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RESUMO
O presente estudo tem como objetivo principal verificar a viabilidade da implantação
da disciplina de educação financeira nas escolas de ensino médio no município de
Pinhais, PR. De forma sistemática, procurou-se demonstrar as vantagens e as
desvantagens da fixação deste conteúdo curricular, seja como disciplina específica
ou como tema transversal abordados pelas demais disciplinas. Para tanto, buscouse abordar não só o tema educação financeira, mas também os assuntos
relacionados ao assunto, como: orçamento familiar; controle orçamentário;
orçamento doméstico e planejamento financeiro pessoal. O conteúdo tratado neste
trabalho tem por base a pesquisa realizada junto aos alunos, pais de alunos, e
professores de ensino médio do município de Pinhais. Foram entrevistadas 632
pessoas, destas, 444 alunos, 134 pais e 52 professores, e, com base nos dados
fornecidos por meio de questionário, foram examinadas e interpretadas as respostas
fornecidas pelos entrevistados sobre a questão da inserção do conteúdo de finanças
pessoais no ensino escolar, sobretudo, aquelas referentes à implantação ou nãoimplantação da disciplina. Numa visão geral o trabalho buscou identificar qual o
conhecimento dos entrevistados em relação ao assunto e suas opiniões em relação
à implantação da disciplina ou de seu conteúdo como tema paralelo junto às
disciplinas que compõem a matriz curricular do ensino médio. Para tanto, a pesquisa
de campo forneceu excelente subsídio ao trabalho tornando-se, em dados
momentos, a ferramenta principal de consulta, haja vista que por meio da pesquisa
foi possível avaliar as diversas opiniões dos entrevistados, as quais foram
analisadas de acordo com as doutrinas que versam especificamente, ou não, sobre
o tema educação financeira pessoal. Também serviram como fonte de informações,
algumas das principais pesquisas divulgadas por órgãos governamentais ou que
compõem os diversos setores da sociedade civil organizada. Estas pesquisas
contribuíram para facilitar a compreensão do atual contexto econômico-financeiro e
suas peculiaridades em relação ao comportamento das pessoas concernente a suas
finanças pessoais. Nesse emaranhado de textos e informações, de forma clara e
organizada, buscou-se encontrar as possíveis respostas à problemática proposta
pelo trabalho.

Palavras–chave: Educação Financeira; Controle Orçamentário; Orçamento
Familiar; Planejamento Financeiro.

ABSTRACT
The present study aims mainly to verify the feasibility of implementing the subject of
financial education in high schools in the city of Pinhais, PR. Consistently sought to
demonstrate the advantages and disadvantages of setting such a curriculum content,
either as a specific subject or as a crosscutting theme addressed by other disciplines.
To this end, we sought to address not only financial education theme, but also issues
related to the subject, such as: family budget, budgetary control; household budget
and personal financial planning. The content covered in this paper is based on
research conducted with students, parents, teachers and schools of Pinhais. There
were 632 people interviewed, including, 444 students, 134 parents and 52 teachers,
and, based on provided data by questionnaire, were examined and interpreted the
answers about the inserting the contents of personal finance in school schedule
especially those related to the implementation or non-implementation of the subject.
In an overview of the work sought to identify which knowledge of respondents
regarding the issue and their opinions regarding the deployment of the discipline or
its contents as parallel theme in the disciplines that comprise the curriculum of high
school. The field research provided excellent information to this work, being
sometime the main tool of research because based on that was possible to evaluate
the respondents opinions, which were analyzed according to doctrines that matchs
specifically or otherwise with personal financial education theme. As a source of
information we use some of the major searchs released by government agencies or
from the different sectors of civil society organizations. These surveys have helped
us understanding the current economic and financial context and its peculiarities in
relation to people behavior concerning their personal finances. With this amount of
texts and information, in a clear and organized way, we attempted to find possible
answers to the proposed problem of this work.

Key-Words: Financial Education; Budget Control; Budget Family; Financial
Planning.
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1 INTRODUÇÃO

Este Trabalho de Conclusão de Curso – doravante TCC, apresenta um estudo
para verificar as vantagens e desvantagens da implantação da disciplina de
Educação Financeira, como disciplina ou conteúdo interdisciplinar, no currículo nas
escolas de Ensino Médio no município de Pinhais - PR.
Neste trabalho, aborda-se algumas teorias atinentes as finanças pessoais e
empresariais, e apresenta-se informações relacionadas à importância da inclusão do
conteúdo de Educação Financeira na grade curricular de ensino médio.
Primeiramente,

serão

abordados

assuntos

relacionados

à

Educação

Financeira, pois se percebe que no cotidiano das pessoas, noções de finanças
tornaram-se essenciais, mas do que em qualquer outro período do curso da história.
Nesse sentido, conhecimentos financeiros são indispensáveis para todo cidadão,
deixando de ser uma ferramenta apenas de profissionais da área de economia, mas
de qualquer pessoa.
Na seqüência, o trabalho discorre sobre o orçamento familiar em diferentes
contextos, demonstrando a importância de um efetivo controle orçamentário e
noções que abrangem a elaboração do orçamento doméstico, auxiliando a família a
obter um equilíbrio financeiro.
Outro aspecto importante apresentado é a demonstração de técnicas e
conceitos do planejamento financeiro empresarial e pessoal, tendo em vista o
planejamento ser o processo formal que direciona a empresa e a família no
acompanhamento das diretrizes estabelecidas e na revisão das metas projetadas.
Em seguida, pretende-se demonstrar as condições favoráveis para inserção
da Educação Financeira, a qual diante da atual realidade, como já afirmado, torna-se
imprescindível que as questões sociais originadas de problemas financeiros, sejam
incorporadas na matriz curricular do ensino médio.
As considerações gerais são apresentadas por meio de tópicos, que
envolvem e descrevem a problemática do trabalho.
Finalizando, há um apêndice no roteiro do presente estudo, que aborda uma
pesquisa aplicada aos alunos, pais e professores do ensino médio, com intuito de
realizar um levantamento preciso, expondo informações extremamente relevantes
para se detectar a possibilidade da inserção da disciplina de Educação Financeira.

14

Essas informações serão apresentadas por meio de gráficos, contribuindo para o
resultado da pesquisa.
Como pode ser observado, a problemática que permeia esse trabalho é quais
as vantagens e desvantagens da implantação da disciplina de Educação Financeira
nas escolas de Ensino Médio da Cidade de Pinhais – PR.

1.1 OBJETIVOS

A seguir, serão apresentados os objetivos deste trabalho.

1.1.1 OBJETIVO GERAL

O presente trabalho tem como objetivo pesquisar junto aos alunos, pais e
professores das Escolas de Ensino Médio da Cidade de Pinhais – PR, sobre a
possibilidade da implantação da disciplina de Educação Financeira, buscando
identificar quais seriam as vantagens e desvantagens desta ação.

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Pesquisar e descrever sobre teorias que estudam as questões referentes a
Controles Orçamentários.
Descrever sobre as teorias que estudam e abordam as questões referentes
ao Orçamento Familiar.
Pesquisar sobre Planejamento Financeiro, buscando relacioná-lo com
Controles Orçamentários na esfera familiar, e sua influência no patrimônio familiar.
Elaborar uma pesquisa de campo com alunos, pais e professores, buscando
verificar a viabilidade da implantação da disciplina de Educação Financeira nas
escolas de ensino médio da cidade de Pinhais – PR, e, quais seriam as vantagens e
desvantagens desta ação.
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1.2 PROBLEMA

Quais as vantagens e desvantagens da implantação da disciplina de
Educação Financeira nas escolas de Ensino Médio da Cidade de Pinhais – PR?

1.3 PRESSUPOSTOS

Como possível vantagem à implantação do conteúdo de Educação Financeira
como disciplina, os alunos poderão se beneficiar por meio do conhecimento
adquirido, utilizando seu dinheiro de forma racional e planejada.
Como possível desvantagem, as escolas públicas não dispõem de
profissionais capacitados para trabalhar o conteúdo em sala de aula.

1.4 JUSTIFICATIVA

O presente trabalho justifica-se por sua relevância social e pela importância
que o tema vem ganhando no cenário nacional, sendo tratado, anteriormente,
somente em países de primeiro mundo. Porém hoje, pelos bons resultados
apresentados por nossa economia, já começa a ser discutido pela mídia, governos,
entidades de classe, sociedade civil, igrejas, entre outros.
É fato notório os bons resultados econômicos que o país vem apresentando a
cada dia, e consequentemente, o aumento do consumo vem crescendo. Parte desse
consumo atribui-se ao governo e a indústria, mas as pesquisas já mostram um novo
agente econômico, tão importante quanto os dois primeiros, o cidadão comum ou
mais precisamente as famílias brasileiras, conforme demonstra pesquisa publicada
pela FGV – Fundação Getúlio Vargas, coordenada pelo pesquisador Marcelo Cortês
Neri. Em suas palavras:
O Brasil está como se diz na gíria bombando. No primeiro trimestre de 2010,
o crescimento do PIB per capita atingiu 8% em relação ao primeiro trimestre
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de 2009, ou 10,6% em relação ao último trimestre de 2009. Embora,
ganhando impulso, provavelmente devido à proximidade das eleições, a
economia brasileira vem crescendo bem desde o fim da recessão de 2003.
De 2003 a 2008, a taxa de crescimento do PIB per capita foi em média de
3,8% ao ano, foi superada em 1,5% ao ano pela renda calculada
diretamente a partir das pesquisas domiciliares nacionais com o PNAD.
(CORTÊS, 2010, P. 9)

Devido à grande oferta de crédito e o aumento na renda média do trabalhador
é necessário, por parte do governo, mapear e identificar como os consumidores
estão gastando seu dinheiro, qual o nível de endividamento da população, qual é o
nível

de

inadimplência,

quais

setores

beneficiam-se

por

esse

giro

financeiro/monetário. Isso, de certa forma, garante uma economia confiável e
estável, o que é bom para o país, uma vez que há uma dependência do capital
externo e isso ajuda a manter a confiança dos investidores no país.
Diante da importância do assunto, o próprio governo já começa a dar sinais
de interesse pelo tema. Essa importância é demonstrada pelo crescente número de
pesquisas econômicas e financeiras, bem como pelo aprimoramento destas
pesquisas face à realidade enfrentada hoje, fazendo frente a uma nova realidade
econômica que o país atravessa, num cenário carregado de informações,
globalização, crises econômicas recorrentes, fortalecimento de economias antes
sem expressividade. Ou seja, um Brasil economicamente mais ativo, entre outros
fatores.
Na última Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF 2008-2009, realizada
pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, percebe-se mudanças
nos hábitos de consumo atribuídas a fatores sócio-econômicos, políticos e culturais.
A POF 2008-2009, considerada a mais completa e atual pesquisa sobre
rendimentos, despesas e condições de vida, foi realizada de 19 de maio de 2008 a
18 de maio de 2009, atingindo as áreas urbana e rural. Desenvolvida em parceria
com o Banco Mundial e Ministério da Saúde, buscou subsídios junto à população
para a elaboração de dados confiáveis e passíveis de análise por parte do governo,
dos mais diversos órgãos, entidades e instituições interessadas no tema. A pesquisa
foi elaborada e comparada com o ENDEF, Estudo Nacional da Despesa Familiar,
realizada de agosto de 1974 a agosto 1975. Apesar de algumas diferenças na
metodologia utilizada, em ambas às pesquisas, tal comparação permite a análise de
um amplo período de tempo, tornando evidente algumas mudanças no
comportamento do consumidor.
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A ENDEF 1974-1975, comparada a POF 2008-2009, apresenta dados
interessantes do orçamento familiar em um horizonte de mais de 30 anos, tais como:
 aumento das despesas correntes (impostos, serviços bancários, contribuições
trabalhistas, pensões, seguros, entre outras), em 12,2 pontos percentuais.
 aumento das despesas de consumo (alimentação, habitação, vestuário,
transporte, higiene e cuidados pessoais, assistência à saúde, educação,
recreação e cultura, entre outras), em 6,7 pontos percentuais.
 diminuição do ativo (aquisição de imóveis, reformas de imóveis e sua
construção, títulos de capitalização e investimentos em geral), em 10,7 pontos
percentuais.
 diminuição do passivo (débitos, juros, empréstimos pessoais, financiamentos,
prestações de imóveis, dívidas judiciais), em 1,5 pontos percentuais.
 a pesquisa concluiu que os grupos: alimentação, habitação e transporte
correspondem a 75,3% da despesa de consumo médio mensal das famílias
brasileiras.
 outro dado que chama atenção é fato de que 75,2% da população afirma ter
alguma ou muita dificuldade para chegar ao fim do mês com o rendimento
monetário familiar.
Analisando os dados, resumidamente, pode-se dizer que os brasileiros
tiveram suas despesas acrescidas e seu patrimônio subtraído ao longo de 30 anos,
e que boa parte da população, de acordo com suas receitas, enfrenta alguma
dificuldade para cumprir suas obrigações ao longo do mês.
Outra pesquisa importante é a divulgada pela Confederação Nacional do
Comércio – CNC, denominada Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do
Consumidor – PEIC.
A referida pesquisa avalia o nível de endividamento e inadimplência do
consumidor, seus tipos de dívidas, tempo de atraso nos pagamentos, tempo de
comprometimento com dívidas, taxa de endividamento, taxa de inadimplência, além
do índice daqueles que não conseguirão saldar suas dívidas.
A última PEIC, divulgada em 23 de agosto de 2010, mostrou que o nível de
endividamento dos consumidores vem aumentando, devida as condições favoráveis
do mercado de crédito, ao aumento da renda do trabalhador e a confiança do
consumidor em relação à boa situação econômica do país, que vem aumentando a
cada dia. Isso tem contribuído não só para o aumento do endividamento, mas
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também para o aumento da inadimplência. Com base na pesquisa, nota-se que, em
alguns meses, torna-se explícita a falta de planejamento por parte do consumidor,
como é o caso do primeiro trimestre de cada ano, quando o índice de atrasos
aumenta devido ao fato do consumidor, na qualidade também de contribuinte, não
fazer reservas para o pagamento de impostos:
O aumento da inadimplência em março foi influenciado principalmente pelo
aumento do custo de vida ocorrido no primeiro trimestre de 2010. Os gastos
extras com tarifas como IPTU e IPVA e reajuste de preços de serviços que
ocorrem no início do ano, como educação e transporte, assim como o preço
dos serviços atrelados ao salário mínimo, como o de empregada doméstica,
pesou no orçamento das famílias, sobretudo daquelas de maior renda.
(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO, PEIC, 2010, p. 2).

