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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Problema de pesquisa 

Os indivíduos e as suas famílias necessitam dominar um conjunto amplo de linguagens 

formais que proporcionem a compreensão lógica e sem falhas das forças atuantes no 

ambiente, das inter-relações existentes entre elas e das influências que podem provocar 

em seus planejamentos pessoais.  

No âmbito das Finanças, esse domínio é adquirido por intermédio da Educação em 

Finanças Pessoais, entendida como um processo de transmissão de conhecimento que 

permite o aprimoramento da capacidade financeira dos indivíduos, de modo que estes 

possam tomar decisões fundamentadas e seguras, tornando-se mais integrados à 

sociedade, com uma postura pró-ativa na busca de seu bem-estar. 

Ressalta-se que a crescente preocupação em diversos países em relação à Educação em 

Finanças Pessoais vem gerando o aprofundamento de estudos sobre o tema. 

Worthington (2006) esclarece que a literatura de Educação em Finanças Pessoais pode 

ser classificada em duas principais correntes: a) uma avalia o nível e o padrão da 

Educação em Finanças Pessoais dos indivíduos (SCHAGEN & LINES, 1996; 

MANDELL, 1998; JUMPSTART COALITION FOR PERSONAL FINANCIAL 

LITERACY, 2005); e b) a outra analisa a eficácia do processo de Educação em 

Finanças Pessoais (HUDDLESTON & DANES, 1999; GARMAN et. al., 1999; 

CHATZKY, 2002).  

Em relação aos trabalhos brasileiros, a maioria não possui um tratamento acadêmico e 

enfatiza os aspectos relacionados à gestão do patrimônio e aos conselhos de como o 

indivíduo pode incrementá-lo, como Halfeld (2004).  

No âmbito acadêmico, destaca-se a abordagem que foca os consultores financeiros 

brasileiros, quanto ao seu relacionamento com o cliente, em estudo feito por Costa 

(2004). No entanto, não há especificamente trabalhos sobre a implantação da Educação 

em Finanças Pessoais nos currículos nacionais e tampouco uma análise dos pontos de 

vista de educadores sobre o tema. 
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Além disso, observa-se uma lacuna provocada pelo Estado brasileiro decorrente da 

inexistência de políticas que promovam a sua inclusão nos currículos, o que resultou no 

desenvolvimento de iniciativas da esfera privada – como as da ANBID, da BM&F e das 

instituições financeiras –, que, embora meritórias, evidenciam claramente a ausência de 

uma ação abrangente da esfera pública. 

O Projeto de Lei no 3401 de 2004 que, após as últimas alterações, propõe a introdução 

da Educação em Finanças Pessoais como conteúdo da disciplina de Matemática nos 

currículos do ensino fundamental e médio ainda está em tramitação, e esse fato 

demonstra a fase ainda incipiente de sua incorporação nas grades curriculares, apesar 

dos produtos financeiros destinados às pessoas físicas estarem em franca expansão – 

como o crédito, o seguro e a previdência aberta, conforme a demonstra a Tabela 01 – e 

haver expectativa de as agências internacionais de classificação de risco atribuírem 

investment grade aos títulos públicos brasileiros, provocando a redução das taxas de 

juros e exigindo dos indivíduos maior propensão a assumir riscos em seus 

investimentos. 

Tabela 01. Evolução de produtos de pessoa física – em R$ mil 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Crédito (*) 277.063.975 319.026.745 372.114.269 450.836.096 498.887.834 

Seguro (**) 8.244.380 13.191.102 17.670.273 19.978.985 24.716.859 

Previdência aberta 2.969.513 4.106.593 4.221.206 15.818.778 19.474.000 

(*) volume de concessão com recurso livre 
(**) Prêmio total 

Fonte: BACEN e SUSEP 

Como agravante, o IPEA (2006) constata que, além da adaptação dos currículos não ser 

feita de forma pró-ativa, o processo educacional se mostra ineficaz para promover o 

desenvolvimento das classes com menores condições de permanecer no sistema de 

ensino brasileiro. 

Ainda que o fato de algumas unidades de ensino, isoladamente, estarem implementando 

em suas grades curriculares a Educação em Finanças Pessoais seja um aspecto 

atenuante, há a necessidade de se promover a sua inclusão nos currículos brasileiros. 

Dessa forma, com base na pesquisa bibliográfica e documental, bem como na 

experiência de pedagogos que estão conduzindo a inserção da Educação em Finanças 
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Pessoais nos currículos de suas unidades educacionais, bem como de uma consultora 

especializada no tema, essa dissertação se propõe a responder às seguintes questões:  

a) Quais os fatores críticos para a implantação da Educação em Finanças Pessoais nas 

grades curriculares?  

b) Quais as estratégias podem fomentar a capacitação financeira dos indivíduos no 

âmbito escolar ?   

 

1.2 Objetivos do trabalho 

A Educação em Finanças Pessoais é importante para a sociedade brasileira, pois está 

relacionada com as decisões econômicas dos indivíduos e das famílias, ou seja, com o 

bem-estar sócio-econômico. 

Nesse contexto, os objetivos deste trabalho consistem em identificar os fatores críticos 

para a implantação da Educação em Finanças Pessoais e reconhecer as estratégias que 

podem fomentar a capacitação financeira dos indivíduos no âmbito escolar, de modo a 

oferecer subsídios às políticas públicas para a inserção da Educação em Finanças 

Pessoais no currículo brasileiro.  

O desafio para o cumprimento desses objetivos conduz a outros, que essa dissertação 

pretende atingir: 

a) Obter uma visão geral de educação, currículo, política curricular, Finanças e 

processo decisório; 

b) Conceituar a Educação em Finanças Pessoais; 

c) Desenvolver as dimensões a serem consideradas na identificação dos fatores críticos 

para a inserção da Educação em Finanças Pessoais; 

d) Comparar as ações de Educação em Finanças Pessoais no Brasil, com uma amostra 

intencional de países, e avaliar as diferenças. 

A consecução desses objetivos específicos possibilita a compreensão do assunto sob 

uma perspectiva diferenciada, além de embasar a elaboração dos questionários dirigidos 

aos profissionais de Educação. 
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1.3 Metodologia geral do trabalho 

Esse trabalho assume o desafio de avançar em uma área carente de estudos no Brasil, ao 

oferecer uma contribuição ao desenvolvimento da Educação em Finanças Pessoais no 

país. 

Por isso, a dissertação possui caráter exploratório, na medida em que se propõe a obter 

maiores informações sobre o assunto e contribuir para a elaboração de futuros estudos 

(MARTINS, 1997). Para tal, o seu desenvolvimento se dá por meio da pesquisa 

bibliográfica e documental, bem como de uma pesquisa qualitativa com profissionais de 

Educação, de forma que sejam atendidos os objetivos deste trabalho . 

Por meio da pesquisa bibliográfica e documental, pretende-se recolher informações 

prévias sobre o campo de interesse (MARCONI & LAKATOS, 2007), que, no caso, 

trata-se da Educação em Finanças Pessoais. 

Mattar (1997) exemplifica que a pesquisa bibliográfica envolve a procura em livros, 

revistas especializadas ou não, dissertações e teses, por exemplo. Deve ser ressaltado 

que esse tipo de estudo almeja recolher, selecionar, analisar e interpretar as 

contribuições teóricas existentes de um determinado assunto (MARTINS, 2002). 

Por outro lado, a pesquisa documental engloba análise de documentos públicos ou 

institucionais (MATTAR, 1997). Martins (2002) esclarece que sua finalidade é reunir, 

classificar e distribuir os documentos de todo o gênero dos diferentes domínios das 

atividades humanas. 

