidade do aluno deve ser considerada para proporcionar maior 
assimilação das noções de finanças. Ramos (2004) entende que o confronto com situações 
concretas visa estimular a atividade intelectual em direção à construção de conceitos, uma vez 
que esse processo depende não apenas do esforço individual, mas também do contexto em que 
o indivíduo está inserido.  
  Pais (2002, p. 27), por sua vez, alude que a contextualização se trata de uma das 
principais noções pedagógicas, como se pode notar:  
 

[...] É uma das mais importantes noções pedagógicas que deve ocupar um lugar de 
maior destaque na análise da didática contemporânea. Trata-se de um conceito 
didático fundamental para a expansão do significado da educação escolar. O valor 
educacional de uma disciplina expande na medida em que o aluno compreende os 
vínculos do conteúdo estudado com um contexto compreensível por ele.  

Contudo, embora a educação financeira ainda não faça parte da realidade educacional 
brasileira, o decreto n° 7.397/2010 instituiu a chamada Estratégia Nacional de Educação 
Financeira- ENEF, que objetiva promover a educação financeira e previdenciária, contribuir 
para o fortalecimento da cidadania, tornar o sistema financeiro mais sólido e eficiente e 
conduzir os consumidores a tomarem decisões mais conscientes. 

 
 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
  Esse estudo foi realizado qualitativamente com base em revisão da literatura, de artigos, 
revistas e acervo bibliográfico, buscando caminhos para ampliar o conhecimento quanto ao 
tema e confrontar a normatização com a realidade apresentada nos artigos pesquisados e na fase 
quantitativa foi elaborado um questionário estruturado, usado como técnica de coleta de dados. 
  A amostragem foi de estudantes do ensino fundamental – anos finais (6º ao 9º ano) de 
estabelecimento de ensino público municipal, público estadual e privado do Município de Barra 
Mansa/RJ. 
  Com a finalidade de coletar informações foi utilizado um questionário de 14 (quatorze) 
perguntas, adaptado do TCC de Leonardo Spyrides Boabaid Zupan, ANEXO A do presente 
artigo, sendo que duas questões eram possíveis de assinalar mais de uma opção. Os primeiros 
itens identificam o perfil do entrevistado (idade, gênero, série escolar, tipo de colégio), os outros 
pontos buscam detectar se os respondentes possuem contato e interesse no conteúdo da 
Educação Financeira e se a aplicação prática ao gerir as finanças pessoais resta evidenciada. 
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  A definição desse modelo de indagação se deu por oportunizar uma aplicação célere 
tanto para os entrevistados, na hora de responder, quanto para os pesquisadores no momento de 
quantificar os dados. 

Os questionários foram disponibilizados fisicamente, em papel, distribuídos nas salas 
de aula em envelope com a quantidade de alunos informada pela direção dos colégios. A única 
orientação colada no envelope era a de que “...o aluno terá um questionário de 14 perguntas 
para responder, não é para colocar nome, somente responder marcando com X”. A coleta de 
dados foi realizada no mês de novembro/2017, que perfizeram um total de duzentos e oitenta e 
oito alunos respondentes. 
 

4. ANÁLISE DE DADOS  
 

       Os dados foram tabulados no software Microsoft Excel, possibilitando com base no 
modo estatístico a quantificação e, a posteriori, na análise qualitativa, a averiguação de 
variáveis desse estudo. 
  Para Lakatos & Marconi (1985 apud ZUPAN, 2009), uma pesquisa de campo é utilizada 
com o objetivo de obter informações sobre determinado problema, para o qual se procura uma 
resposta, ou então para descobrir novos fenômenos ou a relação entre eles. Dessa feita, realizou 
a parametrização das informações que propiciou a elaboração da Tabela 1 onde é apresentado 
os dados referentes ao perfil dos alunos: 
 