Outro dado importante mostrado na pesquisa são os tipos de dívidas
contraídas pelos consumidores e as quais mais afetam seus orçamentos. Despesas
como financiamentos de veículos, cartões de crédito, créditos pessoais, carnês
(compras a prazo), indicam uma nova tendência de compra por parte dos
consumidores e sua falta de conhecimento no que diz respeito ao uso dessas novas
ferramentas e modalidades de crédito.
Com base nas pesquisas, percebe-se que o momento econômico é propício à
implantação e disseminação do conteúdo de Educação Financeira nas Escolas, por
meio da aplicação dos conceitos sobre finanças pessoais. Os indivíduos
desconhecem a diferença entre juros simples e compostos, ativo e passivo, receitas
e despesas, etc. São conceitos simples, mas que podem ajudar em muito a atual
geração e as que os sucederão, realidade essa que não foi possível a gerações
anteriores, devido ao período inflacionário e incerto que vivíamos no passado,
conforme observamos no texto abaixo:
Quanto ao gastar, esse era o processo rápido, em tempos de inflação alta:
assim que recebiam seus salários, pensões, aposentadorias, aluguéis,
enfim seus rendimentos, as pessoas corriam para os supermercados e para
as lojas para comprar rapidamente os bens necessários. Por que tanta
pressa? Os preços dos produtos subiam quase todos os dias, então, quanto
antes abastecer a dispensa e o guarda-roupa, melhor! (CHEROBIM;
ESPEJO, 2010, p. 6).

Após o Plano Real, com a inflação em baixa e economia em alta, novas
ferramentas de ensino se fazem necessárias. O ensino de conceitos financeiros à
população economicamente ativa é de suma importância, pois ainda há tempo de
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evitar algo que poderá tornar-se um problema social, o endividamento demasiado de
boa parte da população.
Seja o indivíduo ou a sociedade como um todo, ambos carecem dessas
informações, mesmo que básicas, mas que, se trabalhadas de forma adequada,
poderão surtir efeitos grandiosos ao país. Se todos lucram, por que não a inclusão
desse assunto como tema paralelo nas escolas de nosso país? Como disse Cerbasi:
Na verdade, sou inconformado com o fato de não existir obrigatoriamente a
disciplina de educação financeira no ensino médio das escolas brasileiras.
Afinal a falta de poupança é a origem de muitos problemas nacionais, assim
como a falta de crédito e juros elevados. A construção de uma nação rica
depende da capacidade de seus cidadãos de enriquecer. O Brasil é,
predominantemente, um país de pobres. Por que então não incluir a
educação financeira no currículo básico da formação dos cidadãos?
(CERBASI, 2004, p.95, apud PEREIRA; FEITOSA; SILVÉRIO; et al, 2009,
p. 33).

Todo

aquele

que

está

inserido

em

determinada

sociedade,

independentemente de sua posição social, cargo que ocupa, etnia, credo religioso,
grupo ao qual pertença, estará sujeito a moldar-se ao que esta o impõe, logo, tirarão
vantagens sobre esse sistema aqueles que estiverem preparados, padecendo os
demais. Não há outra forma de educar, se não através da família e do estado por
intermédio de seus sistemas de ensino. Sobre isso, Kiosaky e Lechter afirmam:
Uma das razões pelas quais os ricos ficam mais ricos, os pobres, mais
pobres e classe média luta com dívidas é que o assunto dinheiro não é
ensinado em casa e nem nas escolas. Muitos de nós aprendemos sobre o
dinheiro com nossos pais. O que pode dizer um pai pobre a respeito do
dinheiro para seu filho? Ele pode dizer simplesmente: “Fique na escola e
estude muito.” O filho pode se formar com ótimas notas; mas com um
programação financeira e uma mentalidade de pessoa pobre. (KIYOSAKI;
LECHTER, 2000, p. 22).

E ainda completam:
O dinheiro não é ensinado nas escolas. As escolas se concentram nas
habilidades acadêmicas e profissionais, mas não nas habilidades
financeiras. Isso explica porque médicos, gerentes de banco e contadores
inteligentes que tiveram ótimas notas quando estudantes terão problemas
financeiros durante toda a sua vida. Nossa impressionante dívida nacional
se deve em boa medida a políticos e funcionários públicos muito instruídos
que tomam decisões financeiras com pouco ou nenhum treinamento na área
do dinheiro. (KIYOSAKI; LECHTER, 2000, p. 22).
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Diante da problemática exposta, percebe-se que torna-se imprescindível o
ensino desse tema e sua implantação, se possível em caráter emergencial, devido a
sua grande relevância social. Isso trará resultados benéficos ao país a curto, médio
e longo prazo.
Diversos estudos desenvolvidos junto às escolas por professores ou
profissionais da área financeira, mostram ótimos resultados em relação ao
aprendizado, por parte de seus interlocutores. Isso vem criando uma espécie de
cultura racional financeira, se assim pode-se chamá-la.
Sem a pretensão de torná-los financistas, mas indivíduos conscientes,
sabedores da melhor forma de gastar seu dinheiro, que busquem o ponto de
equilíbrio entre suas receitas e despesas, em um determinado período de tempo,
além de garantir-lhes certa estabilidade financeira. Além disso, estar-se-á também,
contribuindo com os setores do comércio e indústria de nosso país, reduzindo riscos,
índices de inadimplência, e concomitantemente, ajudando a derrubar as taxas de
juros, gerando, dessa forma, empregos e fazendo efetivamente “a máquina girar”
como dizem os economistas.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo abordam-se algumas teorias concernentes as finanças
empresariais e pessoais, visando criar um comparativo entre essas teorias, com
objetivo de colocá-las em consonância com o tema Educação Financeira. Para tanto,
busca-se compará-las e destacá-las em seus principais pontos, no que diz respeito
às ferramentas, conceitos, modelos e formas de organização para o planejamento
financeiro pessoal/familiar.

2.1 EDUCAÇÃO FINANCEIRA

De acordo com Abraham Maslow1, o homem possui várias necessidades e,
para que todas sejam satisfeitas, elas precisam obedecer a uma ordem hierárquica
para que o indivíduo chegue à auto-realização. Dividida por níveis hierárquicos, a
pirâmide é composta de cinco níveis: necessidades fisiológicas, necessidades de
segurança, necessidades sociais, necessidades de estima e necessidades de autorealização (topo da pirâmide). Nota-se, já no segundo nível da pirâmide proposta por
Maslow, que os seres humanos necessitam ter segurança, não somente segurança
pública como pode dar a entender, mas segurança no sentido de garantia,
estabilidade, como ter uma casa para morar, um emprego estável, benefícios como
plano de saúde, seguro de vida, etc.
Para que seja alcançada a plenitude nesse nível da pirâmide, é necessário
ter-se dinheiro disponível, seja na forma de salário, honorários, aposentadoria,
comissões, não importa a forma, mas é sabido por todos que sem ele não há como
pagar o aluguel, pagar a escola dos filhos, faculdade, alimentação, plano de saúde,
seguro de vida, entre tantos outros gastos dependentes de recursos financeiros.
Para que tais necessidades sejam supridas, percebe-se a importância de uma
vida financeira planejada e saudável. Sem a renda adequada e organizada fica
quase impossível ao indivíduo atingir plenamente tal nível da pirâmide, o que pode

1

Abrahm Maslow – Psicólogo americano que ganhou notoriedade com criação da Pirâmide de Maslow, que trata
sobre as necessidades do seres humanos.
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vir a interferir no alcance dos próximos níveis, uma vez que só se passa ao próximo
nível quando a fase anterior for concluída. Embora, alguns teóricos com idéias
opostas as de Maslow, discordem de suas afirmações, feitas através da Pirâmide da
Hierarquia das Necessidades, sabe-se das aflições e aborrecimentos que a falta de
dinheiro pode trazer. Quão difíceis são os cortes de gastos em itens que trazem
segurança, bem-estar e conforto, como explica Cerbasi:
Grande parte dos problemas de relacionamento entre marido e mulher
começa no dinheiro – no excesso ou na falta dele. Quando a renda do casal
não dá conta dos gastos do mês, o dia-a-dia tende a uma desagradável
monotonia e qualquer proposta mais romântica que envolva gastos é
cortada pela raiz. As dificuldades decorrentes dessa escassez geram
conflitos entre os cônjuges, que nem sempre percebem que o problema é
financeiro. O grande charme do dinheiro está no fato de ele raramente se
mostrar como o vilão da história. Se não há dinheiro para um jantar
romântico, o problema é percebido como falta de romantismo; se não há
dinheiro para renovar o guarda-roupa, o problema é percebido como
desleixo; se não há dinheiro para levar as crianças ao parque, o problema é
percebido como falta de carinho. Esses problemas encobrem um erro
comum: a inabilidade em lidar com o dinheiro ou torná-lo suficiente.
(CERBASI, 2004, p. 14)

Corroborando com Cerbasi, Neto afirma:
Uma crise financeira pessoal tem vários efeitos sobre a vida de um cidadão:
depressão, ansiedade, auto-estima baixa. Esses sintomas podem se
agravar porque nem sempre é possível atacar o problema justamente
quando o lado psicológico está abalado. Resolver uma crise pessoa
financeira implica em mudar de vida e tomar decisões muito importantes
num momento delicado. Pode se cortar o lazer da família, deixar a viagem
de férias de lado. Para não chegar a esse estado especialistas
recomendam: prevenção ainda é o melhor remédio. (NETO, 2005, s.p.,
apud INFORMATIVO DAE – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BAURU ANO I NÚMERO VI, 2005, p. 2)

Nesse sentido, a Educação Financeira pode vir a contribuir para a melhora na
qualidade de vida de cada cidadão.
Em trecho retirado do site da Bovespa, na apresentação do Curso de
Finanças Pessoais, oferecido pela BM&F BOVESPA – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros de São Paulo, lê-se o seguinte trecho:
A Educação Financeira visa dar-lhes informação e formação para auxiliá-los
no controle sobre as finanças pessoais. Os conceitos trabalhados são muito
importantes para entender o que está acontecendo nos dias de hoje, como
podemos planejar o futuro para uma vida melhor.
Não se trata de fazer previsões nem adivinhações, mas ter formação e
informação para entender tudo isso. A Educação Financeira também poderá
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auxiliá-lo para ter uma melhor inserção e evolução no mercado de trabalho
e construir uma visão integrada do universo econômico e das finanças
2
pessoais.

Graças aos esforços daqueles que há algum tempo vem lutando pela
disseminação do conteúdo de educação financeira, a matéria não ficou esquecida
no tempo, pois novos adeptos ao tema foram surgindo, basta considerar-se apenas
os autores já citados neste trabalho, para se notar que uma nova vertente está
surgindo em resposta aos problemas daqueles que padecem sem informações
financeiras. Com isso, o assunto vem ganhando consistência e já é possível notar
uma mudança cultural em relação às finanças da pessoa física.
Como referência, não há como deixar de citar a obra intitulada “Economia
Doméstica - Terceira e Quarta Séries, utilizada no Ensino Colegial, da autora Marina
G. Sampaio de Souza, publicada pela Editora do Brasil S/A, datada de 1954,
podendo ser encontrada no acervo da Biblioteca Pública do Paraná. A referida obra
era utilizada no ensino colegial, considerado ensino secundário até o ano de 1971
ou popular ginásio (1º grau) como conhecido no passado e chamado de ensino
fundamental atualmente.
Essa obra apresenta textos curiosos, mostrando algumas peculiaridades do
país naquela época, 1954. É curioso quando se lê o texto em que a autora afirma
com naturalidade como era o tipo padrão de família da época e quantos membros a
compunham.
A família padrão dos nossos dias difere muito da antiga, cuja média de filhos
ficava entre 10 e 15; hoje, raríssimos são os casais que possuem mais de 5.
O aumento do custo de vida, a necessidade da mulher exercer a atividade
fora do lar para ajudar o marido ou para ajudar a garantir um futuro melhor
para os filhos, tudo isso concorreu para que a média da família padrão
diminuísse.
A família padrão dos nossos dias, portanto, é constituída de 5 pessoas:
marido, mulher e 3 filhos.
O cálculo de despesas para essa família deve estar em relação com a
situação social e local onde vive, o número de filhos e a idade, a ocupação
do marido e finalmente com a remuneração percebida. (SOUZA, 1954, p.
37).

O que chama a atenção na citação, além da mudança sócio-cultural referente
à quantidade de filhos em relação aos casais modernos, é que apesar do cenário
2

BM&FBOVESPA. Disponível em: http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/educacional/cursos/online/financaspessoais-online.html. Acesso em 19 de setembro de 2010.
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diferente ao de hoje, já existia uma preocupação com a educação financeira das
pessoas naquela época. A mesma obra apresenta, ainda, uma metodologia
riquíssima em detalhes de como se fazer um orçamento doméstico, além dos
registros de despesas e relações financeiras familiares (família unida em torno de
um objetivo, podendo ser financeiro). Firmada em princípios contábeis e
orçamentários, a obra deixa clara a preocupação da autora em detalhar o processo
orçamentário familiar.
Outro dado interessante é o fato da obra ser dirigida aos alunos do ensino
secundário, ou seja, para os alunos que freqüentavam as escolas, lembrando que a
obra data do ano de 1954.
Passados 56 anos, o perfil do cidadão brasileiro mudou e muito. Em alguns
casos, houve uma inversão de despesas, pois se antes as famílias gastavam mais
em alimentação e menos em transporte, hoje, essas despesas quase se igualam.
“Aumentou a oferta de produtos e serviços, e o consumo ficou mais
diversificado”, diz Márcia Quintslr, coordenadora do IBGE. Nos anos 70, a
alimentação representava mais de um terço no orçamento familiar, e o
transporte, pouco mais de 10%. Em 2008-2009, ambos praticamente se
3
igualaram em pouco mais de 19%. (GAZETA DO POVO, s.d., s.p.)