Como essas pesquisas permitem o exame de um objeto de estudo sob novo enfoque ou 

abordagem, permitindo a obtenção de conclusões inovadoras (MARCONI & 

LAKATOS, 2007), o seu emprego se justifica para uma compreensão diferenciada a 

respeito da Educação em Finanças Pessoais. 

Com base nessa visão diferenciada, é realizada a pesquisa qualitativa, através de 

entrevistas realizadas com uma amostra intencional de profissionais da área educacional 
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que estão incluindo a Educação em Finanças Pessoais nas unidades de ensino. Sua 

metodologia é explicada com maiores detalhes no quarto capítulo. 

 

1.4 Organização dos capítulos 

Este estudo é organizado em seis capítulos, incluindo esta introdução, na qual são 

apresentados o problema da pesquisa, a justificativa, os objetivos e os procedimentos 

metodológicos. 

No segundo capítulo, faz-se uma revisão da literatura, envolvendo educação, currículo, 

políticas curriculares, Educação em Finanças Pessoais e as teorias do processo decisório 

e de Finanças. É observado que os autores da área de educação demonstram uma 

preocupação em entender os conceitos sob a ótica das relações sociais e de interesses 

dos diferentes grupos que compõem a sociedade e, no final, são desenvolvidas as 

dimensões a serem consideradas na análise dos fatores críticos para a inserção da 

Educação em Finanças Pessoais no currículo. 

No terceiro capítulo, as ações de Educação em Finanças Pessoais empreendidas 

internacionalmente e no Brasil são descritas e analisadas, possibilitando o entendimento 

das diferenças existentes quanto às atividades e ao seu nível de desenvolvimento. 

O quarto capítulo explica a pesquisa qualitativa realizada com profissionais de 

Educação e seus aspectos metodológicos.  

Os resultados dessa pesquisa qualitativa são discutidos no quinto capítulo, com base nas 

dimensões reconhecidas no segundo capítulo.  

Finalmente, o sexto capítulo é destinado às considerações finais, de modo contribuir 

com subsídios às políticas públicas para a inserção da Educação em Finanças Pessoais 

no currículo brasileiro, ao oferecer sugestões às instituições governamentais, às escolas 

e às faculdades de formação do corpo docente. 

O Quadro 01 traz uma visualização geral da dissertação, relacionando as questões, os 

objetivos, as metodologias e os respectivos capítulos do trabalho: 
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Quadro 01. Resumo da estrutura da dissertação (*) 
Questões Objetivos Metodologias Capítulos 

Obter uma visão geral de educação, 
currículo, política curricular, 
Finanças e processo decisório 

Conceituar a Educação em 
Finanças Pessoais 

Identificar as dimensões que devem 
ser consideradas na identificação 

dos fatores críticos para a inserção 
da Educação em Finanças Pessoais

Quais os fatores críticos 
para a implantação da 
Educação em Finanças 

Pessoais nas grades 
curriculares?  

 
Comparar as ações de Educação em 

Finanças Pessoais no Brasil com 
uma amostra intencional de países e 

avaliar as diferenças 

Pesquisa bibliográfica e 
documental 

 

2 e 3 
 
 

Reconhecer as estratégias que 
podem fomentar a capacitação 

financeira dos indivíduos no âmbito 
escolar 

Quais estratégias podem 
fomentar a capacitação 

financeira dos indivíduos 
nos âmbitos escolares? Oferecer subsídios para a 

elaboração de futuras políticas 
públicas para a inclusão do tema no 

currículo das escolas. 

Pesquisa Qualitativa 4 e 5 

 (*) os capítulos 1 e 6 referem-se, respectivamente, a esta introdução e às considerações finais, 
respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 13

2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1 Apresentação 

Esse capítulo tem o objetivo de: 

a) Obter uma visão geral de educação, currículo, política curricular, Finanças e 

processo decisório; 

b) Conceituar a Educação em Finanças Pessoais; e 

c) Identificar as dimensões que devem ser consideradas na identificação dos fatores 

críticos para a inserção da Educação em Finanças Pessoais. 

 

2.2 Educação 

O artigo 205 da Constituição Federal dispõe que “a educação, direito de todos e dever 

do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). 

Dessa forma, o Estado e a família, com o apoio da sociedade, exercem papel 

fundamental na formação dos indivíduos. Assim, Piletti (2006) considera a educação 

como um processo de influência exercido pelas gerações adultas sobre a população 

jovem, com base em suas expectativas sociais dominantes.  

Portanto, o meio social interfere na educação, e as concepções dominantes, alinhadas ao 

contexto histórico, delineiam a aprendizagem dos indivíduos para o cumprimento de seu 

papel na sociedade. 
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Em Barone (2004, p. 2), observa-se que, orientadas pela globalização,  

[...] as questões referentes à educação estão alicerçadas no pressuposto, largamente 
difundido, de que as condições contemporâneas de produção orientam-se por um novo 
padrão de competitividade, tanto internacional como nacional, fundado no paradigma de 
qualidade, de maior produtividade e competitividade. 

 

Nesse contexto, é crível que a educação seja um dos pilares fundamentais de inserção 

mais vantajosa de um país no processo de globalização (VAIDERGORN, 2001). No 

entanto, quando se aprofunda nas discussões sobre educação, deve ficar claro que a sua 

questão central não se refere somente ao período de escolaridade, mas sim ao 

incremento da capacidade dos indivíduos, de forma a torná-los mais eficientes 

(BARONE, 2004). 

Logo, não é necessário apenas o cumprimento das etapas do sistema de ensino. É 

preciso que o processo educacional promova o desenvolvimento das capacidades 

individuais, enfrentando o analfabetismo, nas diferentes formas explicadas por Letelier 

(1996): a) o absoluto: quando o indivíduo desconhece, ou conhece pouco, os signos e 

códigos de um idioma; b) o regressivo: é característico daqueles que já tiveram o 

domínio da leitura e da escrita, mas regrediram ao nível de analfabetismo absoluto, por 

não fazerem uso dessas habilidades; e c) o funcional: ocorre em indivíduos que 

conhecem a leitura e a escrita, mas não compreendem textos simples. 

Esses aspectos estão relacionados com a maior necessidade de fortalecimento do 

sistema de ensino, e a reforma educacional no Brasil, cujas alterações redirecionam o 

papel da educação e da escola ao conciliar a formação e a qualificação como elementos 

fundamentais ao processo de competitividade, resultou em ações político-pedagógicas 

no âmbito dos currículos (CATANI, OLIVEIRA & DOURADO, 2001). 

Diante do exposto, a educação está intimamente ligada à formação do indivíduo, e 

devem ser destacadas as suas diferentes correntes. A seguir, são mencionadas as visões 

de Gadotti (2000) e Libâneo (1998) a respeito. 

Para Gadotti (2000), existem vários tipos de educação: a tradicional, a nova educação, a 

internacionalizada e a popular, as quais são concepções desenvolvidas no decorrer dos 

anos. 
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Esse autor explica que a educação tradicional, enraizada na Idade Antiga, foca o 

indivíduo; a nova educação, desenvolvida nos últimos dois séculos, desloca das 

discussões da pessoa para o aspecto social, político e ideológico. Em relação à versão 

internacionalizada, esclarece que o fenômeno da globalização impulsionou a convicção 

da necessidade da educação ser igual para todos, para haver a definição de um 

parâmetro curricular universal. Segundo essa corrente, esse papel deve ficar sob a 

responsabilidade de organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO. 

