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Resumo
A educação financeira...
possibilita ao indivíduo desenvolver conhecimentos, comportamentos e atitudes que
o auxiliam a tomar decisões financeiras autônomas e responsáveis; favorece o hábito de
poupar; contribui para o aumento da resiliência e para a melhor avaliação de quais produtos, sejam financeiros, de investimentos, de seguros ou previdência, são mais adequados a
cada situação. Isso pode ter reflexos no bem-estar individual e beneficia, também, a economia como um todo.

Porém, no Brasil...
APENAS 28%

dos brasileiros pouparam em 2017.1

FAMÍLIA E AMIGOS

são as principais fontes do brasileiro para levantar recursos
financeiros em emergências.2

53,3% dos alunos de 15 anos estão abaixo do nível mínimo de proficiência em educação
financeira.

Educação financeira nas escolas
A inserção da educação financeira nos ambientes escolares tem sido vista como uma
das mais promissoras estratégias para disseminação do tema, sendo, inclusive, recomendada
por entidades como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
que tem liderado o processo de educação financeira no mundo. Diversos países têm seguido
esse caminho, com a inclusão do tema nos currículos escolares de forma obrigatória ou opcional, como tópico em separado ou inserido de forma transversal nas disciplinas já existentes.

Por que os jovens?3
•
•
•
•

Estão desenvolvendo seus hábitos.
Podem ser disseminadores em suas famílias.
Têm acesso cada vez mais cedo a mesadas, compras de créditos para celulares etc.
Vão lidar com um cenário de produtos financeiros cada vez mais complexos e
sofisticados.

1

De acordo com dados da Pesquisa Global Findex 2017.

2

Idem.

3

OCDE. Financial education for youth and in schools: OECD/INFE policy guidance, challenges and case studies. 2013.
Disponível em: https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/TrustFund2013_OECD_INFE_Finl_Ed_for_Youth_and_in_Schools.pdf.
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• Terão que tomar decisões importantes, como escolha da carreira, financiamento
estudantil etc.
• Vão precisar se sustentar por muitos anos e planejar bem a aposentadoria, tendo em
vista o aumento da expectativa de vida.

Por que nas escolas?4
• Permite reforçar o tema ao longo dos anos.
• Supre o problema de absenteísmo de programas em outros locais.
• Tem possibilidade de escala.

Os efeitos de longo prazo
Quanto perduram os efeitos de aulas de educação financeira recebidas durante o período
escolar? Como esse conhecimento adquirido impacta a vida do estudante em sua fase adulta?
Em 2010, a Estratégia Nacional de Educação Financeira (Enef) implantou um projeto-piloto
de educação financeira em escolas brasileiras, com resultados positivos. Em 2018, um grupo de
trabalho foi criado para mensurar os efeitos desse projeto no longo prazo e, assim, ajudar a esclarecer algumas dessas questões. Os primeiros resultados dessa análise são descritos a seguir.
O projeto-piloto de 2010
892

25 mil

6

Escolas

Estudantes
(2º e 3º anos do ensino médio)

Estados
(São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Ceará, Tocantins e Distrito Federal)

Resultados
A proficiência financeira (conhecimento, atitude e comportamentos) dos estudantes aumentou entre 5% e 7%, crescimento considerado significativo estatisticamente.
A proporção de estudantes que tiveram resultados excepcionalmente bons nos testes aumentou em 28%, e a dos estudantes com resultados excepcionalmente baixos diminuiu em 26%.
Como estariam esses estudantes agora, oito anos após essa intervenção? Teriam se transformado em adultos que administram melhor suas vidas financeiras?

A análise dos efeitos de longo prazo – Primeiras respostas
Quase dez anos depois do programa, os alunos daquela época, hoje, utilizam menos o
cheque especial e o cartão de crédito rotativo e parcelado com juros – modalidades de crédito
consideradas muito caras, por terem juros altos – que os colegas que não receberam as aulas
de educação financeira.
4

Idem.
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Os resultados indicam que os jovens que participaram do projeto têm, atualmente, uma
probabilidade 5% menor de usar o cheque especial, 5,89% menor de usar cartão de crédito para
consumo e 3,59% menos probabilidade de contrair dívidas no cartão de crédito rotativo e parcelado com juros. Embora utilizar crédito para consumo não seja, por si só, ruim ou prejudicial, desde que usado de forma responsável, a redução na utilização do crédito rotativo, parcelado com
juros e do cheque especial, que são produtos facilmente disponíveis, pode indicar que é resultado
não de dificuldade de acesso ou renda, mas sim de um aprimoramento das habilidades dos alunos
participantes em relação a planejamento financeiro e a controle sobre o consumo.

Recomendações internacionais e de especialistas brasileiros em educação
Leve em consideração que o aprendizado de educação financeira pode ser influenciado
por inúmeras variáveis, como:
•
•
•
•

contexto socioeconômico;
diferenças no grau de exposição de determinado tema na sala de aula;
expectativas para o futuro;
baixo desempenho em leitura e matemática.