Esse novo perfil de despesas é reflexo de uma vida familiar urbana e com
menos filhos. Embora, as significativas mudanças que os anos trouxeram,
principalmente, no contexto econômico e social, a necessidade em se manter um
controle de receitas e despesas ainda é atual e se faz presente na vida das pessoas,
numa sociedade, onde novos meios de pagamento, formas e obtenção de crédito,
são apenas simples operações do dia-a-dia, é de fundamental importância um
mínimo de conhecimento sobre Educação Financeira.
Diante dessa diversidade e dinamismo financeiro, o número de famílias
endividadas vem aumentando significativamente, conforme observamos em matéria,
já citada anteriormente, publicada em 24 de junho de 2010 pelo jornal Gazeta do
Povo, onde se lê “Quase 40 milhões de famílias brasileiras – 68,4% do total –
chegam ao fim do mês sem fechar suas contas. Suas despesas mensais superam
seus rendimentos, segundo a Pesquisa de Orçamentos familiares (POF) 2008-2009”
(idem, ibidem).
3

Gazeta do Povo. 68% das famílias gastam mais do que ganham. Rios, Cristina. Publicado em 24 de junho de
2010. http//:www.gazeta do povo.com.br/economia/conteúdo.phtml?id=1017566. Acessado em 22 de setembro
de 2010.
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2.1.1 CONCEITO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Ainda não há a disseminação de um conceito único que defina o que vem a
ser a Educação Financeira, mas vários autores já ensaiam uma possível definição.
Dentre as quais, buscou-se a que estivesse em maior consonância em relação ao
tema. Utilizando-se também de conceitos financeiros empresarias, traçamos abaixo
um paralelo.
Para Gitman (2001, p. 34):
As finanças podem ser definidas como a arte e a ciência de gerenciamento
de fundos. Virtualmente, todos os indivíduos em organizações ganham ou
captam e gastam ou investem dinheiro. As finanças lidam com o processo,
as instituições, os mercados e os instrumentos envolvidos na transferência
de dinheiro entre os indivíduos, negócios e governos.

Para Cherobim e Espejo (2010, p. 1), “finanças pessoais é a ciência que
estuda a aplicação de conceitos financeiros nas decisões financeiras”.
Para Groppelli e Nikbakht (1998, p. 3), “Finanças é a aplicação de uma série
de princípios econômicos e financeiros objetivando a maximização da riqueza da
empresa e do valor de suas ações”.
Para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 4 OCDE, a educação financeira pode ser definida como:
O processo pelo qual consumidores e investidores melhoram sua
compreensão sobre produtos, conceitos e riscos financeiros, e obtêm
informação e instrução, desenvolvem habilidades e confiança, de modo a
ficarem mais cientes sobre os riscos e oportunidades financeiras, para
fazerem escolhas mais conscientes e, assim, adotarem ações para melhorar
o seu bem estar.

Para Matta (2010, p. 59), “entende-se a educação financeira pessoal como o
conjunto de informações que auxilie as pessoas a lidarem com sua renda, a gestão
do dinheiro, com gastos e empréstimos monetários, poupança e investimentos a
curto e longo prazo”.

4

A OCDE é um fórum único, onde os governantes de 30 democracias trabalham em conjunto para responder
aos desafios econômicos, sociais e ambientais da globalização.Os países membros da OCDE são: Austrália,
Áustria, Bélgica, Canadá, República Tcheca, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria,
Islândia, Irlanda, Itália, Japão, Coréia, Luxemburgo, México, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Polônia,
Portugal, República Eslovaca, Espanha, Suécia, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos. Fonte FGV.
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Em concordância com os autores, nesse trabalho, define-se Educação
Financeira como a arte de aplicar os princípios e conceitos de finanças em auxílio à
tomada de decisões financeiras pessoais.

2.2 ORÇAMENTO FAMILIAR

Segundo a Enciclopédia Larousse da Língua Portuguesa, a palavra
orçamento pode significar:
1. Previsão da receita e despesa de um indivíduo, de uma empresa, de um
organismo. 2. Descrição pormenorizada dos materiais e das operações
necessárias para realizar uma obra, com a estimativa de preços. 3. Cálculo
da receita e da despesa de um governo para o exercício financeiro.
(ENCICLOPÉIA LAROUSSE, 2004, p. 550).

Do texto acima, é possível subtrair as seguintes palavras: Previsão, receita,
despesa, descrição pormenorizada, operações, estimativa, cálculo e exercício
financeiro, além da palavra indivíduo, pelo motivo do estudo tratar da pessoa física.
Fazendo uso das palavras da Enciclopédia Larrousse, é possível dizer que
Controle Orçamentário, é o ato de materializar-se e/ou detalhar-se, de forma
estruturada, as receitas e despesas familiares/pessoais pormenorizadas, calculá-las,
estimá-las e projetá-las de acordo com o exercício financeiro a que se pretende
(estimativa de tempo), ou seja, fazer uma previsão de recebimentos e gastos que se
tem durante um determinado período de tempo, de forma organizada, concisa e
objetiva. Concluída a organização, o próximo passo será analisar e definir uma
previsão de receitas/despesas, na tentativa de se chegar a um denominador comum.
Pode-se dizer que manter um orçamento ou controle de receitas e despesas,
é uma necessidade do ser humano, conforme explica Lunkes:
A necessidade de orçar é tão antiga quanto a própria humanidade. Os
homens das cavernas precisavam prever a necessidade de comida para os
longos invernos; com isso desenvolveram práticas antigas de orçamento.
Há vestígios de práticas orçamentárias formais até mais antigas que a
origem do dinheiro. (LUNKES, 2003, p. 35).
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Por meio da elaboração de um orçamento, nota-se que a máxima da
administração “Planejar, organizar, coordenar e controlar” se faz presente em todos
os momentos.
Planejar é o primeiro passo na elaboração do orçamento doméstico, e após
definido o planejamento, parte-se para a coleta e organização dos dados de forma
seqüencial, coesa e lógica. Esses primeiros passos, permitem coordenar e controlar
o orçamento doméstico, bem como projetá-lo, de acordo com o objetivo a que se
destina tal orçamento.

2.2.1 CONCEITO DE ORÇAMENTO FAMILIAR

Vários são os sinônimos utilizados para definir Orçamento Familiar, tais como:
Finanças Pessoais, Finanças da Pessoa Física, Finanças Familiar, entre outros.
Muitos são os termos utilizados pelos profissionais da área de finanças, mas que
comumente são atribuídos, de forma errônea, a outro termo – Economia Doméstica.
Conforme explica Cherobim (2010, p. 3), “A economia doméstica é uma
ciência que busca a melhoria da qualidade de vida individual e familiar. Engloba
questões como saúde, alimentação, habitação, vestuário, economia familiar e
direitos do consumidor.”
E complementa: “O especialista doméstico é especialista em aumentar a
qualidade de vida.” Ou seja, trabalha sob a perspectiva do bem estar ou da
qualidade de vida, diferentemente das finanças pessoais que se atém ao
planejamento e controle orçamentário.
Para tratar das finanças pessoais ou orçamento familiar, vários conceitos de
administração orçamentária e financeira são aplicados. Esses conceitos podem ser
usados tanto pelas pessoas física ou jurídica, cabendo a cada caso as devidas
adaptações. Nesse trabalho, que trata da pessoa física, observa-se que muitos
conceitos utilizados em contabilidade, administração e economia, podem facilmente
ser aplicados com sucesso ao caso da pessoa física.
Nesse sentido, diz Cherobim:
Em finanças pessoais são considerados os eventos financeiros de
cada indivíduo, bem como sua fase de vida para auxiliar o
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planejamento financeiro. Estudos de opções de financiamento,
orçamento doméstico, cálculos de investimentos, gerenciamento de
conta corrente, planos de aposentadoria, acompanhamento de
patrimônio e acompanhamento de gastos são todos exemplos de
tarefas associadas a finanças pessoais (CHEROBIM, 2010, p. 1).

Pode-se então, definir o Orçamento Familiar como sendo a combinação de
vários

métodos

interdisciplinares,

de

planejamento

e

controle

financeiro-

orçamentário voltados à pessoa física.
É por meio do orçamento familiar que se aprende todas as técnicas de
controle, registro e verificação das receitas e despesas de uma família, além da
origem e aplicação dos recursos financeiros, sabendo exatamente qual é o seu
patrimônio em determinado período, bem como administrá-lo e aplicá-lo, ou quem
sabe, multiplicá-lo em ativos geradores de ativos, visando atingir os objetivos
almejados, sejam esses a curto, médio e longo prazo.

2.3 A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Um controle orçamentário é importante em qualquer situação, seja
empresarial, familiar ou pessoal. Nem sempre é possível obter resultados com as
finanças, se não houver um controle orçamentário bem definido, controlado e
acompanhado.
Segundo Ewald:
Nas Empresas, o Planejamento Financeiro se faz por meio de um
Orçamento Empresarial, que é a peça fundamental para o controle das
Receitas e Despesas. É uma matéria estudada exaustivamente em livros e
em manuais especializados, em cursos de graduação e de pós-graduação,
de modo a preparar executivos para uma boa gestão empresarial. No caso
das Famílias, o Orçamento Doméstico costuma ser desconhecido ou
ignorado. Resultado: em muitas famílias, as despesas fogem do controle e é
muito comum faltar dinheiro antes do mês acabar. (EWALD, 2003, p.12).

Para Luís Carlos Ewald (2003, p.8) o orçamento é a peça mais importante de
ajuda na administração da escassez de recursos, tanto para um Governo, como para
uma Empresa ou uma Família.
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Sanvicente & Santos (1995, p.207) afirmam que o controle orçamentário é tão
importante quanto o planejamento orçamentário, e não existe razão de desenvolver
um planejamento sem um esquema de controle.
Os autores ainda enfatizam que:
Na medida do possível esse controle deverá apoiar-se num sistema de
informações, cujos produtos serão os relatórios que forneça indicações
oportunas e rápidas para a tomada das medidas corretivas cabíveis, e
aponte os indivíduos e setores responsáveis pelo desempenho alcançado,
seja ele bom ou mal. (SANVICENTE & SANTOS, 1995, p. 207).

Segundo Leone (2000, p. 214), “Controlar significa verificar a conformidade
entre o real e o planejado”.
Para Zdanoviwicz (1998, p. 124), o controle orçamentário é a técnica, que
procurará acompanhar, avaliar e analisar o planejamento financeiro em suas várias
etapas, verificando as defasagens entre os valores orçados [...].
Em uma organização, a finalidade do controle orçamentário é permitir que o
administrador saiba corretamente o direcionamento financeiro a ser seguido, além
de ter a oportunidade de acompanhar, analisar e corrigir determinadas falhas
existentes na empresa.
O controle orçamentário poderá ser utilizado pelo administrador, em apoio às
decisões e também no controle gerencial. No caso da pessoa física, aquele que
estiver responsável pela elaboração e pelo controle orçamentário da família deverá
observar, analisar e corrigir, da mesma forma que na empresa, determinadas falhas
existentes no processo orçamentário, na tentativa de deixá-lo o mais fiel possível à
realidade da família, tendo em vista ser com base no orçamento que as decisões
financeiras deverão ser tomadas.
Garrison & Noreen (2001, p. 262), ressaltam que o planejamento e o controle
“são conceitos absolutamente distintos”, enquanto o planejamento envolve o
desenvolvimento dos objetivos e a preparação dos diversos orçamentos para
alcançá-lo, o controle envolve os passos empreendidos pela administração para que
os objetivos no estágio do planejamento sejam alcançados.
Para Cerbasi (2004, p. 61), alguns pontos são essenciais no planejamento
financeiro, tais como: controle de gastos, estabelecimento de metas, disciplina com
investimentos, ajustes referentes à inflação e mudanças de renda, administração do
que se conquistou.
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No caso do controle orçamentário familiar ou pessoal, esta tarefa não precisa
ser complicada, nem muito complexa. Pelo contrário, é possível garantir a eficiência
do

controle,

com

um

método

mais simples,

devido

à

possibilidade

do

desenvolvimento de uma ferramenta de controle orçamentário mais fácil de ser
seguido, entendido e controlado.
O planejamento financeiro é fundamental para uma Família que pretende ter
as contas em dia e com isso levar uma vida sem estresse. O orçamento
Doméstico é o principal instrumento para se fazer o Planejamento
Financeiro para hoje, amanhã e dias futuros. É utilizado como ferramenta
para se planejar em equilíbrio entre as Receitas e as Despesas nas contas
do “lar doce lar”. (EWALD, 2003, p.11)

Um planejamento orçamentário requer controle e disciplina. Para garantir a
eficiência do orçamento no final do mês, é fundamental anotar rigorosamente todas
as despesas, desde uma despesa mais simples, como por exemplo, o valor gasto
com um cafezinho, até os gastos pré-definidos e fixos.
Diariamente, pequenas transações financeiras são feitas e acabam não sendo
lançadas no controle de entradas e saídas financeiras, uma espécie de fluxo de
caixa. Por não serem lançadas, deixam de ser somadas no fechamento do período,
ocasionando “furos” no controle. Por essa razão, é de suma importância anotar tudo
que tenha entrado ou saído em termos monetários, por mais simples que seja a
transação, evitando dessa forma resultados não condizentes com a realidade do
orçamento.
Todas as despesas precisam ser registradas, seja por meio de uma planilha
eletrônica, ou até mesmo de um caderno, sem esses registros não é possível
acompanhar e controlar minuciosamente todos os gastos bem como garantir com
exatidão o resultado, positivo ou negativo, do orçamento planejado no início do
período.
Por meio do controle orçamentário o indivíduo terá condições de acompanhar
claramente todas as suas despesas, possibilitando uma melhor visualização de seus
gastos durante o mês, assim como das suas sobras, proporcionando uma previsão
futura de todas as suas despesas, além da possibilidade de descobrir onde tem
gasto o seu dinheiro e onde é possível fazer cortes para sobrar mais no fim do mês.
Gustavo Cerbasi diz que:
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Mais importante do que conquistar um padrão de vida é mantê-lo, e é para
isso que devemos planejar. Os maiores benefícios dessa atitude serão
notados alguns anos depois, quando a família estiver usufruindo a
tranqüilidade de poder garantir a faculdade dos filhos ou a maioria no
padrão desejado. (CERBASI, 2004, p. 34).

É indispensável manter o controle orçamentário e não somente conquistar o
resultado almejado por alguns períodos, agindo dessa forma, cria-se o hábito de
manter o controle sobre as finanças e, consequentemente, alcançar os benefícios de
uma vida financeiramente planejada.