Por fim, inspirada nos anos 60, nos trabalhos de Paulo Freire, a educação popular 

contribuiu para o entendimento do ensino como um ato de transformação social, 

manifestando-se no ensino público, por meio das políticas públicas do Estado, bem 

como na educação não formal, através de diversas experiências do Terceiro Setor.  

Essas correntes educacionais evidenciam a alteração de foco do indivíduo para os 

reflexos dos fatores políticos e sociais sobre as pessoas. Assim, a educação passa a ser 

encarada como um processo que não é isento desses fatores e, mesmo a abordagem da 

educação internacional, está sujeita a isso, pois a concepção de universalidade está 

inserida no contexto de alinhar a formação dos indivíduos, de modo a padronizar sua 

formação e adequá-la à atual fase de integração mundial dos mercados.  

Libâneo (1998), diferentemente de Gadotti (2000), adotou, anteriormente, critérios 

como a intencionalidade e a estrutura para classificar a educação. Distingue esta última 

em dois principais grupos: a) a educação não intencional; e b) a educação intencional.  

Na educação não intencional, o processo educativo ocorre informalmente, por meio da 

influência do meio natural e sócio-cultural sobre o indivíduo. Na intencional, a prática 

educativa é planejada e se divide em não formal e formal. Enquanto a primeira é 

caracterizada pela reduzida sistematização das relações pedagógicas, sendo 

implementada por meio dos programas elaborados por movimentos sociais, a segunda é 

institucional e organizada, com objetivos, conteúdos e métodos de ensino estruturados, 

manifestando-se, basicamente, no sistema de ensino de um país. 

Na educação formal, os currículos assumem papel importante na definição de objetivos 

e métodos, na organização dos conteúdos, possibilitando a estruturação e orientação do 
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processo educacional. Assim, enquanto os programas caracterizam a educação não-

formal, os currículos sustentam as ações planejadas na educação formal. Nessa 

dissertação, é considerado o ponto de vista de Libâneo (1998), a respeito da educação 

intencional não formal, caracterizado por programas, e a formal, marcada pela presença 

de currículos estruturados.  

 

2.3 Currículo e política curricular 

Uma visão sistêmica do assunto é oferecida por Libâneo, Oliveira e Toschi (2006) e 

Moreira (2006), ao mencionarem as classes de currículos existentes no sistema 

educacional, conforme segue: 

a) currículo formal ou oficial: são propostas e planos definidos nos documentos, em 

diretrizes curriculares e nos conteúdos e objetivos das disciplinas. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCNs – e as propostas curriculares dos estados e 

municípios são exemplos dessa classe; 

b) currículo em ação ou real: é o realmente exercido nas práticas escolares, sendo 

decorrente de um projeto pedagógico e dos planos de ensino das unidades escolares; 

e 

c) currículo oculto: corresponde a regras e normas transmitidas de forma implícita e 

que governam as relações estabelecidas na escola e em sala de aula.  

Essa classificação, segundo Moreira (2006), sugere a existência de conflitos e disputas 

no campo de lutas em torno de símbolos e significados. 

Isso já era observado por Moreira e Macedo (2002, p. 12), ao considerarem o currículo 

como: 

 [...] um território em que ocorrem disputas culturais, em que se travam lutas entre 
diferentes significados do indivíduo, do mundo e da sociedade”, levantando “[...] questões 
referentes a que identidades os atuais currículos estão ajudando a produzir e que identidades 
deveriam produzir, em termos de globalização.  

Nota-se que o contexto político e social implica efeitos sobre a educação e os currículos 

escolares. Diversos autores da área de Educação concordam com esse ponto de vista, na 

medida em que qualquer discussão dos currículos escolares sempre envolve questões de 

poder (VEIGA-NETO, 2002).  
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Carvalho (2005, p. 97) vai além, ao manifestar que “[...] o currículo formal e o 

efetivamente praticado são dimensões ou diferentes faces do mesmo fenômeno: o 

currículo escolar em sua relação com a realidade sociopolítica, econômica e cultural 

mais ampla”.  

Por isso, a aprendizagem depende de muitas variáveis, além das disciplinas previstas no 

currículo formal ou oficial (LIBÂNEO, OLIVEIRA & TOSCHI, 2006). Quando Senna 

(1997) esclarece que o currículo empregado nas salas de aula consiste no conjunto de 

atividades e experiências planejadas pelo professor no âmbito da escolarização, 

entende-se que este agente de ensino é influenciado, inclusive, por interesses 

dominantes. 

Ao esclarecerem o significado de currículo, Libâneo, Oliveira e Toschi (2006) 

mencionam que se refere: a) ao conjunto de disciplinas; b) aos resultados de 

aprendizagem pretendidos e às experiências a serem proporcionadas aos estudantes; c) 

aos princípios orientadores da prática, seleção e organização da cultura; e d) a um modo 

de seleção da cultura produzida pela sociedade a ser ensinada aos alunos. 

Nos dois últimos conceitos mencionados por esses autores, o pensamento dominante 

modela a escolha e orientação dos conteúdos a serem transmitidos aos indivíduos, e isso 

é condizente com Moreira (2006, p. 11), pois o currículo se configura em um “[...] 

instrumento utilizado por diferentes sociedades tanto para desenvolver os processos de 

conservação, transformação e renovação dos conhecimentos historicamente 

acumulados, como para socializar as crianças e os jovens segundo valores tidos como 

desejáveis”.  

Como esses valores delimitam a forma e o conteúdo dos currículos, “[...] os textos 

curriculares, oriundos da administração central, são documentos de trabalho que 

simbolizam o discurso oficial do Estado, que agrega interesses diversos e alianças 

elaboradas a diversos níveis de ação” (PACHECO, 2003, p. 15). 

Nesse sentido, o Estado representa a mentalidade dominante, e seu discurso oficial 

objetiva manter a ordem de acordo com os interesses vigentes, o que é concretizado por 

meio do currículo oficial que, conforme Leite (2005), serve de referência às unidades de 

ensino. 
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Conseqüentemente, o currículo é reflexo do Estado e de suas políticas públicas, e estas 

são caracterizadas por ações intencionais do Governo, que envolvem alocação de 

recursos sociais necessários ao atendimento das necessidades sociais identificadas 

(BELLONI, MAGALHÃES & SOUSA, 2003). 

O Estado é responsável pela gestão dos recursos e prioriza certas demandas sociais, de 

acordo com a visão dominante. Esse mesmo fenômeno, na esfera das políticas 

educacionais, que tem o objetivo de estabelecer os princípios determinantes do perfil de 

pessoa que se espera ter na sociedade (SENNA, 1997). 

De acordo com Lopes (2004), a política curricular vem se destacando nas discussões 

envolvendo a educação, apesar de assuntos ligados às formas de financiamento do 

sistema de ensino, às relações entre União, estados e municípios, à gestão das unidades 

de ensino e à formação de professores serem relevantes. 

Catani, Oliveira e Dourado (2001) constatam o mesmo fato, que é justificado, segundo 

Gadotti (2000, p. 3), pelo “[...] consenso de que o desenvolvimento de um país está 

condicionado à qualidade da sua educação”,  bem como os conteúdos curriculares e a 

ação do agente de ensino são fundamentais para o sistema educacional  formar 

indivíduos com competência  e capacidades adequadas ao perfil desejável pelo Estado. 

