
s taxas de inadimplência têm cres
cido no País. Em comparação com o 
ano passado, em abril, os índices ha

viam aumentado pela 12a vez consecutiva. 
Para baixar a inadimplência, é preciso re
duzir o grau de endividamento da popula
ção, mas isso só se faz com educação finan
ceira. E esse aprendizado, essencial para o 
desenvolvimento do País, deve começar em 
casa e na escola, o mais cedo possível, para 
que planejar, poupar e administrar gastos 
se tornem hábitos cada vez mais frequentes 
na rotina do brasileiro. 

A boa notícia é que ensinar educação 
financeira traz resultados. Pelo menos 
essa é a conclusão de um estudo apre
sentado em maio pelo Banco Mundial a 
respeito do impacto de um projeto piloto 
de aprendizado sobre o tema para alunos 
do ensino médio de escolas públicas -
uma das ações da Estratégia Nacional de 
Educação Financeira (ENEF), iniciati
va instituída pelo decreto n° 7.397, de 22 
de dezembro de 2010, que reúne uma sé
rie de entidades privadas e governamen
tais do setor financeiro. O levantamento, 
com o envolvimento de cerca de 26 m i l 

alunos e pais, de 439 escolas que inicia
ram o programa em 2010 e de 452 insti
tuições de ensino que ainda não fazem 
parte do projeto (grupo controle), em 
cinco Estados e no Distrito Federal, reve
lou que a média do conhecimento finan
ceiro foi maior entre os estudantes que t i 
veram aulas de educação financeira: 60,4 
contra 56,1, em uma escala de 0 a 100. 

Em todos os critérios avaliados, co
mo significado de taxa de juros, infla
ção, impostos, entre outros conceitos 
econômicos e t ambém questões relacio
nadas ao consumo e poupança, a pontu
ação foi mais elevada entre os estudan
tes participantes do programa. Apesar 
de muitas vezes a diferença dos resulta
dos ser pequena, a Superintendência de 
Proteção e Orientação aos Investidores, 
da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), responsável pela coordenação 
do projeto piloto da ENEF nas esco
las, analisa os resultados como promis
sores, pois, apesar de se tratar de uma 
avaliação preliminar, "verificou-se um 
aumento do conhecimento dos alunos, 
melhoria de suas atitudes e mudanças 

no comportamento financeiro". 
O programa da ENEF está sendo im

plementado como projeto piloto no en
sino médio, mas há a proposta para 
estendê-lo t ambém para o ensino fun
damental em 2012. Para os especialistas, 
esse aprendizado pode começar até mes
mo a partir da educação infantil, com te
mas que evoluem de acordo com a idade 
da criança. "O mais importante é mos
trar desde bem jovem, de forma lúdi
ca, que a questão financeira faz parte de 
nosso cotidiano. Também é fundamental 
mostrar que essa temática não está asso
ciada apenas a cálculos, mas a todas ou
tras questões, pois é comportamental", 
afirma o educador e terapeuta finan
ceiro Reinaldo Domingos, presidente do 
Instituto DSOP de Educação Financeira 
e autor de diversos livros sobre o tema. 
Domingos t ambém ressalta que a disci
plina não é apenas Matemática. "A edu
cação financeira é interdisciplinar e po
de ser inserida em qualquer matéria, seja 
Filosofia, Sociologia, Ética, Português, 
História, Geografia e, até mesmo, 
Matemática. Não se aprende educa-
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ção financeira por meio de planilhas e 
Matemática. Embora a Matemática te
nha importância dentro do aprendizado, 
não é a mais importante e, sim, o con
junto que compreende vivências e hábi
tos", destaca. 

Outro aspecto essencial no ensino da 
educação financeira, para os especialis
tas da CVM, é trabalhar de forma contex
tualizada, ou seja, de forma real, levando 
em consideração não só os aspectos eco
nômicos, mas também culturais e, prin
cipalmente, ambientais, que fazem par
te da vida do educando. A razão é que 
quando o aluno percebe que os assuntos 
apresentados têm ligação imediata com 
sua vida, o aprendizado torna-se efetivo 
e até mesmo prazeroso, pois o estudan
te se percebe como protagonista do pro
cesso. Foi o que aconteceu com os alu
nos da terceira série do ensino médio do 
Colégio Estadual Zélia dos Santos Cortes, 
em Nova Friburgo (RJ), que iniciaram as 
aulas de educação financeira em agos
to do ano passado. Segundo a educadora 
Fátima Cristina Ayrola de Carvalho, pro
fessora geradora do projeto na instituição 
de ensino fluminense, os estudantes já 
começaram a aplicar com entusiasmo os 
conhecimentos que adquiriram. 