2.3.1 ELABORANDO O ORÇAMENTO DOMÉSTICO

O controle orçamentário é uma excelente ferramenta, que pode ajudar não só
controlar a renda, mas se planejar e saber o seu limite de gastos para um
determinado período. Por meio desse controle estabelece-se metas e limites de
compras, o quais devem ser rigorosamente seguidos.
Um orçamento bem planejado torna-se uma importante ferramenta de
controle, como descrito por Masakazu:
Além de ser um instrumento de planejamento, o orçamento é, também, um
importante instrumento de controle. Mesmo que seja muito bem elaborado,
um orçamento não terá utilidade se não for possível exercer adequado
controle sobre os resultados projetados. (MASAKAZU, 2001, p. 362).

Infelizmente, é comum entre a maioria das pessoas, a realização de gastos
sem ter um controle efetivo.
As compras impulsivas e os gastos desnecessários influenciam diretamente
para que se inicie o acúmulo de contas e obrigações financeiras assumidas. Para
tanto, torna-se necessário ter um planejamento financeiro adequado e condizente
com a realidade daquilo que se ganha e se gasta, evitando dessa forma, futuros
incômodos pelo não cumprimento das obrigações assumidas.
Conseguir realizar o orçamento familiar e mantê-lo não é muito simples, pois
o mesmo exige força de vontade e disciplina do indivíduo, já que se torna
fundamental e extremamente necessário levantar todas as despesas, desde as
eventuais até as prioritárias. Vale ressaltar que:
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assim como não há dietas milagrosas que não envolvam sacrifícios, não
existe uma regra de ouro para se começar a poupar que não leve a um
aperto de cinto. Analise com cuidado seu orçamento, de forma a identificar
áreas onde possa cortar gastos, não se esqueça que é preciso força de
5
vontade para abrir mão de alguns gastos. (INFOMONEY, s.d., s. p.)

Um dos primeiros objetivos do orçamento mensal é manter os gastos dentro
de um valor pré-estipulado, ou seja, dentro da renda familiar. Para tal, torna-se
necessário realizar um levantamento de todas as despesas existentes, sendo fixas
e/ou variáveis, e despesas futuras já planejadas, como por exemplo, compras
realizadas a prazo. Uma orientação importante é anotar diariamente todos os gastos
e realizar um fechamento, comparando os gastos projetados com os realizados.
Para a análise e acompanhamento do orçamento familiar é imprescindível o
registro detalhado de todas as despesas mensais e o valor da renda no mesmo
período, que será administrada por meio do controle orçamentário. Desta forma será
possível verificar, ao final, quanto foi gasto em cada situação, e a partir daí eliminar
os gastos desnecessários.
Muitas das vezes, as oportunidades de redução de despesas e custos,
encontram-se nos pequenos valores, que geralmente não são levados em conta, e
acabam passando despercebidos, mas que podem afetar o resultado positivo do
fluxo orçamentário.
Outro ponto que deve ser analisado é o parcelamento de produtos e as
compras impulsivas. A melhor forma de pagamento de uma despesa ainda é o velho
pagamento à vista, sendo que, os descontos são mais compensadores, evitando o
pagamento desnecessário de juros que sempre estão embutidos no valor das
parcelas. Porém, algumas vezes, a realização de uma compra à vista está distante
do

rendimento familiar naquele momento,

obrigando

que se

recorra

ao

parcelamento. Nesse caso, o conhecimento sobre finanças é ainda mais importante,
sobretudo no que diz respeito a juros compostos.
Outros pontos também deverão ser avaliados, como por exemplo, saber se a
renda familiar é regular ou irregular, ou seja, se o rendimento mensal é com data fixa
ou se é uma receita variável que não possui uma data e valor estabelecido de seus
rendimentos.

5

INFOMONEY. 2007, s.d.s.p. Disponível em http://www.web.infomoney.com.br//templates/news/view.asp?
código=558053&path=/suas finanças/orçamento/família/
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As despesas devem ser separadas em fixas (onde entram as realizadas uma
ou mais vezes ao mês, que podem ser determinadas em despesas básicas, mas
fundamentais, como: alimentação, habitação, educação, plano de saúde, higiene
pessoal, transporte, etc.) e as despesas variáveis (que são denominadas como
esporádicas, como por exemplo: IPTU, IPVA, gastos com remédios, cartão de
crédito e as eventuais compras de presentes). Tanto nas despesas fixas como nas
variáveis, é preciso identificar o valor da despesa e a freqüência do gasto, sendo
mensal ou anual.
A elaboração do orçamento familiar deverá ser feita antes do início do mês, e
o valor máximo de despesas e gastos deverá ser estabelecido mensalmente. Por
meio das informações levantadas, será possível verificar oportunidades de redução
e eliminação de gastos.
Segundo Ewald:
O fato é que, ao sempre recomendar uma estruturação de um Orçamento
Familiar enxuto com posterior obediência aos seus limites de despesas
previstos, a família não deve gastar mais do que ganha, sob pena de se
endividar ao entrar no cheque especial e no rotativo do cartão de crédito, ou
pior ainda, cair nas armadilhas das financeiras-de-beira-de-rua. Assim, se
não economizar não vai sobrar para guardar numa poupança. (EWALD,
6
2007, s.p.)

Existem diversas despesas que podem ser consideradas em um determinado
momento como supérfluas, e que em uma opção de redução de gastos podem ser
adiadas do planejamento dos gastos mensais, como por exemplo: assinaturas de
revistas, TV a cabo, internet. Em todos os momentos da vida é preciso fazer
escolhas e definir a real necessidade do bem a ser adquirido, pois se torna
imprescindível realizar a análise da relação entre querer, precisar e poder efetuar a
compra do bem desejado naquele momento. Uma aquisição mal planejada afeta
diretamente o orçamento, causando efeitos indesejáveis, como o endividamento,
fazendo com que contas de itens indispensáveis, como luz e água, fiquem sem
pagamento.
Em um planejamento orçamentário, os gastos e as despesas devem ser
compatíveis. Infelizmente, não é possível conseguir controlar e estar dentro do valor
estabelecido se a receita for menor que as suas dívidas, e para que isso não
aconteça é preciso seguir rigorosamente a meta de gastos, não gastando mais do
6

Disponível em http://www.webartigos.com//orcamento-domestico.pdf. Acesso em 16 de outubro de 2010.
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que ganha, resultando até em sobra de dinheiro, como pode ser observado por
Ewald:
A melhor dica para fazer sobrar dinheiro nas contas familiares e para fazer o
salário ser maior do que o mês é tratar de estruturar um Orçamento
Doméstico bem feito de modo a não se gastar mais do que se ganha. Eis
que nos dias de hoje, com uma inflação sobre controle, até o Governo já
tem seu Orçamento Governamental e consegue fazer acontecer o tal do
Superávit, que é o saldo positivo referente a uma Receita maior que a
7
Despesa. (EWALD, 2007, s.p.)

Com um pensamento bem construído a respeito dessas “sobras”, o indivíduo
poderá se precaver para o caso de haver algum imprevisto durante o mês, como por
exemplo, em casos de doenças, quando há a necessidade de gastar com remédios.
Nesse exemplo, haverá dinheiro disponível para a realização desse gasto e não
ocorrerá a preocupação em “furar” o orçamento mensal. Isso estará influenciando
em um aumento da auto-estima e do bem-estar, já que não existirá uma apreensão
em não poder pagar as contas mensais.
Para se ter um bom controle de orçamento familiar, não há necessidade de
ter a planilha digitalizada, o controle pode ser manual. Separando as entradas e
saídas, já é possível verificar se o resultado será positivo ou negativo. Porém, o
auxílio de uma planilha ou de um software poderá ajudar, gerando gráficos
informativos sobre a natureza e origem dos recursos, bem como sua aplicação.
A educação financeira ajuda não só os adultos, mas também as crianças no
decorrer de sua educação infantil, tanto na família, como na escola. As metas e os
planejamentos devem ser realizados juntos, entre pais e filhos. A consciência em
relação aos gastos deve ser orientada desde a infância, estimulando o interesse na
criança em controlar suas despesas.
Para garantir a eficiência do planejamento familiar é preciso rever hábitos de
consumo, estar sempre entusiasmado em controlar as despesas e ter sempre o foco
voltado para atingir a meta estabelecida, ser otimista no que se quer seguir, ter
perspectivas de aumento de renda e como conseqüência, alcançar a melhora na
qualidade de vida.

7

Disponível em http://www.webartigos.com//orcamento-domestico.pdf. Acesso em 16 de outubro de 2010.
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2.4 O PLANEJAMENTO FINANCEIRO EMPRESARIAL X
PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL

Dada a necessidade das empresas em cumprir seus objetivos estratégicos,
faz-se necessário o uso de metodologias e ferramentas que possam ajudá-las na
busca por informações que contribuirão para a tomada de decisões, visando atingir
os objetivos futuros da organização. Nesse sentido, destaca-se a importância do
Planejamento Financeiro.
Um bom planejamento pode oferecer ao gestor informações importantes. Se
elaborado corretamente, os dados trarão informações concretas e substanciais que
correspondam à realidade da empresa em relação aos seus objetivos.
O planejamento financeiro facilita ao gestor definir metas, traçar planos e
objetivos, controlá-los e “persegui-los” de acordo com os objetivos propostos no ato
de sua elaboração.
Conforme escreveu Gitman (2010, p. 105), “O planejamento financeiro é um
aspecto importante das operações das empresas porque fornece um mapa para a
orientação, coordenação e controle dos passos que a empresa dará para atingir
seus objetivos”.
Não que o planejamento seja algo estático, pois como planejamento, poderá
sofrer alterações, mas sem perder o foco do objetivo para que foi elaborado.
Um planejamento financeiro mal elaborado pode acarretar em sérios prejuízos
para a empresa, gerando falta de caixa e, por conseguinte, o não cumprimento das
obrigações assumidas pela organização.
O planejamento financeiro poderá acontecer de duas formas, operacional ou
estratégico.
O operacional é todo planejamento de curto prazo com vistas a atingir o
planejamento estratégico que por sua vez é de longo prazo, ou seja, um depende do
outro para que aconteçam. Conforme Gitman (2010, p. 103), “O processo de
planejamento financeiro começa pelos planos financeiros de longo prazo, ou
estratégicos. Estes, por sua vez, orientam a formulação de planos e orçamentos de
curto prazo, ou operacionais”.
O planejamento operacional será a base para atingir o planejamento
estratégico.
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A mesma metodologia poderá ser aplicada para a pessoa física, já que é
característica do ser humano, devido a sua capacidade de pensar, fazer planos para
o futuro. Boa parte dos projetos pessoais envolvem as finanças, como por exemplo:
comprar um imóvel, um veículo, fazer uma faculdade, uma pós-graduação, entre
tantos outros. Para que cada projeto se realize é necessário o planejamento
estratégico, ou seja, de longo prazo, mas para que isso aconteça de fato, será
necessário utilizar o planejamento operacional, pois, somente por meio deste é que
a meta de longo prazo será atingida.
Sobre isso, Gitman exemplifica:
O primeiro passo do planejamento financeiro pessoal é definir sua metas.
Enquanto uma empresa objetiva maximizar a riqueza dos acionistas (ou
seja, o preço da ação), as pessoas normalmente tem diversos objetivos
importantes.
De modo geral, as metas podem ser de curto prazo (um ano), médio prazo
(dois a cinco anos), ou longo prazo (seis anos ou mais). As metas de curto e
médio prazo sustentam as de longo prazo. (GITMAN, 2010, p. 107).

Tanto pessoas físicas como jurídicas, por suas características e natureza,
devem traçar metas e, num período de tempo, buscar cumpri-las de acordo com
seus objetivos. Para alcançar essas metas, o planejamento poderá contribuir para
assertividade dos objetivos, diminuindo os riscos no meio do percurso até o final do
projeto.
No que diz respeito ao planejamento financeiro, as semelhanças entre
empresa e pessoa física estão no fato de que ambas administram recursos
financeiros, cada qual com suas peculiaridades. Para a empresa, ter liquidez pode
significar ter dinheiro em caixa, mas para o cidadão comum liquidez pode significar
ter dinheiro no bolso, mas ambos terão um só objetivo com o saldo financeiro,
cumprir ou realizar o pagamento das obrigações assumidas. Ademais, as formas de
controle e planejamento são muito parecidas, mas com diferenças em relação aos
demonstrativos que serão utilizados para elaboração do planejamento financeiro
empresarial e para o planejamento financeiro pessoal.
Na elaboração do plano estratégico, a empresa irá dispor de alguns
demonstrativos, tais como DRE8, Balanço Patrimonial9, DOAR10 (apesar de extinta
8

DRE ou Demonstração do Resultado do Exercício – É uma demonstração contábil que elenca as contas de
resultado para um exercício contábil (período). Tradução dos autores.
9
Balanço Patrimonial – Demonstração que mostra a situação financeira da empresa através dos seus ativos
(direitos) e passivos (obrigações) de uma empresa. Tradução dos autores.
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pela Lei 11.368/07), relatório de vendas, etc., já a pessoa física terá apenas receitas
e despesas que, para os mais controlados, pode ser um caderno de anotações de
entradas e saídas, uma planilha eletrônica ou até mesmo um software de controle. O
certo é que ambas, cada qual com suas particularidades, saberão por meio do
planejamento financeiro a possibilidade e o prazo para que seus objetivos possam
ser alcançados.
Não há como definir uma metodologia padrão para elaboração de um bom
planejamento, pois indiferente de se tratar de pessoa física ou jurídica, cada qual
tem suas diferenças, ou seja, nem toda empresa é igual e da mesma forma, cada
pessoa tem suas diferenças no que diz respeito as suas finanças.

2.4.1 O PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL

Para um bom planejamento financeiro, é de fundamental importância a
participação de todos os envolvidos no processo, ou seja, todos os membros da
família devem participar até mesmo os filhos que, dentro de seus limites, deverão
entender que aquele momento será dedicado a ajustes no orçamento familiar e que
os benefícios virão com o cumprimento da meta proposta ainda na elaboração do
orçamento ou tão logo a família alcance o objetivo proposto no início.
Conforme Cherobim e Espejo:
Para fazer o planejamento, nós reunimos informações sobre a realidade.
Em seguida, identificamos o que nos ajuda nessa realidade: pontos fortes. E
o que nos atrapalha: pontos fracos.
Expressar o que pretendemos é o nosso próximo passo: o que queremos de
nossa vida agora, no próximo ano, daqui a cinco anos, daqui a dez anos e
paro o resto de nossa vida.
Estabelecemos objetivos: para hoje, para um ano, para cinco anos, para
dez anos e para o resto da vida. (CHEROBIM e ESPEJO, 2010, p. 29).