Desse modo, Pacheco (2003, p. 14) considera que as políticas curriculares representam 

a “[...] racionalização do processo de desenvolvimento do currículo nomeadamente com 

a regulação do conhecimento [...] e com o papel desempenhado por cada ator educativo 

dentro de uma dada estrutura de decisões relativas à construção do projeto formativo”, 

sendo este projeto norteado pela mentalidade predominante. 

Esse autor esclarece que essas políticas são implementadas por meio de três tipos de 

instrumentos: 

a) os normativos explícitos e objetivos: leis, decretos-leis, portarias, despachos 

normativos; 

b) os normativos interpretativos e subjetivos: circulares e ofícios circulares; e 

c) os documentos de orientação e de apoio: textos de apoio e documentos internos da 

escola. 
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De forma complementar, no campo das discussões sobre as políticas curriculares, há um 

conflito reducionista entre a abordagem disciplinar, que enfatiza o desenvolvimento de 

competências, e a abordagem transversal, que foca o aprimoramento de capacidades 

(ALVES, 2006). 

Por competência, de acordo com esse autor, deve-se entender a mobilização de um 

conjunto de recursos – conhecimentos, experiência e esquemas – com determinado fim 

específico para uma realidade específica, sendo importante para problemas específicos, 

ligados a um determinado campo de conhecimento. 

Já a capacidade “[...] é o poder, a aptidão para fazer algo” (ALVES, 2006, p. 166), 

relacionado com a habilidade que o indivíduo possui de ler, identificar, comparar, 

analisar, classificar, abstrair, observar e negociar. É desenvolvido ao longo do tempo, e 

quando o indivíduo é sujeito “[...] a uma gama alargada de conteúdos” (ALVES, 2006, 

p. 168), o contato com estes últimos e diferentes áreas do conhecimento  lhe possibilita 

o desenvolvimento dessas aptidões 

O reducionismo, segundo Alves (2006), no debate entre o currículo disciplinar e 

transversal se explica pelo fato de ambos serem complementares, como pode se 

verificar acima e, por isso, Lopes (2006, p. 146) afirma que a “[...] defesa do currículo 

integrado, nas definições curriculares oficiais e no pensamento curricular, não implica a 

superação das disciplinas escolares ou mesmo a diminuição de seu poder na seleção e na 

organização do conhecimento escolar”.  

Além da complementaridade apresentada, ambos são regulamentados pela política 

curricular e, por conseguinte, são alvos de discussões e  interesses de diversos grupos 

sociais, de maneira a merecerem o mesmo status nas questões ligadas à reforma dos 

conteúdos escolares. Além disso, segundo Gamoran (1997), qualquer reforma curricular 

deve estar em consonância com as transformações sócio-econômicas. 

Assim, a relação entre a educação, o currículo e a política curricular demonstra a 

influência que o Estado e os valores dominantes exercem na definição dos conteúdos 

escolares, e esse aspecto precisa ser considerado na implantação da Educação em 

Finanças Pessoais nos currículos oficiais.  
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De qualquer forma, para o entendimento dessa dissertação é considerada a definição de 

Libâneo, Oliveira e Toschi (2006) e Moreira (2006) sobre os currículos, notadamente, o 

oficial e o em ação ou real, bem como Pacheco (2003, p. 14) em relação à política 

curricular no âmbito público. 

 

2.4 Educação em Finanças Pessoais  

 

A. Educação Financeira e Educação em Finanças Pessoais 

Organismos internacionais passaram a estudar o assunto com maior profundidade, e o 

conceito sobre Educação Financeira foi elaborado pela OCDE (2005), segundo a qual se 

trata de um processo em que os indivíduos melhoram a sua compreensão sobre os 

produtos financeiros, seus conceitos e riscos, de maneira que, com informação e 

recomendação claras, possam desenvolver as habilidades e a confiança necessárias para 

tomar decisões fundamentadas e seguras , melhorando o seu bem-estar.  

Porém, a Educação Financeira extrapola o simples oferecimento de informações 

financeiras e conselhos.   

Dessa forma, esse processo estimula o desenvolvimento de conhecimento, aptidões e 

habilidades, formando indivíduos críticos, informados sobre os serviços financeiros 

disponíveis, e preparados para administrar as suas Finanças Pessoais com êxito 

(MANSON & WILSON, 2000). 

No entanto, ressalta-se que esse êxito na gestão das Finanças Pessoais não está 

relacionado exclusivamente ao nível de recursos financeiros acumulados por um 

indivíduo durante sua vida, mas à capacidade de planejar a disponibilidade destes, para 

a realização de projetos pessoais e familiares. 

Nesse sentido, de uma maneira mais abrangente, a Educação Financeira pode ser 

entendida como um processo de transmissão de conhecimento que permite o 

aprimoramento da capacidade financeira dos indivíduos, de modo que estes possam 
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tomar decisões fundamentadas e seguras, tornando-se mais integrados à sociedade, com 

uma postura pró-ativa na busca de seu bem-estar.  

Essas decisões envolvem a compreensão correta das atividades relacionadas às Finanças 

Pessoais, como: a) identificação e empreendimento de projetos pessoais vinculados à 

obtenção de recursos financeiros; b) elaboração de estratégias para poupá-los; e c) 

concretização de ações que impliquem o correto uso de tais recursos, com base em seu 

planejamento pessoal.  

Como a Educação Financeira engloba o entendimento das decisões ligadas à gestão das 

Finanças Pessoais, o termo Educação Financeira é considerado equivalente à Educação 

em Finanças Pessoais, nessa dissertação. 

Por fim, ressalta-se que os agentes participantes no processo de Educação em Finanças 

Pessoais são as escolas, as empresas, o Governo, as instituições financeiras, as 

organizações não-governamentais, entre outros (HOLZMANN & MIRALLES, 2005; 

WORTHINGTON, 2006).   

 

B. Os princípios de Educação em Finanças Pessoais 

De acordo com Vaidergorn (2001, p. 81), as políticas neoliberais procuram “[...] 

garantir o funcionamento do sistema econômico capitalista em todo o mundo, e o papel 

das instituições como o FMI, o BID e o Banco Mundial é a de resguardar a sua 

continuidade sem sobressaltos”, e Sguissard (2000) e Altmann (2002) compartilham 

implicitamente desse mesmo ponto de vista em sua análise sobre as influências e 

repercussões da ação do Banco Mundial na educação brasileira. 

No campo da Educação em Finanças Pessoais, os princípios recomendados pela OCDE 

são consoantes ao fortalecimento da economia de mercado, e os demais organismos 

internacionais são alinhados com essa  perspectiva . 

Dessa forma, a mentalidade dominante está começando a focar sua atenção na relação 

existente entre o desenvolvimento sócio-econômico e o nível de capacidade financeira 

dos indivíduos. 

 



 22 

Nesse contexto, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – 

OCDE – criou o Financial Education Project para estudar a Educação em Finanças 

Pessoais e propor ações de fomento aos seus países-membro (OCDE, 2004).   

Esse projeto foi estabelecido em 2003, com a finalidade de analisar a efetividade das 

iniciativas existentes nos países, desenvolver técnicas que permitam a comparação das 

ações, de modo a prover um conjunto de recomendações de melhores práticas para a sua 

implantação (SMITH, 2005). 

Um dos resultados foi a publicação de um relatório em novembro de 2005 – Improving 

Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies. Nele, observou-se que os países 

pesquisados estão adotando políticas para instruir a população quanto aos conceitos de 

crédito, investimentos e instrumentos de seguro, e demonstram preocupação com a 

população jovem.  