Tabela 1: gênero do aluno x tipo de colégio 

  Colégio     

Gênero  público 
estadual 

particular público 
municipal 

Total % 

feminino 30 58 46 134 47% 

masculino 51 56 47 154 53% 

Total Geral 288 100% 

  Fonte: dados da pesquisa 
 
  Conforme pode-se observar a maioria dos respondentes é do gênero masculino, 
totalizando 53%, ou seja, 154 meninos e 134 meninas. E que somando 40% de toda amostra 
são estudantes matriculados no colégio particular, 28% do colégio público estadual e 32% do 
colégio público municipal. 
  Em relação ao interesse pelo assunto de Educação Financeira e percepção de que está 
inserido na grade das disciplinas ofertadas conhecimentos e informações que abarca esse 
conteúdo, percebe-se pelo gráfico 01 que 43% dos entrevistados têm a opinião de que é útil o 
ensino de Educação Financeira nas escolas, apesar de que 35% (68 entrevistados) não percebem 
ter aula com conteúdo que auxilia na promoção do desenvolvimento e tomada de decisões 
financeiras. 
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             Gráfico 01: Opinião x Percepção de aula com conteúdo em Educação Financeira  

 
 Da Tabela 2 é possível verificar que 47% dos entrevistados informam que recebem 
mesada, ou seja, importância em moeda recebida por mês ou por semana, a depender dos 
costumes e possibilidades financeiras dos familiares, e ainda, que 44% dos que disseram receber 
mesada, ou seja, 60 entrevistados garantem poupar mais da metade do valor recebido.   
 

Tabela 2: recebe mesada x poupa 

  Poupa? 

Mesada? não sim, poupo mais da 
metade 

sim, poupo menos que 
a metade 

não 
respondeu 

Não 5   127 

Sim 38 60 37 1 

não respondeu    20 

TOTAL 43 60 37 148 

   Fonte: dados da pesquisa 
 

  Do gráfico 2 depreende-se que 233 entrevistados consideram que “Estudos (escola, 
universidade, curso de idiomas)” são um investimento e que, para 36 entrevistados, ou seja, 
13% das escolhas, “fazer uma festa de aniversário” também é um investimento. A palavra que 
os respondentes mais ouviram falar sobre o tema com 90% foi “poupança” e, somente 25% 
ouviram falar sobre rentabilidade, conforme gráfico 03. 
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         Gráfico 02: Considera investimento  
 

 
Gráfico 03: Palavras que conhece 

    
 São apresentados os dados referentes ao julgamento dos alunos sobre, a partir de qual 
idade, deve o indivíduo se preocupar com a aposentadoria e se possuem curiosidade em 
aprender mais sobre finanças pessoais; assim sendo, contemplaria a utilização de ferramentas 
de crédito individual e planejamento financeiro para o futuro. Como mostra a tabela 3, 38% dos 
alunos consideram que deve ser desde o primeiro emprego a preocupação com a aposentadoria 
e ainda, 65% dos entrevistados têm curiosidade em aprender sobre finanças. 
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Tabela 3: Idade para aposentar x Curiosidade 