Para arrecadar recursos para a forma
tura, a turma está organizando um al
moço e para isso começou a empregar na 

prática o que aprendeu durante as aulas. 
"Eles já estão usando alguns conceitos de 
educação financeira para fazer o plane
jamento do almoço, para saber onde po
dem economizar e o quanto vão lucrar", 
conta Fátima, que também é a professo
ra de Matemática e Ciências da escola. A 
educação financeira é aplicada somente 
nas aulas de Matemática nesse colégio do 
Rio de Janeiro, porém a professora reco
nhece que o ideal seria que o aprendiza
do acontecesse de forma interdisciplinar. 
Mas a falta de carga horária disponí
vel nas outras matérias tem inviabiliza
do que a proposta seja integrada a outras 
disciplinas. Mesmo sem uma abordagem 
interdisciplinar, o novo aprendizado con
quistou os estudantes. "Os alunos rece
beram a educação financeira com mui
ta curiosidade e sempre estiveram muito 
motivados e empenhados no trabalho de 
todas as situações didáticas propostas. 
Desenvolveram trabalhos relacionados à 
propaganda e consumismo, planejamen
to financeiro de viagens, passeios e análi
se de orçamento familiar", relata Fátima. 

Consumo 
A facilidade de crédito e a tendência ao 
consumo excessivo na sociedade atu
al costumam levar muitos adolescen
tes ao endividamento, antes mesmo de 
chegarem à idade adulta. "É comum en

contrarmos jovens que até antes de tra
balhar não tinham dívidas e a partir do 
primeiro trabalho como aprendizes já as 
contraem. O motivo é a ausência de edu
cação financeira nas salas de aulas", afir
ma Domingos. A vantagem da educação 
financeira nas escolas, em relação até a 
outras disciplinas regulares, é que os re
sultados do aprendizado podem causar 
rapidamente um impacto positivo na v i 
da dos estudantes. "Os conhecimentos 
quanto à poupança, receitas, despesas f i 
xas e variáveis, investimentos, seguros, 
planos a curto, médio e longo prazo já 
fazem parte do vocabulário dos alunos. 
Eles também incorporaram que para o 
exercício da cidadania é fundamental 
um repensar crítico em relação à publi
cidade e ao consumo", relata a professora 
Fátima. Os dois educadores concordam 
que o aprendizado da educação financei
ra contribui para a autonomia dos jovens, 
que ganham maior capacidade de deci
são em relação ao uso consciente do di
nheiro. 

Mas como ensinar educação finan
ceira quando se está "atolado" em dívi
das? É consenso entre os especialistas 
que a formação dos educadores consiste 
em um ponto primordial para o bom an
damento do aprendizado. "É preciso, em 
primeiro lugar, para disseminar a educa
ção financeira por meio de nossas esco-
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las, capacitar os professores. E importan
te ter em mente que não se pode ensinar 
aquilo que não se aprendeu", enfatiza o 
presidente do Instituto DSOP. Como a 
educação financeira ainda não está con
solidada na cultura da sociedade brasi
leira, a Superintendência de Proteção e 
Orientação aos Investidores, da CVM, es
pera que esse tema faça parte, daqui a al
guns anos, da formação acadêmica dos 
futuros educadores, de forma integrada 
aos cursos de licenciatura. 

Além da capacitação dos professores, 
também é importante o envolvimento dos 
pais no trabalho de educação financeira. 
Reinaldo Domingos ressalta que os mate
riais sobre o tema devem levar à participa
ção dos pais, avós, irmãos, ou seja, de toda 
a família, para que uma nova cultura pos
sa ser disseminada. Segundo a equipe da 
CVM, logo após a primeira etapa do pro
grama de educação financeira nas escolas 
públicas, já havia informações de que os 
alunos estariam buscando maior partici
pação nas tomadas de decisões financeiras 
da família, como, por exemplo, na organi
zação do orçamento familiar. "O progra
ma é trabalhado a partir de situações de 
vida dos jovens, por isso eles sentem-se 
muito à vontade para se assumirem como 
multiplicadores. A escola como articulado-
ra poderá organizar momentos de maior 
envolvimento da comunidade escolar para 
que ela receba também informações liga
das à educação financeira", destacaram os 
especialistas da CVM. 

Para s a b e r mais sob re a Es t ra tég ia Nacional 
de educação f inance i ra (ENEF), acesse: 
www.v idaed inhe i ro .gov .b r 

O que achou desta reportagem? M o n d e e l o 
g i o s , crít icos e s u g e s t õ e s p o r o y a n n i k © 
h u m a n a e d i t o r i a l . c o m . b r 
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http://uuuuuj.vidaedinheiro.gov.br
http://humanaeditorial.com.br
Text Box
Fonte: Profissão Mestre, Curitiba, ano 12, n. 143, p. 22-24, ago. 2011.