Entretanto, ainda há obstáculos para o êxito da Educação em Finanças Pessoais, em 

geral, por conta do orçamento necessário para a sua implantação e da reduzida 

compreensão da população sobre os seus benefícios. 

Porém, as pesquisas realizadas permitiram que a OCDE organizasse um conjunto de 

princípios, sintetizados abaixo: 

1. A Educação em Finanças Pessoais deve ser promovida de uma forma justa e sem 

vieses, ou seja, o desenvolvimento da capacitação financeira dos indivíduos precisa ser 

embasado em informações e instruções apropriadas, livres de interesses particulares. 

Entende-se que a Educação em Finanças Pessoais necessita ser um processo isento e 

não doutrinador, de forma a não transformar os indivíduos em meros consumidores de 

produtos financeiros, direcionados por determinadas instituições financeiras. Observa-

se, portanto, uma preocupação em evitar que interesses privados norteiem a capacitação 

dos indivíduos, tornando-os desprovidos de potencial crítico. 

2. Os programas de Educação em Finanças Pessoais devem focar as prioridades de cada 

país, isto é, adequar-se à realidade nacional, podendo incluir, em seu conteúdo, aspectos 

básicos de um planejamento financeiro, como as decisões de poupança,  endividamento,  

contratação de seguros, bem como conceitos elementares de Matemática e Economia.Os 
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indivíduos que estão para se aposentar devem estar cientes da necessidade de avaliar a 

situação de seus planos de pensão, devendo  agir apropriadamente para defender seus 

interesses. 

Os programas devem ser desenvolvidos de acordo com as demandas sociais de um país, 

de modo que os temas de interesse comum sejam abordados com urgência e 

apropriadamente aos indivíduos. 

3. O processo de Educação em Finanças Pessoais deve ser considerado, pelos órgãos 

administrativos e legais de um país, como um instrumento para o crescimento e a 

estabilidade econômica, sendo necessário que se busque complementar o papel exercido 

pela regulamentação do sistema financeiro e pelas leis de proteção ao consumidor. 

Nesse caso, o envolvimento das autoridades com o processo de Educação em Finanças 

Pessoais é fundamental,  sendo  relevante que estes compreendam a sua importância 

para o progresso e o desenvolvimento econômico.  

Nota-se a necessidade de evolução da mentalidade dominante acerca da importância da 

capacidade financeira dos indivíduos. Não basta que estes se tornem meros 

consumidores geradores de lucros imediatos. É fundamental o desenvolvimento da 

consciência crítica  a respeito das Finanças Pessoais, pois esse discernimento está 

intimamente ligado ao bem-estar social e ao crescimento econômico no longo prazo, na 

medida em que se baseia na relação ganha-ganha entre a classe dominante, do ponto de 

vista econômico e político, e os demais indivíduos. 

4. O envolvimento das instituições financeiras no processo de Educação em Finanças 

Pessoais deve ser estimulado, de tal forma que a adotem como parte integrante de suas 

práticas de relacionamento com seus clientes, provendo informações financeiras que 

estimulem a compreensão de suas decisões, principalmente nos negócios de longo prazo 

e naqueles que comprometam expressivamente a renda atual e futura de seus 

consumidores. 

O papel da iniciativa privada é importante para complementar as ações exercidas pela 

esfera pública. Procura-se evitar a assimetria de informações e ações oportunistas que 

prejudiquem os indivíduos em suas relações com instituições privadas. 
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5. A Educação em Finanças Pessoais deve ser um processo contínuo, acompanhando a 

evolução dos mercados e a crescente complexidade das informações que os 

caracterizam. 

Os programas de Educação em Finanças Pessoais precisam se adaptar às transformações 

do mercado financeiro, das instituições e dos instrumentos financeiros, de modo a evitar 

a obsolescência dos conteúdos. 

6. Por meio da mídia, devem ser veiculadas campanhas nacionais de estímulo à 

compreensão dos indivíduos quanto à necessidade de buscarem a capacitação 

financeira, bem como o conhecimento dos riscos envolvidos nas suas decisões. Além 

disso, precisam ser criados sites específicos, oferecendo informações gratuitas e de 

utilidade pública. 

O envolvimento dos meios de comunicação é relevante para que informações úteis 

sejam disponibilizadas aos indivíduos. 

7. A Educação em Finanças Pessoais deve começar na escola. É recomendável que as 

pessoas se insiram no processo precocemente. 

Neste item, nota-se que a educação formal é a base da Educação em Finanças Pessoais e 

o papel do sistema de ensino é a essência para que se promova a cultura de fomento à 

capacitação financeira dos indivíduos e suas famílias. 

8. As instituições financeiras devem ser incentivadas a certificar que os clientes leiam e 

compreendam todas as informações disponibilizadas, em específico quando estas forem 

relacionadas aos negócios de longo prazo ou aos serviços financeiros, cujas 

conseqüências sejam relevantes. 

Da mesma forma, como o item 4, o papel da iniciativa privada é importante para 

complementar as ações exercidas pelo governo, e procura-se evitar a assimetria de 

informações e ações oportunistas que prejudiquem os indivíduos. O que falta, segundo 

Lerman e Bell (2006), não é o volume de informação para os indivíduos, mas a 

habilidade de interpretar os fatos financeiros. 

 



 25

9. Os programas de Educação em Finanças Pessoais devem focar, particularmente, 

aspectos importantes do planejamento financeiro pessoal, como a poupança e a 

aposentadoria, o endividamento e a contratação de seguros. 

Os programas precisam  privilegiar temas de relevância para os indivíduos, em seu 

planejamento financeiro pessoal. 

10. Os programas devem ser orientados para a construção da capacidade financeira, 

adequando-se a grupos específicos, e elaborados da forma mais personalizada possível. 

O importante não é apenas transmitir a informação. É necessário também haver 

preocupação com o didatismo e as dificuldades dos diversos grupos sociais. 

De uma maneira geral, observa-se o interesse pelo aprimoramento da capacidade 

financeira dos indivíduos, de forma a transformá-los em críticos e pró-ativos na gestão 

de suas Finanças Pessoais. No entanto, essa atenção não está livre de interesses 

dominantes, na medida em que se busca promover o maior entendimento dos 

indivíduos, uma vez que se percebeu que está coerente com a evolução econômica e 

social de um país.  

Dessa forma, procura-se complementar as ações exercidas pela esfera pública por meio 

da iniciativa privada, mas limitando suas ações de forma que interesses comerciais 

norteiem o processo e transformem os indivíduos em meros consumidores de produtos e 

serviços financeiros, caracterizando uma tendência de mudança do paradigma 

dominante.  

 

C. Programas e currículos de Educação em Finanças Pessoais 

Ressalta-se a crescente relevância das Finanças Pessoais para jovens e adultos 

(CHIEFFE & RAKES, 1999), e a Educação em Finanças Pessoais é importante ao 

incremento da capacidade financeira dos indivíduos, além de ser um facilitador ao 

acesso destes à informação relacionada ao tema (RIST & HARGER, 2006). 

Esse processo implica a elaboração de programas e currículos voltados ao 

desenvolvimento de habilidades ligadas à formação de poupança, à obtenção de crédito, 
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às decisões de aposentadoria e à aquisição e manutenção de imóveis (DOLVIN & 

TEMPLETON, 2006), ou seja, conteúdos englobados pelo planejamento financeiro e 

sobre os  quais os indivíduos apresentam conhecimento em nível inadequado 

(GARMAN, 1997; VOLPE, CHEN & LIU, 2006). 