Idade que deve 
preocupar com 
aposentadoria 

Curiosidade em aprender finanças   

não sim sem resposta Total Geral 

30 a 40  16 24 1 41 

41 a 50 25 53 3 81 

51 ou mais 22 30 2 54 

desde o primeiro emprego 31 77 1 109 

sem resposta   3   3 

     Fonte: dados da pesquisa 
 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

 Com base nos resultados obtidos, o método de ensino pode ser direcionado à real 
necessidade dos alunos em relação ao tema.  Assim, o “ideal seria pensar uma formação ao 
longo de toda Educação Básica, para que ela se desenvolva a longo prazo de maneira coerente 
para cada fase de formação do Ensino Fundamental ao Ensino Médio”. (SILVA et al., 2014). 
  Por meio, da pesquisa, obteve-se o perfil dos respondentes da seguinte forma: do total 
de 288 questionários respondidos, 53% dos alunos são meninos, 47% são meninas, 65% têm 
curiosidade em aprender mais sobre finanças e 38% têm a opinião que desde o primeiro 
emprego a pessoa deve começar a se preocupar com sua aposentadoria. Quanto ao contato com 
a Educação Financeira, 80% não leram ou ouviram falar de algum livro de Educação Financeira, 
contudo 85% já conversaram com seus parentes sobre algo relacionado a dinheiro (o percentual 
de não resposta foi igual ou menor que 1%). 
  Constatou-se que somente 49% dos entrevistados conheceram ou ouviram falar em 
“Planejamento Financeiro Pessoal”, ou seja, a maioria dos alunos não sabe sobre temas 
relacionados à gestão financeira pessoal, mesmo aqueles que dizem conhecer, apresentaram 
incoerências em não ter atitude de poupar e de não buscar aprofundamento no assunto. 
  Deduziu-se também dos dados quanto à mesada: dos entrevistados, 46% disseram não 
receber mesada, fato que pode ser visto, independente das condições financeiras, de ser escola 
pública ou particular, como uma lacuna na educação dos pais para com os filhos no sentido de 
proporcionar uma vida financeira responsável, uma vez que já estando em idade de 
escolarização ainda não foram apresentados a essa noção. 
  Ademais, pode-se observar que a educação financeira não se reduz à mera instrução 
feita pelos pais, em casa, que muitas vezes pode se apresentar deficitária, mas deve se ampliar 
para contemplar também o âmbito escolar com uma organização metodológica. 
  Essa pesquisa não se encerra por si só, merecendo outros recortes como uma análise em 
outros estabelecimentos de ensino, por exemplo, que congregue também o ensino médio ou 
mesmo ensino fundamental anos iniciais. E ainda, seria de muito valia um estudo que pudesse 
levar em conta uma prática de pesquisa-ação, em que o pesquisador, estando inserido no meio 
escolar, fizesse uma sequência didática e sua aplicação, observando a alteração dos níveis de 
conhecimentos financeiros dos educandos. 
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ANEXO A  
 

Questionário – Educação Financeira para o Ensino Fundamental 
(adaptado do TCC de Leonardo Spyrides Boabaid Zupan) 

1) Idade: ________ 
 
2) Sexo  (     ) feminino    (     ) masculino 
 
3) Qual ano está cursando?  (     ) 6º ano   (     ) 7º ano  (     ) 8º ano  (     ) 9º ano 
 
4) Tipo de colégio?  (      ) público municipal      (      ) público estadual    (      ) particular 
 
5) Você já conversou com seus parentes sobre algo relacionado a dinheiro? (   ) Sim  (    ) Não 
 
6) Você já leu ou ouviu falar de algum livro de Educação Financeira para sua faixa etária?  
(     ) Sim, já li.    (     ) Sim, já ouvi falar.    (     ) Não 
Se sim, lembra-se do título, qual é? ___________________________________ 
 
7) Possui curiosidade em aprender mais sobre finanças? (     ) Não    (     ) Sim 
 
8) Qual sua opinião a respeito do ensino de Educação Financeira nas escolas? 
(     ) Muito útil     (     ) Útil   (     ) Indiferente    (     ) Inútil 
 
9) Você ganha mesada/semanada? (se você não ganha, pule para a pergunta 11) 
(     ) Sim    (     ) Não 
 
10) Você poupa alguma parte da sua mesada? 
(     ) Não.    (     ) Sim, poupo menos que a metade.     (     ) Sim, poupo mais da metade.     
 
11) Na sua opinião, a partir de qual idade a pessoa deve começar a se preocupar com sua 
aposentadoria? 
(     ) Desde o primeiro emprego    (     ) 30 a 40 anos (     ) 41 a 50 anos    (     ) 51 anos ou mais 
 
12) Assinale quais das palavras abaixo você já ouviu (conversa dos pais, televisão, internet, 
jornal): 

(     ) Juros 
(     ) Bolsa de Valores 
(     ) Aposentadoria 
(     ) Previdência 
(     ) Inflação 

(     ) Variação cambial (por exemplo: cotação do Dólar)  
(     ) Poupança 
(     ) Rentabilidade 
(     ) Planejamento Financeiro Pessoal 
(     ) Fluxo de Caixa 

13) Consegue perceber em alguma aula o meio de organizar e planejar a situação financeira? 
 (     ) Sim    (     ) Não 
 
14) Quais das alternativas você considera um investimento? (marque quantas quiser) 

(   ) Trocar seu carro por um novo 
(   ) Bolsa de Valores 
(   ) Fazer uma festa de aniversário 
(   ) Poupança e renda fixa 
(   ) Comprar um tênis novo 

(     ) Aposentadoria (previdência pública e privada) 
(     ) Imóveis (casa, terreno, apartamento)  
(     ) Imposto de Renda 
(     ) Estudos (escola, universidade, curso de idiomas) 
(     ) Alimentação 

Muito obrigado pela sua participação! 