Além disso, considere:5
DESENHO E ESTRATÉGIA
Construa uma relação sólida com seus parceiros.

Garanta o apoio do Ministério da Educação.

Envolva os principais atores desde o início: professores,
diretores, secretarias de educação. Diretores com liderança fazem a diferença. Apoio do Consed e da Undime5
são importantes.

O Ministério da Educação deve ser envolvido, e o
seu apoio deve ser garantido.

Pense na continuidade.

Mostre a relevância.

Identifique uma fonte sustentável de recursos
financeiros de longo prazo para assegurar a continuidade da implementação.

Demonstre a força do projeto, apresentando a
relevância do tema para a vida dos alunos.

CONTEÚDO
Matriz de referência é chave.

Atenção para a diversidade.

Construa uma boa matriz de referência sobre o que o
aluno deve aprender e o que deve ser avaliado.

Disponibilize conteúdo e materiais que possam ser
adaptados aos diferentes contextos, experiências e
relações das crianças com dinheiro.

Seja relevante.

Varie as situações de aprendizagem.

Explore os contextos de vida dos alunos nos planos individual e social, cuidando que sejam relevantes e que
envolvam ações e decisões que precisarão tomar de fato
no curto prazo.

Desenvolva situações de aprendizagem variadas e que
possam ser utilizadas, de diferentes formas e abordagens, em todas as áreas do conhecimento.

Comece cedo e reforce.

Estimule o “aprender, fazendo”.

A educação financeira deve ser iniciada o mais cedo possível, de preferência no início da escolaridade formal, e
reforçada ao longo dos anos.

Incentive atividades, vídeos, competições e jogos nos
quais os jovens possam aplicar na prática seus conhecimentos.

5

Consed: Conselho Nacional de Secretários de Educação.
Undime: União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação.
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Vá além da escola.

Leve em conta as dimensões espacial e temporal.

Ofereça ferramentas para envolver a comunidade
e motivar que pais e alunos conversem sobre dinheiro em casa.

Tenha em mente que a dimensão espacial trata
do impacto das ações individuais no contexto social, e que a dimensão temporal fala sobre como
as decisões tomadas no presente podem afetar
o futuro.

Use a tecnologia a seu favor.
Indique a exploração de recursos tecnológicos.

FORMAÇÃO DE EDUCADORES
Prefira o online.

Contemple todos os níveis.

Leve em consideração que a formação presencial
tem mais obstáculos. Treinamentos à distância
(online) são caminhos mais viáveis.

Pense em um itinerário formativo , tendo como
alvo o diretor/gestor e que contemple, em alguma medida, todos os níveis de atuação (secretarias, diretorias regionais, técnicos pedagógicos)
até chegar ao professor.

Ofereça treinamento e suporte aos professores.
Treine adequadamente os professores e ofereça
apoio contínuo.

MONITORAMENTO
Monitore o progresso dos alunos e reconheça
as conquistas.

Acompanhe o ensino.

Acompanhe o progresso dos alunos e reconheça
suas conquistas.

Desenvolva mecanismos, em abordagens transversais, para monitorar o ensino real dos tópicos
desejados.

Monitore e avalie sempre.
Participe das avaliações internacionais, como o
Pisa6, e inclua questões de educação financeira em
exames nacionais como Saeb e Enem.7

AVALIAÇÃO DE IMPACTO
Pense no fim desde o início.

Obtenha as autorizações.

Planeje, no início das atividades, métodos, protoco- Obtenha as autorizações adequadas para contalos, critérios e variáveis para avaliar o progresso e
tos posteriores, tendo em vista a legislação de
o impacto dos programas.
proteção a dados pessoais.
Faça pré-testes.

Avalie contextos menos estruturados.

Teste previamente o instrumento de pesquisa para
evitar que, no fim do programa, seja verificado que
o instrumento de avaliação não era adequado e
que não foi possível medir o impacto.

Analise o que acontece em contextos menos
estruturados, por exemplo, em locais onde os
incentivos para os professores são mais baixos.

Inclua as três dimensões.

Aprimore com abordagens qualitativas.

Avalie três aspectos importantes: cognitivo, socioemocional e socioeconômico.

Utilize avaliações qualitativas para aprimorar o
produto. São fundamentais e mais baratas.

Tente isolar os efeitos.
Isole, por meio da avaliação, os efeitos da educação financeira de forma independente das habilidades de leitura e de matemática, para que se
possa analisar o impacto real do programa.
67

6

Pisa: Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), coordenado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A avaliação é aplicada, de forma amostral, em diversos países a estudantes matriculados
a partir do 7º ano do ensino fundamental na faixa etária dos 15 anos. Fonte: http://portal.inep.gov.br/pisa.

7

Saeb: Sistema de Avaliação da Educação Básica.
Enem: Exame Nacional do Ensino Médio.
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