Para Gitman:
As pessoas, assim como as sociedades por ações, devem concentra-se nos
fluxos de caixa ao planejar e monitorar sua finanças. Você deve estabelecer
metas financeiras de curto e longo prazos (destinos) e desenvolver planos
10

DOAR ou Demonstração das Origens e Aplicação dos Recursos – É uma demonstração contábil que indica as
modificações financeiras ocorridas na empresa durante um período te tempo. Tradução dos autores.
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financeiros pessoais (mapas) que mostrem o caminho para chegar aos
objetivos. Os fluxos de caixa e os planos financeiros são tão importantes
para o indivíduos quanto para as empresas. (GITMAN, 2010, p. 94).

Para Masakazu, alguns pontos devem ser observados antes do planejamento
financeiro, são eles:
- Relacionar todos os gastos. O primeiro passo é pegar uma caneta e
uma folha de papel (ou uma planilha eletrônica) e relacionar todos os gastos
de um mês da família ( não esquecer os gastos esporádicos, como presente
de aniversário, seguro, IPVA etc.) Gastos são desembolsos (pagamentos)
de compras de supermercados, aluguel, prestações etc. Aí, já será possível
perceber que o valor total dos gastos é maior do que o salário líquido (ou
outro tipo de renda) recebido mensalmente. Será uma constatação óbvia.
- Analisar as despesas. O segundo passo é separar as despesas
realmente necessárias das despesas elimináveis. As despesas realmente
necessárias são aquelas que não podem ser reduzidas ou completamente
eliminadas imediatamente, tais como o aluguel, despesa de condomínio,
condução, alimentação, escola dos filhos, etc. As despesas elimináveis são
aquelas que podem ser cortadas que não vão comprometer a sobrevivência
da família, tais como: TV a cabo, jornais e revistas, internet, curso de
idiomas e esportes, jantares em restaurante, lavanderia, locomoção com
automóvel, etc.
- Eliminar ou substituir as despesas. O terceiro passo é eliminar as
despesas realmente elimináveis e analisar as possibilidades de substituição
ou redução das despesas realmente necessárias, tomando, às vezes,
medidas drásticas. Por exemplo, transferir o filho para uma escola mais
barata, mudar para um imóvel menor e mais barato, substituir alimentos por
similares mais econômicos, tomar banhos mais rápidos, reduzir o valor do
seguro, evitar utilizar o telefone celular, vender o carro e andar de ônibus,
etc.
- Estabelecer metas. Defina os níveis de cortes das despesas e em quanto
tempo serão feitos (algumas despesas precisam de tempo para ser
reduzidas). Defina o prazo para “sair do vermelho” e começar a investir.
- Renegociar dívidas. Peça ajuda e negocie com o gerente do banco o
saldo devedor do cheque especial e do cartão de crédito, substituindo essas
dívidas por um empréstimo com juros mais baixos. Cancele os cartões de
crédito ou deixe de utilizá-los, se não souber controlar os gastos (cartões de
crédito adequadamente utilizados não são fontes de problema). Cancele os
débitos de títulos de capitalização, ou melhor, peça resgate e utilize o valor
para liquidar a dívida. Conte ao gerente as suas reais necessidades e as
condições possíveis para quitar as dívidas. Se você estiver na fase de
“endividado”, o gerente do banco já conhece a sua situação financeira. Para
o banco, é melhor manter um cliente consciente do que buscar novo cliente.
- Controlar os gastos. Controlar é dominar os gastos; não é simplesmente
anotar os gastos. Anote todos os gastos, por menor que seja, em uma folha
de papel ( ou planilha eletrônico), de forma organizada para poder totalizar e
comparar com o valor orçado. (...) Se os itens de despesas não puderem
ser eliminados ou reduzidos por algum motivo, outras providências deverão
ser tomadas para atingir as metas. (MASSAKAZU, 2001, p. 42).
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Sem planejamento, fica mais difícil conseguir-se resultados, já que não se
trabalha de acordo com um objetivo. Um bom controle financeiro, depende de um
bom planejamento, é por meio do planejamento que as metas serão criadas,
acompanhadas, verificadas, controladas e adequadas ao objetivo final.
Para a realização de um simples desejo ou para o projeto de uma vida toda, o
planejamento irá sempre cooperar em apoio às tomadas de decisões.

2.5 EDUCAÇÃO FINANCEIRA NAS ESCOLAS

A partir da escola se adquire muitos conhecimentos, como aprender a ler,
escrever e a se relacionar com a sociedade.
Os conhecimentos adquiridos nos anos de escola servirão como base para
formar a cultura e as aptidões profissionais que serão utilizadas no cotidiano da
pessoa, essa base deverá ser preparada o quanto antes, para que na vida adulta
esse indivíduo venha a ter uma relação consistente, adequada e mais confiante com
aos assuntos relacionados ao dinheiro.
Apesar de todo o conteúdo que as escolas oferecem aos seus alunos, a
matriz curricular de ensino, pode ainda ser complementada com o ensino de outras
disciplinas/conteúdos que reflitam a realidade do país. Se muitos desses alunos não
tiveram a oportunidade de aprender sobre Educação Financeira, acabam por sair da
escola com deficiências em controlar o seu próprio dinheiro, deixando uma lacuna
em seu conhecimento.
Sobre isso, num comentário muito oportuno e pertinente ao assunto, Martins
escreveu:
Uma criança passa oito anos no ensino fundamental, três anos no ensino
médio e, durante esses onze anos de educação básica, é obrigada a
memorizar nomes e datas de pouca utilidade na vida real.
Nesses onze anos, o aluno não estuda noções de comércio, economia,
finanças ou impostos. O sistema educacional ignora o assunto “dinheiro”,
algo incompreensível, já que a alfabetização financeira é fundamental para
ser bem-sucedido em um mundo complexo.
Se fizer um curso universitário fora da área econômica, o estudante
completará a sua formação superior sem noções de finanças. Não tenho
dúvida que essa falha é responsável por muitos fracassos pessoais e
familiares. (MARTINS, 2004, p. 5)
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Martins (2004, p. 30) ainda enfatiza que:
Muitas pessoas apresentam rejeição diante das expressões financeiras.
Como a escola não dá qualquer instrução financeira, a criança cresce e
continua ignorando o assunto “dinheiro”. Quando adulto se depara com os
esquisitos termos do mundo das finanças, a tendência é fugir deles. É
grande o número de empresários que não sabem a diferença entre um
balanço, uma demonstração de renda e um fluxo de caixa, como é grande o
número de empregados e profissionais autônomos que não tem noção do
assunto. (MARTINS, 2004, p. 30).

Portanto, conhecer mais sobre o universo do dinheiro é essencial para que as
pessoas possam chegar à vida adulta com o mínino de conhecimento necessário, o
que lhes possibilitará efetuar um melhor controle e, sobretudo, saber administrar
melhor seu próprio patrimônio.
Assim como diversos valores morais, éticos, culturais, religiosos, as primeiras
noções sobre Educação Financeira também devem começar em casa. Mas haja
vista a importância que a escola tem no processo educacional de seus alunos, na
busca em desenvolver neles um espírito mais crítico em relação ao ambiente que
vivem, é de fundamental importância que a escola, por meio de seus professores e
coordenadores, desenvolva trabalhos que ajudem aos seus jovens a compreender o
mundo em que estão inseridos, bem como o contexto que é imposto por um sistema
já pré-estabelecido pela sociedade, da qual fazem parte. É nesse sentido que novos
conceitos, mesmo que básicos, devem ser trabalhados, sobretudo os que se referem
ao consumo irracional, para que no futuro o jovem de hoje e adulto de amanhã,
possa ter condições de controlar e gerenciar seu próprio dinheiro.
Diante dessa realidade Modernell 11 , salienta que:
(...) O papel da escola cada vez mais é preparar as crianças para serem
verdadeiros cidadãos e faz parte dessa missão ensiná-las a usar
adequadamente o dinheiro. A educação financeira chegou para ficar e,
assim como nas finanças, o fator tempo é preponderante. Quanto mais
cedo, menores os sacrifícios e maiores os resultados. Ensino transversal ou
disciplina exclusiva é uma opção a ser feita, mas incluir educação financeira
no currículo já passou dessa fase. É necessário e deve ser feito de
imediato! (MODERNELL, 2010, s.p.)

11

MODERNELL,
Álvaro.
Especialista
em
Educação
http://vilamulher.terra.com.br/educacao-financeira-5-1-38-310.html.

Financeira.

Disponível

em
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Segundo José Alexandre Vasco, superintendente da CVM (Comissão de
Valores Mobiliários), em entrevista concedida a Toni Sciarretta jornalista do site
UOL12:
A educação financeira nas escolas é incentivada pela OCDE (Organização
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico) e faz parte do
currículo escolar de mais de 60 países.
“Temos novos consumidores enfrentando situações para as quais não foram
preparados. Seus pais não viveram essa realidade. Há uma
responsabilidade moral da sociedade de ajudar essas pessoas”, disse.
(Velasco, 2010, s.p., apud SCIARRETTA et al, 2010, s.p.).

Falta grave é a levantada por Lechter:
Como mãe e contadora, preocupava-me com a falta de instrução financeira
nas escolas que nossos filhos freqüentam. Muitos dos jovens de hoje têm
cartão de crédito antes de concluir o segundo grau e, todavia, nunca tiveram
aulas sobre dinheiro e a maneira de investi-lo, para não falar da
compreensão do impacto dos juros compostos sobre os cartões de crédito.
Simplesmente, são analfabetos financeiros e, sem o conhecimento de como
o dinheiro funciona, eles não estão preparados para enfrentar o mundo que
os espera, um mundo que dá mais ênfase à despesa que à poupança.

O estado não pode mais ficar ausente e nem apático ao tema, mas deve dar
sua contribuição para disseminação do conteúdo de educação financeira nas
escolas.
Em 24 de março de 2009, foram iniciadas as atividades da Comissão Especial
destinada ao exame e avaliação da Crise Econômico-Financeira, que analisaria os
impactos da crise financeira internacional na economia Brasileira, tendo como
objetivo formular propostas e, ao final, sugeri-las ao Poder Executivo e ao País.
Presidida pelo então Deputado Rodrigo Rocha Loures – PMDB/PR e relatada
Deputado Neudo Campos – PP/RR, uma das sugestões da comissão após várias
audiências públicas com membros de diversos setores da sociedade foi à sugestão
de nº 9, transcrita abaixo:
Sugestão nº 9
Encaminhamento de indicação ao Poder Executivo para que seja
incluído o tema “educação financeira” nos ensinos fundamental e
médio.

12

Escola Pública Inicia Projeto de Educação Financeira. http://www1.folha.uol.com.br/mercado/780001-escolapublica-inicia-projeto-de-educacao-financeira.shtml
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Consideramos que é de grande importância, para o desenvolvimento
sustentável do comércio interno, que o cidadão tenha acesso à educação
financeira, ainda que em seus aspectos mais básicos.
Em virtude da disseminação do uso de cartões de crédito e débito, o
cidadão deve receber informações acerca do fato essencial de que não
basta que as prestações das compras efetuadas sejam compatíveis com
seu orçamento: é fundamental conhecer as taxas de juros cobradas nessas
operações. É aspecto central que o consumidor tenha um conhecimento
básico acerca do custo financeiro das operações que pratica, de forma que
a expansão do comércio ocorra de forma sustentável.
Desta forma, a indicação ao Poder Executivo é, em linhas gerais, que as
diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, fundamental ou
média, disponham que os conteúdos da matemática abordem, ainda que
em forma de exemplificação, questões simples que envolvam as taxas de
juros usualmente praticadas no comércio, e que a educação financeira seja
inserida com um tema transversal, que possa ser abordado em diversas
disciplinas, preparando assim o aluno para as situações usualmente
vivenciadas em operações cotidianas nas compras a prazo e na utilização
de cartões de crédito e cheque especial, entre outros aspectos.
(COMISSÃO DESTINADA AO EXAME E AVALIAÇÃO DA CRISE
ECONOMICO-FINANCEIRA E, AO FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO
PODER EXECUTIVO E AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ
RESPEITO A REPERCUSSÃO NO COMÉRCIO. Relatório Final. 2009, p.
26)

Ações como essa demonstram a importância e a urgência na implantação da
disciplina de educação financeira nas escolas. Se em tempos de crise foi essa uma
das sugestões apresentada pelos deputados ao Poder Executivo, após ouvirem
membros dos principais setores da sociedade, por que não implantar a matéria em
caráter definitivo, claro que, levando em conta a conformidade com a LDB - Lei de
Diretrizes e Bases da Educação e os PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais, ou
seja, uma discussão ampla envolvendo o governo federal, estaduais e municipais,
além dos órgãos e entidades das esferas pública e privada que mantenham relação
com o assunto.
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3 METODOLOGIA

A confecção de um trabalho monográfico requer que se tenha uma
metodologia que norteie o trabalho. Assim sendo, fez-se necessário a determinação
de alguns critérios que delimitarão o trabalho desde seu início até a sua fase
conclusiva.
O primeiro passo para a confecção de um trabalho monográfico é determinar
o tipo de pesquisa que se irá realizar. Este trabalho, pela suas características pode
ser classificado como:

3.1 QUANTO AOS FINS

3.1.1 DESCRITIVO

Este trabalho possui a característica descritiva, pois expõe características de
determinada população ou determinado fenômeno. Além disso, estabelece
correlações entre variáveis definindo sua natureza sem, no entanto, explicar o
fenômeno que descreve, embora sirva de base para tal explicação.
Sampieri, Collado e Lucio (2006. p 103) descreve:
Los estúdios descriptivos únicamente pretenden medir o recoger
información de manera Independiente o conjuta sobre los conceptos o las
variables a las que refieren, esto ES, su objetivo no ES indicar cómo se
relacionan las variables medidas.

3.1.2 METODOLÓGICA

De acordo com Vergara (2005), a pesquisa metodológica é a pesquisa que
busca instrumentos de captação ou de manipulação da realidade e, está associada
a caminhos, formas, maneiras, procedimentos para atingir determinado fins.
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3.2 QUANTO AOS MEIOS

3.2.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

É o estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em
livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, ou seja, todo material acessível ao público
em geral. Fornece instrumental analítico para qualquer outro tipo de pesquisa, mas
também pode esgotar-se em si mesma. De acordo com Vergara (2005) o material
utilizado no trabalho monográfico com característica bibliográfica pode ser de fonte
primária ou secundária.