Enquanto os programas são desenvolvidos aos funcionários de empresas e a qualquer 

indivíduo por material impresso, seminários e workshops, os currículos são planejados e 

executados nas escolas, através de disciplinas obrigatórias ou optativas, o que pode ser 

observado em Maki (2001) e Todd (2002), quando esses autores analisam os tipos de 

ações de Educação em Finanças Pessoais. 

De uma forma geral, a Educação em Finanças Pessoais difere quanto ao meio de 

transmissão ao público-alvo (BERNHEIM & GARRETT, 2003; CASKEY, 2006), ou 

seja, é implementada pela esfera formal e não-formal, com base nos programas e 

currículos, respectivamente, que possibilitam o aprimoramento das decisões financeiras 

(HOPLEY, 2003), ao desenvolver habilidades úteis à otimização dos objetivos 

financeiros (KIM, GARMAN & GOODMAN, 1998) e à maximização do  bem-estar 

dos indivíduos. 

Tais habilidades, de acordo com Kim (2001), permitem que as pessoas administrem o 

seu recurso financeiro, embasem melhor as suas decisões de investimento e poupança e 

evitem fraudes e equívocos na gestão financeira. Essa autora afirma que a Educação em 

Finanças Pessoais promove o bem-estar dos indivíduos, em decorrência do aumento de 

sua autoconfiança nas decisões financeiras, o que já era comentado por Kratzer et. al. 

(1998). 

Em outras palavras, a Educação em Finanças Pessoais influencia o comportamento dos 

indivíduos (KIM, BAGWELL & GARMAN, 1998; CLANCY, GRINSTEIN-WEISS & 

SCHREINER, 2001) e melhora o seu bem-estar, na medida em que o nível de 

capacitação financeira está diretamente ligado à qualidade do planejamento financeiro 

(LUSARDI & MITCHELL, 2006), à redução do estresse (BAILEY, SORHAINDO & 

GARMAN, 2003) e ao êxito na consecução de objetivos. 

A crescente relevância da capacitação financeira se justifica e decorre da sofisticação 

dos produtos financeiros (MANDELL, 2006). Ela pode ser definida como um conjunto 

 



 27

de habilidades individuais de compreensão dos termos financeiros, dos conceitos de 

poupança, de taxa de juros, de orçamento, de seguro, de crédito e do papel das 

instituições financeiras, segundo Jacob, Hudson e Bush (2000).  

Esses mesmos autores mencionam a existência da capacidade relacionada ao 

entendimento da lei da oferta e demanda, da estrutura de mercado, da inflação, do 

desemprego, do mercado financeiro, da política monetária, do comércio internacional e 

da capacidade ligada à habilidade para comparar preços e qualidade dos produtos e 

compreender os direitos e deveres de consumidores. Essa última habilidade, segundo 

Brennan e Ritters (2004), permite  à pessoa ser mais confiante em suas decisões de 

consumo. 

No entanto, é comum o entendimento de que a capacidade financeira engloba essas três 

categorias, o que é corroborado por Hogarth e Hilgert (2002) ao mencionarem que, nas 

Finanças Pessoais, ela está atrelada: a) à compreensão da economia; b) ao entendimento 

do planejamento financeiro; e c) ao domínio dos instrumentos e serviços disponíveis no 

mercado financeiro. 

Assim, a incapacidade financeira implica: a) o adiamento da formação da poupança 

previdenciária; b) a dificuldade na tomada de decisões de investimento, consumo e 

poupança; e c) o aumento da insegurança em relação ao risco e ao retorno dos produtos 

de investimento (CLARK et. al., 2006).  

Os equívocos na gestão das Finanças Pessoais podem resultar em sérias conseqüências 

sociais no longo prazo (PERRY & MORRIS, 2005). Isso significa, portanto, que a 

incapacidade financeira é prejudicial tanto ao indivíduo,  quanto   à sociedade (JACOB, 

HUDSON & BUSH, 2000). 

Dentre tais conseqüências negativas, pode-se destacar aquelas em que o comportamento 

e atitudes no ambiente de trabalho prejudicam os empregadores devido ao incremento 

do absenteísmo e da dificuldade de relacionamento profissional  (GARMAN, LEECH & 

GRABLE, 1996; KIM & GARMAN, 2004).  

Isso explica o motivo pelo qual as empresas criaram programas de Educação em 

Finanças Pessoais no âmbito da educação não-formal (JOO & GARMAN, 1998) . 
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Dolvin e Templeton (2006) constatam a disseminação de programas de Educação em 

Finanças Pessoais como parte do pacote de benefícios aos funcionários. 

Porém, apesar da existência de tais programas e  seus benefícios, Lusardi (2003)  

observou que a incapacidade financeira ainda se mantém ao exemplificar que a maioria 

dos trabalhadores ainda não se planeja para a aposentadoria. Isso requer o incremento de  

iniciativas e uma ação mais efetiva da esfera pública, no que se refere à implantação 

desse processo nos currículos. 

 

2.5 O conteúdo curricular de Educação em Finanças Pessoais 

 

A. O desenvolvimento da capacidade financeira dos indivíduos por meio da 

educação formal 

No processo de educação dos indivíduos, há, basicamente, três níveis a serem 

desenvolvidos, denominados de: a) operações concretas; b) operações simbólicas; e c) 

operações autônomas (SENNA, 1997). 

Na categoria das operações concretas, os alunos expressam seus comportamentos na 

forma de ações realizadas com o auxílio da manipulação de objetos. Nesse estágio, as 

operações concretas sustentam a aprendizagem. 

No nível das operações simbólicas, o comportamento dos indivíduos  passa a ser 

materializado por meio de ações realizadas através de representações, como os códigos 

verbais e não-verbais, e chegam a realizar suas atividades com objetos não 

manipuláveis, ou seja, idéias, abstrações e hipóteses. 

Na classe das operações autônomas, os comportamentos são expressos na forma de 

operações concretas ou abstratas, mas ambos são de iniciativa do próprio aluno, sem o 

auxílio do professor, demonstrando que o conhecimento foi construído e amadurecido 

para ser aplicado na vida cotidiana para além dos âmbitos escolares. 
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Isso está em consonância com Kolb (1984), que explica que a aprendizagem é formada 

por quatro fases: a) experiência concreta; b) observação reflexiva; c) abstração; e d) 

ação experimental. 

Nesse modelo, o indivíduo é sujeito a uma experiência concreta, para a reflexão que 

possibilita a abstração e formulação de conceitos, que são avaliadas e testadas por meio 

de ações que implicam em nova experiência concreta, retroalimentando o ciclo. 

Resumidamente, pode-se dizer que o cumprimento dessas etapas caracteriza a 

aprendizagem de um indivíduo no âmbito da educação formal, na medida em que o 

desenvolvimento passa pela dimensão concreta, evolui à fase da abstração e se 

concretiza com o amplo domínio dessas esferas. 

Em relação ao aprimoramento da capacidade financeira, com base nessa perspectiva 

acima, pode-se sugerir que haja o entendimento preliminar do conceito de moeda, ainda 

que com reduzida sofisticação, por meio de exemplos e exercícios práticos, com o 

objetivo de tornar o indivíduo apto a compreender que se trata de um importante 

instrumento de troca e  acumulação de riqueza. 

Em seguida, o escopo dessas atividades de natureza concretas pode ser ampliado ao 

entendimento prático das decisões financeiras voltadas ao consumo e à poupança, 

porém por meio de exemplos de reduzida complexidade e baseados em princípios. 

