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RESUMO:
Este trabalho abordará o tema de educação financeira junto aos jovens do Fundamental II . A
problemática é que muitos jovens não têm conhecimentos básicos sobre a administração de
dinheiro. Neste caso, o objetivo desse trabalho é avaliar a importância da educação financeira
na vida escolar. Para isso, foi aplicada uma pesquisa de questões relacionadas à educação
financeira. Complementarmente haverá pesquisas bibliográficas junto a autores de livros,
artigos científicos e sites da internet que tratam sobre o tema do trabalho. Os resultados foram
inspiradores, os alunos apresentaram noções básicas, sabem poupar o dinheiro e tem mais
responsabilidade com o dinheiro, mas eles não aprenderam essas noções na escola, mas em
outros lugares. Conclui-se que os alunos apresentam um perfil bem poupador, e poucos gastam
seu dinheiro de uma forma mais descontrolada. O projeto ainda está em desenvolvimento e,
como próxima etapa, será verificado a possibilidade de abordar tais noções sobre educação
financeira dentro do contexto escolar.
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INTRODUÇÃO

A Escola é um ambiente onde estudantes aprendem não somente os conhecimentos

cognitivos, mas também o que lhes proporciona capacidade de administrar sua vida em

sociedade, onde possam aprender a fazer escolhas e a sonhar, mas também a descobrir

formas de realização desses caminhos que foram traçados (CHEDE, 2017). A Educação

Financeira é entendida como um tema transversal, que dialoga com as diversas disciplinas do

sistema de Educação do Ensino Médio e Fundamental e, ao se desenvolver em sala de aula,

possibilita ao estudante compreender que seus sonhos podem  se tornar realidade.

https://interativalondrina.com.br/


Um dos graves problemas da educação brasileira está no manuseio do dinheiro e com a

base de diferentes tipos de investimentos. A pesquisa da Agência Brasil afirma que apenas

25% dos jovens de 18 a 30 anos fazem controle financeiro (SOLDI, 2019). Desta forma,

infelizmente jovens que não sabem lidar com dinheiro podem se tornar adultos, endividados,

depressivos e cheios de problemas. Para evitar esses problemas, a melhor estratégia desde o

período escolar é compreender temas ligados a finanças pessoais.

Por isso, considerando a importância do tema, este trabalho abordará um estudo sobre a

forma que os estudantes do Colégio Interativa lidam com o dinheiro e como a instituição de

ensino têm abordado os alunos sobre questões relacionadas à educação financeira.

Figura 1 - Base de gastos do brasileiro
Fonte: https://alzconstrutora.com.br/blog/educacao-financeira-

pode-te-ajudar-no-financiamento-imobiliario/

OBJETIVO

O objetivo geral deste trabalho é analisar como é a vida financeira de alunos do Ensino

Fundamental II do sobre um tema que não é abordado de forma direta na educação brasileira.

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

Acredita-se que muitos jovens não estão preparados para viver uma vida com boa

administração de dinheiro, muitos não conseguem gastar o dinheiro corretamente, gastam mais

do que deviam ou gastam compulsivamente. Sabendo desse problema, seria possível realizar



um levantamento sobre os hábitos de consumo dos alunos do Ensino Fundamental II do

Colégio Interativa? Os alunos apresentam noções básicas sobre educação financeira?

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia)
Será utilizado o método de pesquisa descritiva com o objetivo de analisar como é a vida

financeira de alunos do Ensino Fundamental II, considerando a hipótese que é um tema não

abordado de forma satisfatória na educação brasileira.

Para isso, a pesquisa foi aplicada nos alunos do Ensino Fundamental II do Colégio

Interativa de Londrina -PR. Por meio de questões relacionadas à educação financeira, como os

jovens e quais as noções dos jovens relacionadas ao uso de dinheiro.

Também será realizado pesquisas bibliográficas junto a autores de livros, artigos

científicos e sites da internet que tratam sobre o tema do trabalho.

A partir do resultado da pesquisa e com apoio dos materiais bibliográficos, será realizado

cálculos estatísticos, gráficos e relatórios que atinjam os objetivos gerais do trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir dos dados coletados, os mesmos foram tabulados com auxílio do Excel e

os resultados e a discussão encontram-se nos gráficos abaixo:

Figura 2 - Uso do dinheiro
Fonte: Autor

Pode-se perceber que a maioria gasta o dinheiro com coisas planejadas, e

isso de certa forma é positivo visto que não gastam por impulsividade. Uma outra



parcela, um terço dos entrevistados, afirmaram poupar 100% do valor,

demonstrando um perfil mais conservador no uso do dinheiro.

Figura 3 - Contato com noções básicas de educação financeira
Fonte: Autor

Foi possível verificar que a grande maioria dos entrevistados afirmaram ter

contato com algum tipo de noção sobre educação financeira ao longo de sua vida.

Figura 4 - Local onde houve contato com noções básicas de educação financeira
Fonte: Autor

Percebe-se que uma grande parte afirma que a família influenciou para ter

noções básicas da educação financeira. Além disso, ficou evidenciado que, dos

entrevistados, nenhum afirmou ter tal contato em ambiente escolar, o que

demonstra a necessidade de realizar intervenções a fim de popularizar tal conceito

nas escolas.



Figura 5 - Acesso ao dinheiro
Fonte: Autor

Foi possível verificar que quase a metade dos alunos afirmaram que tem

acesso ao dinheiro através de mesadas. Dos entrevistados, apenas 20%

aproximadamente relataram não receber dinheiro.

Figura 6 - Como ocorre o uso do dinheiro
Fonte: Autor

Por meio desse questionamento foi possível observar que os alunos

apresentaram um perfil bastante variado em relação às categorias que se utilizam o

dinheiro, sendo a categoria de jogos àquela em que os alunos afirmaram investir

mais o dinheiro que possuem.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe-se que os alunos do Colégio Interativa não aprenderam noções básicas da

educação financeira na escola, mas a grande maioria afirmou ter contato com tais noções

em diversas fontes, como em livros, internet ou por meio de influência da família. Foi

possível observar também que uma boa parte dos alunos apresentam um perfil poupador

ou que investe o dinheiro em coisas planejadas, sendo apenas uma pequena parcela dos

entrevistados que afirmou gastar de forma descontrolada.

O projeto ainda está em desenvolvimento, e na próxima etapa será proposto

noções básicas de um modo prático, que ajude muitos alunos a aprofundar mais seus

conhecimentos do mundo financeiro.
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