3.2.2 PESQUISA DE CAMPO

Este trabalho pode ser entendido como pesquisa de campo, visto que foram
buscadas informações junto ao público escolhido para a pesquisa. Vergara (2005, p
47) descreve como pesquisa de campo, “é a investigação empírica realizada no local
onde um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo e, pode ser através
de entrevistas, aplicação de questionários, testes de observação participante ou não.

3.3 UNIVERSO E AMOSTRA

3.3.1 UNIVERSO

O universo para a elaboração da pesquisa são os alunos do ensino médio da
rede estadual do município de Pinhais no Estado do Paraná, seus pais, assim como,
os professores da rede de ensino Estadual do Município citado.
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TABELA 1 - Universo de alunos matriculados nas escolas de ensino médio, na cidade de
Pinhais – PR.

Universo

Total

Alunos matriculados no ensino médio

4.787

Pais dos alunos matriculados no ensino médio

4.787

Professores do Ensino Médio Estadual

760

Fonte: Portal Educacional do Estado do Paraná

3.3.2 AMOSTRA

Do total do universo escolhido para o desenvolvimento da pesquisa foi
selecionada por meio da utilização de fórmulas estatísticas a seguinte amostragem:

Fórmulas:
No = 1 / Eo2
No = primeira aproximação do tamanho da amostra
Eo = Erro amostral tolerável (5%)
N=

N . n o / N + no

N = população
N = Tamanho da Amostra
Utilizando as fórmulas acima foi calculado o número de alunos e professores que
fariam parte da pesquisa e assim determinou-se o tamanho da amostragem:

Alunos
No = 1 / Eo2
N=

1 / 0,0052

1/ 0,0025

No = 400

N . n o / N + no

N = (4787 . 400) / (4787 + 400)
N = 1914800 / 5187
N = 370 alunos representando 8% do total
OBS: Para os alunos, resolveu-se aumentar o número de participantes e assim a
amostra selecionada foi de 444 alunos.
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Professores
No = 1 / Eo2
N=

1 / 0,0052

1/ 0,0025

No = 400

N . n o / N + no

N = (760 . 400) / (760 + 400)
N = 304000 / 1160
N = 262 professores

Pais: Para a determinação do número de pais que participariam da pesquisa não foi
utilizado nenhum método estatístico, tendo em vista ter sido decidido enviar um
formulário para os pais de cada aluno que iria participar da pesquisa. Dessa forma
foram enviados 444 questionários.

TABELA 2 – Sujeitos selecionados para pesquisa e respondentes

Participantes

Enviados

Entregues

Alunos do Ensino Médio

444

444

Pais dos alunos

444

134

Professores

262

52

Fonte: Os autores (2010)

3.4 COLETA DE DADOS

A coleta de dados é o momento em que os sujeitos selecionados para
participarem da pesquisa entregam aos pesquisadores suas opiniões sobre o
assunto que está sendo desenvolvido. Assim, é de suma importância para o leitor ter
ciência de como foi conseguido os dados que são apresentados e analisados pelos
pesquisadores.
Este trabalho de pesquisa de campo, deu-se através da coleta de dados
utilizando-se de um questionário contendo perguntas de cunho indutivo e com
respostas fechadas.
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3.5 TRATAMENTO DOS DADOS

Os dados coletados através dos questionários foram tratados utilizando-se a
forma quantitativa visto que estão codificados e são apresentados de forma
estruturada, para facilitar ao leitor o melhor entendimento do resultado alcançado.

3.6 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

Como em todo trabalho de pesquisa, seja ela de que forma for, existem
limitações que não permitem que os resultados encontrados sejam realmente o
esperado. Em nosso trabalho, as limitações existentes se fazem presentes ao não
recebermos 100% dos questionários enviados aos pais e professores. Assim, nossa
análise apresenta resultados que, embora não sejam fictícios, ensejam uma
realidade que poderá não ser condizente com o que a totalidade dos pais possa
pensar sobre o tema.
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4 ANÁLISE DOS DADOS

O trabalho baseou-se no levantamento de dados em cinco escolas da região
metropolitana de Curitiba, mais especificamente no município de Pinhais, foi
realizada uma pesquisa de campo durante a segunda quinzena do mês de setembro
de 2010 em que foi disponibilizado aos alunos, pais e professores, um questionário
sócio-econômico e que visava responder ao seguinte problema: A Possibilidade de
Implantação da Disciplina de Educação Financeira na matriz curricular do Ensino
Médio.
A entrega dos questionários seguiu uma divisão entre alunos, pais e
professores, sendo que para cada um desses grupos foi delimitado um contingente
de perguntas relacionado ao problema citado, sendo que a sua análise seguirá de
mesmo modo esta delimitação inicial para após realizar-se o confronto entre estes
dados.
Submetidos à pesquisa, alunos, pais e professores responderam as questões
que compunham os questionários, sendo um questionário para os alunos, outro para
os pais e outro para os professores, todos em anexo. Ao todo, entre alunos, pais e
professores, foram respondidos 632 questionários. Destes, 444 foram respondidos
pelos alunos, 134 pelos pais e 52 pelos professores, tendo sido essa amostragem
trabalhada na pesquisa.

4.1 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES

Para a obtenção dos dados necessários foram disponibilizadas às cinco
escolas uma quantidade de questionários, sendo que uma determinada quantidade
foi devolvida e serviu de base para nossa análise, e dentre os itens questionados
estão: sexo, idade, estado civil, renda, nível de escolaridade e conhecimento sobre o
tema proposto, entre outros que acredita-se irão corroborar as conclusões que
apresentadas nessa análise.
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4.1.1 UNIVERSO DOS ALUNOS

No estudo do conjunto dos alunos encontrou-se uma tipificação composta por
jovens entre 15 e 18 anos, com uma divisão quase igualitária entre mulheres e
homens e estudantes do ensino médio. A avaliação dos dados adotou o enfoque
mais específico quanto ao caráter financeiro com questionamentos acerca do uso do
dinheiro por esse grupo, ao que se pode perceber um gasto predominante com itens
não duráveis, seguidos por auxílio às despesas domésticas, demonstrando uma não
economia dos valores, por parte deste grupo.
Outro aspecto que ficou claro, é o tratamento do tema em conversas
familiares, onde 80% dos entrevistados referem ter conhecimento sobre itens de
Educação Financeira e aquisição desses conhecimentos em conversas familiares.
No que tange a significação ou compreensão sobre Educação Financeira, 88% dos
jovens entrevistados considera importante conhecer as metodologias para
possibilitar o controle dos seus gastos bem como a importância de se estudar tal
disciplina/conteúdo como elemento curricular, ou em outros termos, lidar de modo
mais qualitativo com o dinheiro.

GRÁFICO 1 – Sexo dos Alunos
Gênero dos Alunos
Masculino
Feminino

100%

80%

60%
51%

49%

40%

20%

0%
Masculino

Fonte: Os autores (2010)

Feminino
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A análise das informações nos apresenta um equilíbrio entre as famílias no
que diz respeito ao gênero dos alunos, com predominância de 51% do gênero
masculino e 49% do sexo feminino.
GRÁFICO 2 – Faixa etária dos Alunos
Faixa Etária dos Alunos
16 a 18 anos
Acima de 18 anos
100%

12 a 15 anos

80%

67%
60%

40%
30%
20%
3%
0%
16 a 18 anos

Acima de 18 anos

12 a 15 anos

Fonte: Os autores (2010)

Os dados de idade mostram que 70% dos alunos estão com uma faixa etária
condizente com o esperado para alunos do ensino médio, tendo um contingente de
30% de alunos com algum atraso escolar (acima dos dezoito anos). Embora essa
pesquisa não tenha buscado entender o porquê deste atraso, empiricamente podese supor que tenha havido repetições, abandono da escola por alguma perda, assim
como outros vários fatores.
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GRÁFICO 3 – Economia do dinheiro
Você consegue economizar o dinheiro que ganha?
Ás Vezes
Sim
Não

100%

80%

60%

45%
40%
32%
23%

20%

0%
Ás Vezes

Sim

Não

Fonte: Os autores (2010)

A análise do gráfico revela que 45% dos alunos pesquisados e respondentes,
às vezes, conseguem economizar o dinheiro que ganham, sendo que 23% afirmam
não conseguir poupar, mostrando a necessidade de se educarem financeiramente,
enquanto 32% já conseguem administrar seu próprio dinheiro, conseguindo fazer
uma reserva.
GRÁFICO 4 – Destinação do dinheiro

O que você faz com o dinheiro que você ganha?
Gastos supérfluos
(cinema/lanches, etc.)

100%

Ajuda seus pais em casa

80%

Guarda

60%

40%

Compra artigos eletrônicos
/ e outros

34%
32%
20%

20%
14%

0%
Gastos supérfluos
(cinema/lanches, etc.)

Ajuda seus pais em
casa

Guarda

Compra artigos
eletrônicos / e outros

Fonte: Os autores (2010)

Observa-se no gráfico que 34% dos pesquisados gastam seu dinheiro com a
compra de produtos supérfluos e outro grupo de 32% alega auxiliar a família com as
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despesas domésticas. No entanto, o gráfico mostra que 20% guardam seu dinheiro e
outros 14% gastam seu dinheiro com bens de consumo pessoal.
GRÁFICO 5 – Conversas com os pais sobre a importância do dinheiro
Seus pais conversam com você sobre a importância do dinheiro?
Sim
Não

100%

80%

80%

60%

40%

20%

20%

0%
Sim

Não

Fonte: Os autores (2010)

Quando perguntados se seus pais conversavam com eles sobre a importância
do dinheiro, 80% dos pesquisados responderam que sim, sendo este, um número
bastante expressivo. A pesquisa não identifica de que forma cada pai conversa com
seu filho sobre o dinheiro e sua importância, para tanto, seria necessário aprofundála ou delimitá-la nesse sentido. Mas, apesar de não se saber qual a linguagem,
código e a metodologia utilizada pelos pais, nota-se que há uma preocupação em
relação à percepção que seus filhos tem sobre a importância do dinheiro, uma vez
que 80% afirmam existir tal discussão no ambiente familiar, e somente 20%
mencionam que não existe um diálogo familiar sobre o assunto.

53

GRÁFICO 6 – Conhecimento sobre o significado de Educação Financeira
Você sabe o significado de Educação Financeira?
Sim
Não

100%

80%
71%
60%

40%
29%
20%

0%
Sim

Não

Fonte: Os autores (2010)

Perguntado aos pesquisados se compreendiam o significado de Educação
Financeira, 71% responderam que sim, e os demais 29% disseram que não.
Comparando a resposta obtida pelo gráfico 3, é possível constatar que existe uma
divergência das informações, pois 68% afirmaram que não conseguem poupar,
ficando uma lacuna entre as duas respostas, pois se 71% dos pesquisados sabem o
significado de Educação Financeira, por algum motivo não estão conseguindo
economizar, supõe-se que o que lhes falte seja a melhor compreensão dos
conceitos sobre finanças e como aplicá-los.
GRÁFICO 7 – Significado de educação financeira

Se respondeu Sim, o que significa Educação Financeira para você?

Aprender a controlar os
seus gastos

100%

80%
Saber o que fazer com o
seu dinheiro

60%
57%

40%

Gastar menos do que
ganha
33%

20%
10%

0%
Aprender a controlar os
seus gastos

Fonte: Os autores (2010)

Saber o que fazer com o
seu dinheiro

Gastar menos do que
ganha
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Observa-se por meio do gráfico 6, que 71% dos pesquisados informam que
sabem o significado de Educação Financeira. De acordo com o gráfico que precede
o citado anteriormente, 57% afirmam que Educação Financeira é aprender a
controlar os seus gastos, 33% acreditam que o significado é saber o que fazer com o
seu dinheiro, e os demais 10% acham que é gastar menos do que se ganha. Diante
dos resultados, percebe-se que todos os pesquisados tem um conhecimento
superficial do que venha ser Educação Financeira.
GRÁFICO 8 – Importância de se estudar a disciplina de Educação Financeira

Você acha importante estudar a discilplina de educação financeira? Por quê?
Sim

100%

80%

88%

Não

72%
60%

Porquê?
40%
Acho que devo aprender a
controlar meus gastos

20%

21%

12%

7%

Tenho idade para compreender
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Não

Porquê?