Por fim, os instrumentos e políticas de investimento, os conceitos de funcionamento do 

mercado e dos instrumentos financeiros mais elaborados, a concepção dos riscos 

envolvidos, a compreensão da influência dos vieses decisórios, o planejamento 

financeiro de acordo com o ciclo de vida, o entendimento da importância das 

instituições sobre as decisões financeiras, o conhecimento dos direitos como 

consumidor, podem ser inseridos no processo educativo quando o indivíduo já possuir 

um nível cognitivo e emocional mais desenvolvido, adequado ao desenvolvimento da 

abstração, ou seja, a partir do início da fase adulta. 
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B. Das Finanças Modernas às Finanças Comportamentais 

Na década de 1950, surgiram duas correntes: uma foi inaugurada por Modigliani e 

Miller (1958), denominada Finanças Corporativas, e a outra, que foca os estudos sobre 

carteiras de investimentos e de risco e retorno, foi lançada por Markowitz (1952), tendo 

como seguidores autores como Tobin (1952) e Sharpe (1964). Entretanto, a sua 

importância  foi reconhecida somente a partir da década de 1970.  

De uma forma geral, segundo as Finanças Modernas, as decisões financeiras estão 

fundamentadas em premissas de que os agentes econômicos são racionais, aversos ao 

risco e maximizadores de sua utilidade para alcançar o  próprio bem-estar econômico. 

Assim, os mercados são eficientes, e os preços dos ativos financeiros refletem o 

conjunto de informações relevantes e disponíveis (FAMA, 1969). 

No entanto, essa abordagem, nas últimas décadas, vem sendo criticada por autores como 

Haugen (1995), pois considera que os indivíduos detêm uma racionalidade ilimitada 

quando tomam suas decisões financeiras, não  estando sujeitos a vieses cognitivos e 

emocionais.  

Baker e Nofsinger (2002) seguem a mesma linha e explicam que o eixo teórico das 

Finanças Modernas se concentra em decisões ótimas do ponto de vista racional e em 

como os agentes econômicos deveriam se comportar. Por isso, esses autores o criticam, 

pois deveria focar em como os indivíduos realmente se comportam e como essa postura 

afeta as decisões e as conseqüências no âmbito financeiro. 

Nesse contexto, trabalhos que incluíram elementos da psicologia para analisar o 

processo decisório dos agentes e seus vieses comportamentais ganharam maior 

relevância, e um estudo merecedor de destaque pertence à Kahneman e Tversky (1979), 

pesquisadores considerados precursores de uma nova corrente de estudo conhecida, 

posteriormente, como Finanças Comportamentais. 

Para ilustrar a relevância desse assunto, cabe mencionar que Kahneman foi premiado 

com o Nobel de Economia em 2002, por sua contribuição à ciência econômica com 
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conceitos da psicologia para a compreensão das decisões dos indivíduos em condições 

de incerteza (SAITO, SAVOIA & FAMÁ, 2006). 

Um dos efeitos do elemento comportamental, que provoca vieses no processo decisório 

dos indivíduos, pode ser explicado pela Teoria de Perspectiva, na qual um indivíduo 

tem aversão ao risco para os ganhos, mas é propenso ao risco em situações de perdas 

(KANEHMAN & TVERSKY, 1979). 

Esse comportamento explica o motivo pelo qual há investidores que não se desfazem de 

ativos, cujas cotações estão em constante queda, pois não se sentem confortáveis em 

realizar uma perda, uma vez que esperam que o cenário melhore. Percebe-se a ação de 

dois fatores, comentados por Bazerman (2004): o excesso de confiança e o otimismo 

dos indivíduos. 

As Finanças Comportamentais procuram ampliar a compreensão dos elementos que 

provocam vieses nas decisões financeiras dos indivíduos, e o seu  arcabouço teórico 

precisa ser difundido nos conteúdos de Educação em Finanças Pessoais, pois, uma vez 

ciente de que esses fenômenos explicados pelo fator comportamental podem ocorrer, os 

indivíduos podem ter maior domínio sobre suas atitudes e tomar  decisões com uma 

abordagem mais racional. 

 

C. Decisões financeiras: etapas, vieses e tipos 

Segundo Bazerman (2004), Hammond, Keeney e Raiffa (2004) e Keeney (2004), o 

estudo do processo decisório é focado no desenvolvimento de conceitos e instrumentos 

que permitam aos indivíduos  tomar as melhores decisões. Ainda de acordo com esses 

autores, o processo decisório demanda um conjunto de atividades que possibilitam a 

estruturação e a racionalização das estratégias a serem selecionadas pelos indivíduos. 

Para tal, as etapas abaixo precisam nortear o processo decisório: 

a) Definir o problema, ou seja, identificá-lo e conhecê-lo; 

b) Especificar o que se pretende de fato com uma determinada decisão. Em outras 

palavras, as decisões precisam estar alinhadas com o objetivo almejado; 
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c) Desenvolver alternativas e a avaliar o quanto cada uma delas possibilita o 

cumprimento dos objetivos; 

d) Durante a análise das alternativas, estudar os prós e os contras da adoção de cada 

uma delas; 

e) Identificar e mensurar os fatores de risco e  incerteza; 

f) Dimensionar a tolerância e a sensibilidade ao risco; e 

g) Entender a interligação entre as decisões correntes e futuras. 

Dessa forma, o processo de decisão se torna eficaz, na medida em que permite ao 

decisor: a) se concentrar no que é importante, ser lógico e coerente; b) reconhecer os 

fatores subjetivos e objetivos, combinando o pensamento analítico e intuitivo; c) exigir 

apenas a quantidade de informação e as análises necessárias para resolver determinado 

dilema; e d) obter dados relevantes e opiniões bem informadas; e ser direto, seguro, fácil 

de usar e flexível (HAMMOND, KEENEY & RAIFFA, 2004). 

Clemen e Kwit (2001) explicam que o processo decisório, além dos benefícios 

financeiros, promove uma  análise mais adequada das alternativas e estratégias, melhora 

a compreensão dos riscos envolvidos e permite a racionalização das decisões. “Em 

resumo, saber tomar decisões é uma capacidade fundamental na vida” (HAMMOND, 

KEENEY & RAIFFA, 2004, p. 18), e a aplicação dos procedimentos do processo 

decisório pode ocorrer em qualquer área, inclusive, nas Finanças Pessoais. 

Durante o processo decisório, os indivíduos utilizam a heurística que, segundo 

Bazermann (2004), simplifica-o e se configura em um importante mecanismo para os 

tomadores de decisão. Estes últimos, em geral, não têm consciência de que se baseiam 

nela e, por isso, estão sujeitos a vieses. No entanto, quando há a conscientização da 

heurística, pode-se mitigar os vieses, de  modo  a constatar que “decisões tomadas 

depressa podem ser tão boas quanto decisões tomadas de forma cautelosa e deliberada” 

(GLADWELL, 2005, p. 19). 

De acordo com Hammond, Keeney e Raiffa (2004), a heurística é um mecanismo 

inconsciente  da mente que influencia o processo decisório, sujeito a falhas. E esses 

autores entendem que compreender os vieses, embora não se livre o raciocínio destes , 

possibilita a compensação de sua existência e torna as decisões mais seguras.  
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Nesse sentido, como Baker e Nofsinger (2002) perceberam que as decisões financeiras 

são afetadas por vieses cognitivos e emocionais, torna-se relevante entender como os 

vieses ocorrem no âmbito financeiro. 