Acho que
devo
aprender a
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meus gastos
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Não tenho
para
interesse em
compreender
aprender

Não tenho interesse em
aprender

Fonte: Os autores (2010)

Os dados colhidos reforçam o contraste da opinião dos entrevistados, ou seja,
88% admitem que a disciplina de Educação Financeira é importante na matriz
curricular e demonstram interesse no aprendizado. Constata-se por meio da
pesquisa, que desses 88%, 72% dos pesquisados acham que devem aprender a
controlar os gastos e, portanto, desejam aprender sobre Educação Financeira.
Outro grupo de 21% acreditam que há necessidade dessa disciplina, pelo fato
de terem idade suficiente para compreender assuntos relacionados a finanças.
Notou-se um número não muito significativo de 7%, que demonstrou não ter
interesse em aprender.
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4.1.2 UNIVERSO DOS PAIS

No estudo do conjunto dos pais encontrou-se um grupo com tipificação social,
majoritariamente, composta por pais relativamente jovens, entre 30 e 50 anos, onde
as mulheres predominaram no universo de entrevistados, e com porcentagem
importante de casados e com escolaridade predominante entre fundamental
incompleto e médio completo.
Um dado bastante significativo é a quantidade reduzida de filhos nesta
população, sendo que na maioria têm-se de um a três filhos por casal, e com renda
familiar não superior a três salários mínimos, atingindo em alguns extratos o teto
máximo de cinco salários mínimos.
Outro elemento, presente aos dados é o grau de conhecimento dessa
população acerca de métodos de planejamento financeiro, de controle de gastos e
inserção destes assuntos no cotidiano familiar, verificando-se uma incidência de
respostas que permite presumir que esta população identifica o tema e o discute, tal
afirmação se baseia em outros dois levantamentos, referentes a discussão dos
temas relacionados a finanças, em que a maioria faz referência a conversas intrafamiliares sobre o tema, além de uma considerável importância de controle de
gastos, no que diz respeito a seus filhos.
O último quesito analisado acerca do tema foi à pertinência da sua inserção
na grade curricular, teve aceitação nessa população, pois a maioria do grupo
apresenta-se favorável a essa inclusão, considerando inclusive os reflexos positivos
no ambiente financeiro familiar.
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GRÁFICO 9 – Idade dos Pais
Faixa Etária dos Pais
31 a 40 anos
41 a 50 anos
100%

Mais de 50 anos

20 a 30 anos
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40%
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34%
20%
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14%
0%

31 a 40 anos

41 a 50 anos

Mais de 50 anos

20 a 30 anos

Fonte: Os autores (2010)

Os dados de idade apresentam um grupo relativamente jovem de pais até 30
anos que representam 13% dos pesquisados, constatou-se que há uma maior
concentração de 87% na faixa acima dos 31 anos.
GRÁFICO 10 – Sexo dos Pais
Gênero dos Pais
Feminino
Masculino
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80%

62%

60%

40%

38%
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0%
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Fonte: Os autores (2010)

O grupo estudado demonstra que 62% das respostas foram advindas de
mulheres, o que denota o trato com as questões ligadas a finanças e educação ser
encabeçado por elas. Porém, apesar de as mulheres se destacarem, constatou-se
um número bastante relevante de pais, pois 38% tiveram a preocupação e o
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interesse em responder a pesquisa, com o intuito de fornecer informações para se
detectar a importância da disciplina de Educação Financeira na matriz curricular da
escola freqüentada por seu filho.
GRÁFICO 11 – Estado Civil
Qual é o seu estado civil?
Casado (a)
Separado (a)
Amasiado (a)
Viúvo (a)
Divorciado (a)
Solteiro (a)
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Viúvo (a)

Divorciado (a)

Solteiro (a)

Fonte: Os autores (2010)

No que diz respeito ao estado civil, 61% dos pais pesquisados declararam-se
casados, os demais 39% estão distribuídos entre: separado, amasiado, viúvo,
divorciado e solteiro.
GRÁFICO 12 – Grau de escolaridade
Grau de escolaridade?
Ensino Médio Completo
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Ensino Fundamental Incompleto
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Ensino Fundamental Completo

80%

Formação Técnica
Ensino Superior Completo

Ensino Superior Incompleto
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Fonte: Os autores (2010)
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Observou-se que os dados apresentam um grupo de 34% de pais que
possuem o ensino médio completo, chamando a atenção para o baixo índice de 5%
de pais, com escolarização entre superior incompleto e completo.
GRÁFICO 13 – Número de Filhos
Número de filhos
1 a 3 filhos
4 a 5 filhos

100%

6 a 10 filhos
Mais de 10 filhos

80%
76%
60%

40%

20%

17%
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6%
0%
1 a 3 filhos

4 a 5 filhos

6 a 10 filhos

Mais de 10 filhos

Fonte: Os autores (2010)

Os dados obtidos permitem perceber que 76% das famílias estudadas,
possuem um número relativamente baixo de filhos, entre 1 a 3, podendo-se detectar
que somente 24% das famílias tem acima de 4 filhos.
GRÁFICO 14 – Renda Familiar
Renda familiar
1 a 3 Salários Mínimos
3 a 5 Salários Mínimos

100%

5 a 10 Salários Mínimos
Mais de 10 Salários Minímos
80%

70%
60%

40%
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0%
1 a 3 Salários Mínimos

Fonte: Os autores (2010)
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No quesito renda familiar, os dados apontam uma quantidade expressiva de
70% de famílias, com renda não superior a três salários mínimos e 30% com renda
acima de 4 salários mínimos.
GRÁFICO 15 – Conhecimento sobre Planejamento Financeiro Familiar
Você conhece o que é Planejamento Financeiro Familiar?
Conheço e Aplico
Conhecimento Superficial

100%

Conheço mas não Aplico
Conhecimento Nulo
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Já li muito sobre o tema
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Fonte: Os autores (2010)

Os dados dos entrevistados demonstram que 62% dos pesquisados alegam
ter conhecimentos sobre planejamento financeiro, sendo que, nesse contexto o dado
que mais chama a atenção é o grupo de 20% que alega não aplicar essas medidas,
mesmo tendo esse conhecimento, e 18% demonstra ter um conhecimento nulo.
GRÁFICO 16 – Conversa com os filhos sobre finanças domésticas
Você já conversou com seus filhos sobre finanças domésticas?
Sim
Não

100%

80%
72%
60%

40%
28%
20%

0%
Sim

Fonte: Os autores (2010)

Não
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O gráfico demonstra que ao contrário do que disseram os alunos no gráfico 5,
apenas 72% dos pais afirmaram que conversam com seus filhos sobre finanças
domésticas, sendo que 28% dos pais não comentam com seus filhos sobre o
assunto.
GRÁFICO 17 – Por quê?
Por quê?
Acho que devem começar a controlarem seus
gastos
100%

Eles já tem idade para compreender sobre o
assunto
Acho muito cedo
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60%
56%
40%
34%
20%
10%
0%
Acho que devem começar
a controlarem seus gastos

Eles já tem idade para
compreender sobre o
assunto

Acho muito cedo

Fonte: Os autores (2010)

Quando perguntados aos pais o porquê de conversarem com seus filhos
sobre finanças domésticas, 56% informaram achar que seus filhos já devem
começar a controlar seus gastos, enquanto 34% acham que eles já têm idade ou
maturidade suficiente para compreender o assunto. Entretanto, 10% dos
pesquisados ainda acham muito cedo.
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GRÁFICO 18 – Aprendizado sobre finanças na escola

O que você acha da possibilidade do seu filho começar a
aprender sobre finanças na escola?
Muito bom, concordo
100%
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Fonte: Os autores (2010)

Quando perguntados sobre a possibilidade de seus filhos começarem
aprender sobre finanças na escola, 90% consideraram a idéia de muito boa a
excelente, contra 10% que não concordam que a escola seja o ambiente adequado
para discussão do assunto. Sendo 90% dos pesquisados um número bastante
favorável, torna evidente a aprovação dos pais em relação ao aprendizado, e o
ensino sobre finanças aos seus filhos.
GRÁFICO 19 – Aprovação da inserção da disciplina de educação financeira

Você aprovaria a inserção desta disciplina no ensino médio
se fosse matéria obrigatória?
Sim
Não

100%
86%

80%
60%
40%
20%

14%

0%
Sim

Fonte: Os autores (2010)

Não
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Questionado aos pais, se eles eram favoráveis a inserção da disciplina de
Educação Financeira no ensino médio, 86% responderam que sim e 14% disseram
que não. Ou seja, um número bastante favorável a implantação da disciplina na
matriz curricular do ensino médio.
GRÁFICO 20 – Auxílio dos filhos no planejamento financeiro familiar

Se o seu filho começar a aprender a lidar com finanças, você acha
que poderia auxiliar no planejamento financeiro familiar?
Sim
Não
100%
93%
80%
60%
40%
20%

7%

0%

Sim

Não

Fonte: Os autores (2010)

De modo semelhante à aceitação dos pais com relação à inserção da
disciplina de Educação Financeira nas escolas, conforme indicado no gráfico 11, é
possível observar que 93% dos pais acreditam que os filhos possam auxiliar no
planejamento financeiro familiar, levando em consideração o bom número
apresentado em favor da aplicação dos conceitos de Educação Financeira nas
escolas de ensino médio. Nota-se, dessa forma, que a maioria dos pais está de
acordo que seus filhos aprendam tais conceitos e métodos no ambiente escolar,
rendendo benefícios à família como um todo.

4.1.3 UNIVERSO DOS PROFESSORES

No estudo do conjunto dos professores, encontra-se uma tipificação composta
por professores jovens entre 20 a 50 anos, onde as professoras predominaram no
universo de entrevistados, com porcentagem importante de casados e com a
formação de Superior completo.
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Um aspecto importante é que a maioria dos professores acha viável o ensino
da sobre educação financeira no ensino médio. Partindo do principio de que o
professor é conhecedor eminente do ambiente educacional, deve-se levar em conta
o grande percentual de professores que acreditam que nem todos ou que não há
professores preparados para o ensino da matéria de Educação Financeira.
Percebe-se que a vontade na implantação da disciplina ou do seu conteúdo é
pactuada por todos. De comum acordo, além da implantação do tema, é necessário
levar-se em conta a importância da capacitação dos profissionais da área de ensino,
sobretudo, aqueles que terão contato direto com a aplicação e o ensino da matéria
nas salas de aula. Por meio de professores capacitados, evita-se uma falha no
ensino da matéria, diminuindo, portanto, os riscos do não aprendizado por parte dos
alunos.
GRÁFICO 21 – Idade dos Professores
Faixa etária dos professores

31 a 40 anos

21 a 30 anos
41 a 50 anos

100%

Mais de 50 anos
15 a 20 anos
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25%
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Fonte: Os autores (2010)

Os dados de idade apresentam um grupo de professores relativamente
jovens. Nota-se que a maior concentração (33%), é de professores com idade entre
31 a 40 anos. Observou-se também, que houve dois grupos de 25%, com idade
entre 21 a 30 anos e 41 a 50 anos, e que somente 17% dos professores
pesquisados no período possuem idade acima de 50 anos.
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GRÁFICO 22 – Sexo dos Professores
Gênero dos Professores
Feminino
Masculino
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80%
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40%
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Fonte: Os autores (2010)

Dos professores pesquisados no período, é possível verificar que 69% são do
público feminino e 31% corresponde ao público masculino. Isso mostra que temos
um grupo maior da classe feminina contribuindo com esta pesquisa.
GRÁFICO 23 – Estado Civil dos Professores
Estado Civil
Casado (a)
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Divorciado (a)

Viúvo (a)
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Fonte: Os autores (2010)

O gráfico apresenta que houve uma predominância de 59% dos professores
casados. 21% são solteiros e 20% se enquadram em outra forma de estado civil.
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GRÁFICO 24 – Grau de escolaridade
Grau de escolaridade?
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Fonte: Os autores (2010)

Dos professores pesquisados 96% são graduados, outro dado revelado é que
destes, 4% dos professores possuem pós-graduação.
GRÁFICO 25 – Número de Filhos
Número de Filhos
1 a 3 filhos
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6 a 10 filhos
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Fonte: Os autores (2010)

Os dados apresentam que 60% dos professores pesquisados, possuem entre
1 a 3 filhos, enquanto 38% disseram não ter filhos. Empiricamente, pode-se supor
que essa porcentagem maior de professores, possa ter uma aceitação melhor a
respeito da inclusão do conteúdo de Educação Financeira, pois estarão pensando
não só nos seus alunos, mas também nas vantagens desta disciplina na vida de
seus filhos.
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GRÁFICO 26 – Renda Familiar
Renda familiar
5 a 10 Salários Mínimos
3 a 5 Salários Mínimos
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Fonte: Os autores (2010)

Os dados dos professores pesquisados demonstram uma quantidade
expressiva (54%) que informa que os seus rendimentos estão entre cinco a dez
salários mínimos. Por sua vez, 38% dos professores possuem uma renda abaixo de
5 salários e um grupo de 8% de professores revelou que a sua renda familiar é
acima de 10 salários.
GRÁFICO 27 – Conversa com os filhos sobre questões financeiras
Você já conversou com seus filhos sobre questões financeiras?
Sim
Não
Acho muito cedo
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Fonte: Os autores (2010)

Quando questionados aos professores se já houve diálogo com seus filhos
sobre questões financeiras, um número bastante interessante, de 82% informou que
sim. Desta forma, pode-se constatar-se que existe uma preocupação em relação ao
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correto uso do dinheiro. Somente 18% dos professores afirmam não conversarem
sobre questões financeiras com seus filhos.
GRÁFICO 28 – Conversa com os alunos sobre educação financeira
Você já conversou com seus alunos sobre Educação Financeira?
Sim
Não
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Fonte: Os autores (2010)

Quando perguntado aos professores se já haviam conversado com seus
alunos sobre Educação Financeira, 77% disseram que sim e 23% disseram que não,
talvez pelo motivo do conteúdo tratado em sua matéria estar muito distante ao
conteúdo de finanças pessoais, já que no gráfico 29 pode-se detectar que 92% dos
professores julgam importante ensinar aos alunos do ensino médio sobre Educação
Financeira.
GRÁFICO 29 – Importância do ensino sobre educação financeira
Você acha importante ensinar aos alunos do Ensino Médio, sobre Educação Financeira?
Sim
Não
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Fonte: Os autores (2010)
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Os dados do gráfico acima, apresentam que 92% dos professores
pesquisados, julgam importante ensinar aos alunos questões relacionadas a
Educação Financeira.
Verificou-se, também, que apenas 8% acreditam que não seja importante
ensinar aos alunos sobre o assunto.
GRÁFICO 30 – Viabilidade da disciplina na matriz curricular
Você acredita que seria viável a disciplina de Educação Financeira
na matriz curricular do ensino médio?

Sim
Não
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Fonte: Os autores (2010)

Percebe-se que 75% dos professores acham viável o ensino da disciplina de
Educação Financeira no ensino médio, mas 25% disseram não serem favoráveis à
sua implantação na matriz curricular de ensino. A pesquisa não identificou o porquê
desses professores não serem favoráveis à sua implantação. Porém, pode-se supor
que existe uma dúvida por alguns professores, conforme dados apurados no gráfico
32, que acreditam que atualmente nem todos os profissionais de educação estão
aptos para aplicar o conteúdo de Educação Financeira.
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GRÁFICO 31 – Auxílio da disciplina de educação financeira nas escolas
No que a disciplina de Educação Financeira poderia auxiliar seus alunos?
Conhecimento
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Fonte: Os autores (2010)

De acordo com os dados obtidos na pesquisa, 61% dos professores
acreditam que, a Educação Financeira poderá proporcionar aos alunos o
conhecimento sobre finanças para bom uso dos recursos, e um grupo de 34%
considera que o conteúdo irá auxiliar os alunos, a saber, como poupar para gastar,
e, uma pequena porcentagem de 5% declara que esta disciplina não ajudaria.
GRÁFICO 32 – Professores capacitados para ensinar a disciplina de educação financeira
Você acredita que atualmente temos professores capacitados na rede pública de ensino, para ensinar os
alunos sobre a Educação Financeira?
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Fonte: Os autores (2010)

Verificou-se que 63% dos educadores acreditam que, atualmente, temos
professores capacitados para o ensino da Educação Financeira na rede pública. Os
demais 37% divide-se em dois grupos. O primeiro composto por 29% dos
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professores pesquisados demonstra certa desconfiança, acreditando que nem todos
os professores da rede pública estão preparados para esta função, os demais 8%
afirmam que acreditam, realmente, no fato de que os professores não estão
preparados para assumir o ensino da matéria aos seus alunos.

71

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os estudos realizados e com base na pesquisa de campo,
buscou-se identificar as possíveis vantagens e desvantagens da implantação da
disciplina de Educação Financeira nas escolas de ensino médio do município de
Pinhais.
Os estudos mostram que, em função do atual momento econômico pelo qual
o país passa, novas formas e modalidades de crédito estão surgindo e que nem
todos estão preparados para recebê-las e entendê-las. Portanto, se faz necessário
uma reeducação financeira da população economicamente ativa.
Essas mudanças em muito tem contribuído com o crescimento de nossa
economia, mas para que seja mantida a sustentabilidade desse crescimento
econômico, faz-se necessário que se compreenda um pouco mais sobre as políticas
de concessão de crédito atuais.
Inadvertidamente, muitos tem feito mau uso dessas ferramentas de crédito,
desconhecendo a real eficácia desses novos instrumentos.
Com o aumento na oferta de crédito, notou-se que algumas modalidades de
crédito se sobressaíram frente às demais e ganharam popularidade, hoje, muitos já
sabem o significado de crédito consignado, rotativo do cartão de crédito, CDC,
leasing, cheque especial, etc.; não basta somente conhecer as modalidades de
créditos oferecidas no mercado, mas, mais importante ainda é saber como
funcionam, quais seus benefícios e malefícios e, em que momento e de que forma
poderão ser úteis.
Nesse sentido, é necessário que os conceitos sobre finanças pessoais sejam
ensinados aos cidadãos de nosso país, sobretudo aos jovens, contribuindo para que
desenvolvam um raciocínio crítico em relação a suas finanças pessoais. Se no
passado, devido a todas as adversidades trazidas durante o período inflacionário,
não foi possível ensinar aos que viveram aquela época a mecânica das finanças,
essa oportunidade não deve ser negligenciada hoje, já que a deficiência sobre esses
conceitos é ainda maior face à importância que as finanças vêm ganhando no
âmbito pessoal.
Diante dos resultados obtidos e de todo contexto apresentado, pode-se
destacar como vantagens alguns pontos, a saber: O aprendizado sobre conceitos
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básicos de finanças pessoais que, por consequência, geraria um pensamento crítico
em relação aos gastos, contribuindo para a diminuição de endividados; A Escola tem
condições de difundir o conteúdo com maior rapidez e responsabilidade; o
aprendizado contribuiria para a sustentabilidade econômica do indivíduo, uma vez
que o gasto será feito de forma racional; É fato que os adolescentes e jovens estão
tendo contato com o dinheiro mais cedo, portanto, torna-se necessário instruí-los em
relação ao seu uso.
A pesquisa apontou não só as vantagens como também as desvantagens.
Como desvantagem ou talvez uma dificuldade à implantação da disciplina de
Educação Financeira, alguns professores entrevistados advertiram quanto à demora
na implantação de uma disciplina nas escolas. Segundo eles, para que isso fosse
possível, faz-se necessária a criação de uma nova disciplina pelo Ministério da
Educação - MEC, o que, provavelmente, demandaria um longo tempo em torno das
discussões sobre a pertinência ou não dessa inclusão no currículo do ensino médio.
Embora, a implantação da disciplina de Educação Financeira seja a mais indicada,
haja vista que seu conteúdo poderia ser explorado mais a fundo como disciplina,
percebe-se que devido à demora que o processo de criação e implantação da
disciplina levaria, o mais viável é que seja tratada como tema transversal, conforme
permitido por meio dos PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais.
Como explicado no programa de educação continuada do Instituto Paulo
Freire:
A transversalidade, bem como a transdisciplinaridade, é um princípio teórico
do qual decorrem várias práticas tanto nas metodologias de ensino quanto
na proposta curricular pedagógica. A transversalidade aparece hoje como
um princípio inovador nos sistemas de ensino de vários países. (INSTITUTO
13
PAULO FREIRE, s.d. s.p)

Seja em forma de disciplina ou como conteúdo de tema transversal, o
importante é que se atente para a importância da difusão do conhecimento sobre
finanças pessoais o mais breve possível, visando a atingir o maior número de
pessoas, num menor período de tempo. Esse processo contribuirá para a formação
de indivíduos conscientes, que saibam de forma racional, tirar proveitos dos
benefícios que uma relação de consumo saudável e consciente pode lhes trazer.
13

Instituto
Paulo
Freire,
Programa
http://www.inclusao.com.br/projeto_textos_48.htm

de

Educação

Continuada.

Disponível

em
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As PCNs sugerem alguns temas a serem trabalhados no ambiente
educacional: Ética, Meio Ambiente, Saúde, Pluralidade Cultural e Orientação Sexual.
Em poucas palavras pode-se dizer que esses temas complementam o currículo
escolar, na tentativa de suprir suas deficiências em relação à realidade vivenciada
pelos alunos em seu dia-a-dia. Isto é, para que o ensino seja para o aluno a
continuidade de sua realidade e de seu cotidiano. Dessa forma, com base nas
atividades extracurriculares, aprenderá de forma sistematizada e objetiva a tratar
com as questões impostas a si como indivíduo integrante de uma sociedade.
Dentre os cinco temas propostos pelas PCNs, o mais correto seria tratar a
Educação Financeira como um desdobramento da disciplina de Ética, pelo conteúdo
que o tema traz. Se o tema ética propõe uma sociedade mais justa e igualitária,
calcada nos valores morais, entende-se que, para que essa equidade aconteça de
fato, faz-se necessário que todas as áreas em que a ética possa ser aplicada sejam
contempladas por este plano, como é caso das negociações financeiras que nunca
acontecem sem a presença de no mínimo dois agentes financeiros, um ofertador e
outro tomador de crédito. Torna-se, portanto, imprescindível a ética durante a
operação de oferta e tomada de crédito bem como nas operações comerciais.
Discorrer sobre ética nas negociações e transações financeiras, além das
idéias acerca da Educação Financeira, podem contribuir para equivalência das
classes sociais, ou seja, para diminuição da desigualdade social, conforme previsto
em nossa lei maior em seu artigo 3º:
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil:
I – construir um sociedade livre, justa e solidária;
II – garantir o desenvolvimento nacional;
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades
regionais;
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras forma de discriminação. (PESSOA, 2005, p. 181).

Voltando a questão da capacitação dos professores, o tratamento dado ao
tema, abordado nesse trabalho, como transversal, facilitaria sua aplicação nas
escolas, uma vez que várias disciplinas poderiam abordá-lo, principalmente a
disciplina de matemática, já que os professores, pela sua formação, trabalhariam o
conteúdo com mais facilidade.
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Outra alternativa seria a criação de um projeto pedagógico, por parte das
escolas, que contemplasse o ensino de noções sobre finanças pessoais, o qual
poderia ainda ser desenvolvido em parceria com faculdades, universidades, ONGs,
instituições financeiras, bolsa de valores, entre outros. Notadamente, algumas
instituições já vêm desenvolvendo esse trabalho, como é o caso de alguns bancos
privados, como Itaú e Unibanco.
Pela importância do assunto e devido a sua grande relevância social,
independente da forma que a matéria será tratada, se por meio de disciplina ou tema
transversal, não se pode fechar os olhos para o importante papel que a escola
desempenha na construção do saber crítico de cada cidadão e, por conseguinte, um
cidadão consciente e preparado aos problemas vivenciados em seu dia-a-dia. Por
excelência é a escola o principal agente educacional na formação dos cidadãos,
com grande potencial em contribuir para Educação Financeira dos jovens, haja vista
que, um país que prevê e demonstra em sua carta magna, estar preocupado em
diminuir as mazelas sociais, não deve deixar de participar efetivamente da vida de
seus cidadãos e naquilo que possa contribuir para uma sociedade mais ética, justa e
igualitária. Assim sendo, a escola tem um papel importante em educar as pessoas
no sentido de contribuir para a diminuição dessa desigualdade social.

75

6 BIBLIOGRAFIA

BM&FBOVESPA.
Disponível
em:
http://www.bmfbovespa.com.br/ptbr/educacional/cursos/online/financas-pessoais-online.html. Acesso em 19 de
setembro de 2010.

BUSSINGER, Eliana. As leis do dinheiro para mulheres como nossas mães
nunca mais. Rio de Janeiro: Elsévier, 2003.
CATELLI, Armando. Controladoria: “Uma abordagem da gestão econômica
GECON”. São Paulo: Atlas, 1999.

CERBASI, Gustavo. Casais inteligentes enriquecem juntos finanças para casais.
São Paulo: Gente, 2004.

CHEROBIM, Ana Paula Mussi Szabo;ESPEJO, Márcia Maria dos Santos Bortolocci
Espejo. Finanças pessoais conhecer para enriquecer!. São Paulo: Altas, 2010.

CHIAVENATO, Idalberto. Teoria geral da administração. Rio de Janeiro: Campus,
2002.

CNC. Disponível em: http://www.portaldocomercio.org.br/media/PEIC%20agosto.pdf.
Acesso em 06 de setembro de 2010.

COTRIM, Gilberto. História e consciência do mundo. São Paulo: Saraiva,1994.
DAE – Departamento de Água e Esgoto Bauru. Disponível em:
http://www.daebauru.com.br/site2006/atitude/atitude06.pdf. Acesso em 15 de
outubro de 2010.

EWALD, Luís Carlos. Sobrou dinheiro! Lições de economia doméstica. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil,2003.

EWALD, Luís Carlos. http//:webartigos.com.br/orçamento-domestico.pdf. Acesso em
16 de outubro de 2010.

76

FIGUEIREDO, Sandra; CAGGIANO, Paulo Cesar. Controladoria: "Teoria e Prática”.
São Paulo: Atlas,2008.

GASTALDI, J. Petrelli. Elementos de economia política. São Paulo: Saraiva, 2006.

GALVES, Carlos. Manual de economia política. Rio Janeiro: Forense Universitária,
1981.

GALBRAITH, John Kenneth. A era da incerteza. 4. ed. São Paulo, 1982.

GÉLEDAN, ALAIN. Dicionário econômico e social. Lisboa: Livros Horizonte, 1988.

GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. Porto Alegre:
Bookman, 2000.

GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. São Paulo:
Pearson Education, 2010.

GROPELLI, A. A.;NIKBAKHT, Ehsan. Administração financeira. São Paulo:
Saraiva,1998.

HALFELD, Mauro. Investimentos como administrar melhor seu dinheiro.
Curitiba: Fundamento, 2004.

HOLANDA, Sérgio Buarque. História geral da civilização Brasileira. 9. Ed. Rio de
Janeiro: Brasil 2001.

IBGE. Disponível em:
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009/
POFpublicacao.pdf>.Acesso em 6 de setembro de 2010.

KIYOSAKI, Robert T. Pai rico pai pobre. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

LEITE, Helio de Paula. Introdução à administração financeira. São Paulo: Atlas,
1994.

LUNKES, Rogério João. Manual de orçamento. São Paulo: Atlas, 2003.

77

Equipe de professores da USP, Manual de economia, 4. ed. São Paulo: Saraiva,
2003.

MARTINS, José Pio. Educação financeira ao alcance de todos. São Paulo:
Fundamento Educacional, 2004.

MASSAKAZU, Hoji. Finanças da família o caminho para a independência
financeira. São Paulo: Profit Books, 2001.

MATTA, Rodrigo Octávio Beton. Oferta e demanda de informação financeira
pessoal: O Programa de Educação Financeira do Banco Central do Brasil e os
Universitários
do
Distrito
Federal.
Disponível
em
<http://repositorio.bce.unb.br/bitstream/10482/5293/1/2007%20Rodrigo%20Oct%C3
%A1vio%Beton%20Matta.pdf>. Acessado em 19 de setembro de 2010.

MATZ, Adolph; CURRY, Othel J.;FRANK, George W. Contabilidade de custos. São
Paulo: Atlas, 1987.

MODERNELL, Álvaro. Educação financeira nas escolas. Disponível em
<http://vilamulher.terra.com.br/educacao-financeira-5-1-38-310.html>. Acessado em
19 de setembro de 2010.
MTE
–
Ministério
do
Trabalho
e
Emprego.
Disponível
em
<http://www.mte.gov.br/observatorio/Completo_OCDE.pdf>. Acesso em 19 de
setembro de 2010.
NAKAGAWA, Masayuki. Introdução á controladoria, “conceitos, sistemas”,
implementação. São Paulo: Atlas, 2010.

NERI, Marcelo Cortês. A nova classe média: O lado brilhantes dos pobres. Rio de
Janeiro: FGV, 2010.

PADOVEZE, Glóvis Luis. Controladoria básica. São Paulo: Cengage Learning,
2010.

PAULO FREIRE, Instituto. Programa de educação continuada. Disponível em
http://www.inclusao.com.br/projeto_textos_48.htm. Acesso em 18 de outubro de
2010 às 02hs.

78

PEREIRA, Jubilino José Carneiro. Economia. Rio de Janeiro: BVZ, 1997.

PESSOA, Fernanda. Legislação Educacional 3 em 1. Campinas: RCN, 2005.

PINHO, Diva Benevides; VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. Manual de
economia. São Paulo: Saraiva, 1996.

ROBERT, Jozsef. A origem do dinheiro. Lisboa: Global, 1989.

ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. São Paulo: Atlas, 2003.

ROSS, Stephen; WESTERFIELD, Randolph W.; JAFFE, Jeffrey. Administração
Financeira. São Paulo: Atlas, 1995.

SANVICENTE, Antônio Zorato. Administração financeira. São Paulo: Atlas, 1995.

SANVICENTE, Antonio Zoratto; SANTOS, Celso da Costa. Orçamento na
administração de empresas. São Paulo: Atlas, 2000.

SCIARRETTA, Toni. Escola pública inicia projeto de educação financeira.
Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/780001-escola-publica-iniciaprojeto-de-educacao-financeira.shtml>. Acessado em 19 de setembro de 2010.

SOUZA, Marina G. Sampaio. Economia doméstica. São Paulo: Brasil S/A, 2004.

WELSCH, Glenn Albert. Orçamento empresarial. Tradução e adaptação à
terminologia contábil brasileira de Antonio Zoratto Sanvicente. São Paulo:
Atlas,1983.

WESTON, J. Fred; BRIGHAM, Eugene F. Fundamentos da administração
financeira. São Paulo. Makron Books, 2000

79

APÊNDICE(S)

80

81