Esses vieses são relacionados por Hammond, Keeney e Raiffa (2004) e Bazerman 

(2004): 

a) ancoragem: atribuir peso desproporcional à primeira informação recebida; 

b) status quo: tendência de manter posições inalteradas, ainda que haja melhores 

opções; 

c) custo irrecuperável: perpetuar erros cometidos no passado; 

d) lembrança: investidor atribui peso maior aos eventos recentes; 

e) formulação: o problema é formulado de maneira equivocada, prejudicando o 

processo decisório; 

f) excesso de confiança: superestimar as próprias projeções ou de terceiros; 

g) prudência: excesso de cautela; e  

h) evidência confirmadora: procurar dados que confirmem sua própria tese e recusar os 

que são refutados . 

Para enfrentar esses vieses, Baker e Nofsinger (2002) recomendam: a) identificar e 

compreender os vieses; b) identificar os objetivos financeiros, em termos de retorno 

requerido e tolerância ao risco; c) desenvolver critérios objetivos, de forma a evitar que 

os fatores psicológicos norteiem as decisões; d) diversificar investimentos; e e) rever 

estratégias e readequar a carteira de investimentos. 

Essas recomendações foram feitas com foco nos investidores. Em relação às demais 

decisões voltadas à captação de recursos e ao consumo, podem ser adaptadas, de forma 

que os indivíduos possam tomar suas decisões com maior racionalidade. 

Fox, Bartholomae e Lee (2005) ressaltam que a ignorância financeira cria vieses no 

processo decisório, exibidos pelos investidores incultos. Essa constatação é coerente 

com as recomendações de Baker e Nofsinger (2002). 

Percebe-se que a Educação em Finanças Pessoais está relacionada  à teoria de Finanças 

e  ao processo decisório, pois esses campos de conhecimento oferecem fundamentos às 
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decisões no âmbito financeiro e possibilitam aos indivíduos alcançarem o êxito na 

gestão de suas Finanças Pessoais. 

Um requisito para entender Finanças é compreender a definição de moeda, um conceito 

abstrato em decorrência, conforme Kurtzmann (1995), do avanço da tecnologia, que 

possibilitou o sistema financeiro se tornar mais integrado, de  modo que a utilização de 

meios de pagamento – cheques, cartões de crédito e cartões de débito, por exemplo – 

torna desnecessária a sua existência física. 

Keynes (1936) explica que os indivíduos demandam por moeda pelos seguintes 

motivos: a) transacional: caracterizado por possibilitar as transações econômicas e o 

pagamento de dívidas; b) precaucional: em decorrência da imprevisibilidade de certas 

despesas, a retenção de saldos monetários pode evitar eventuais problemas financeiros; 

e c) especulativo: como a moeda é uma reserva de valor, a sua manutenção pode ocorrer 

para o aproveitamento de oportunidades especulativas. 

Dessa forma, a moeda se configura em um instrumento de troca (SAMUELSON & 

NORDHAUS, 1993), reserva e unidade de valor. Assim, sua correta gestão permite aos 

indivíduos e suas famílias maximizarem a sua função utilidade, de modo que o 

conhecimento e capacidade financeira tornam-se relevantes. 

Bodie e Merton (2002) definem Finanças como o estudo de como as pessoas alocam 

recursos escassos ao longo do tempo. Seu conjunto de conceitos auxilia a organização 

do pensamento dos agentes econômicos sobre como alocar recursos financeiros ao 

longo do tempo,  bem como disponibiliza modelos quantitativos para a avaliação de 

alternativas, fundamentando o processo de tomada de decisões.   

Nos trabalhos de Brealey e Myers (1998), Copeland, Weston e Shastri (2005) e 

Grinblatt e Titman (2005), observa-se que a função financeira envolve, basicamente, as 

decisões de investimento, consumo e  financiamento, de forma a maximizar a riqueza 

dos acionistas.  

Para complementar, Bodie (2006) esclarece que a teoria de Finanças estuda o 

planejamento financeiro e as decisões de poupança, investimento, empréstimo, seguro e 

diversificação, e Jensen (2001) entende que a função financeira deve estar orientada à 
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maximização da riqueza destes, ao passo que o atendimento dos interesses dos demais 

agentes participantes deve ocorrer, porém, subordinado aos dos acionistas. 

No âmbito das Finanças Pessoais, embora o foco seja o indivíduo, o objetivo da gestão 

financeira é similar. Assim, pode-se entender que  o objetivo deve ser  alcançar a 

maximização da riqueza do próprio indivíduo, por meio de decisões de investimento, 

financiamento e consumo e de mitigação de risco, avaliando constantemente os fatores 

que envolvem risco e retorno, o equilíbrio na relação com seus agentes participantes e o 

alinhamento com os demais objetivos pessoais. Para tal, é necessário o conhecimento 

dos instrumentos financeiros e do funcionamento dos mercados. 

 

C.1 Decisões de consumo, poupança e investimento 

Em Copeland, Weston e Shastri. (2005), há o entendimento de que decisão de 

investimento implica a definição do quanto não consumir no presente para efetuá-lo no 

futuro, lembrando que o critério adotado é o de maximização da satisfação esperada. 

Como o recurso financeiro possui valor ao longo do tempo e as alternativas de 

investimento envolvem risco, os aspectos relacionados à rentabilidade, ao valor presente 

líquido e às demais técnicas de orçamento de capital são utilizados. 

Keynes (1936) já afirmava que a poupança é todo excedente da renda que não é 

utilizado para o consumo. Porém, como a poupança e o investimento são o excedente da 

renda sobre o consumo, os dois montantes são iguais. 

Por isso, Bodie (2006) afirma que ambos os conceitos são dois lados da mesma moeda, 

bem como  concorda que poupar implica não empregar o recurso financeiro para o 

consumo corrente, de forma a utilizá-lo somente no futuro.  

Segundo esse autor, a poupança é definida erroneamente, em alguns materiais de 

Educação em Finanças Pessoais, como o ato de aplicar os recursos financeiros em 

contas bancárias, classificadas como uma alternativa sem risco. Da mesma forma, 

explica que, nesses mesmos materiais, o conceito de investir é alocar recursos em ativos 

com risco.  
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Para esclarecer o conceito de poupar e investir, devem ser ressaltados os trabalhos de 

Tobin (1952) e Sharpe (1964). 

Tobin (1952) desenvolveu a percepção de que o investidor toma as suas decisões 

combinando um ativo livre de risco com a carteira situada na Fronteira Eficiente, 

elaborado por Markowitz (1952), que resulta no Teorema da Separação, o qual afirma 

que as duas decisões de investimento realizadas pelos indivíduos são independentes e 

separadas. Essas decisões consistem em: 

a) Determinação da carteira de ativos de risco mais eficiente; e 

b) Definição da proporção de recursos a ser alocada aos ativos livres de risco e aos 

ativos de risco. 

Por meio desse teorema, Tobin (1952) demonstrou que a carteira com ativos de risco 

mais eficiente independe das preferências individuais em relação ao risco, de modo que 

a diferenciação entre investidores com maior ou menor tolerância ao risco é a proporção 

de ativos livre de risco que mantêm em sua carteira (DIMSON e MUSSAVIAN, 1999; 

FAMÁ e GALDÃO, 1996; ELTON e GRUBER, 1997). 

Sharpe (1964), por sua vez, foi mais além e desenvolveu o Capital Asset Pricing Model 

– CAPM. Esse modelo explica que a carteira supereficiente a ser obtido pela 

combinação entre um ativo livre de risco e ativos com risco se situa no mesmo ponto em 

que a Linha do Mercado de Capitais (LMC) tangencia a Fronteira Eficiente de 

Markowitz.  

A LMC representa um conjunto de combinações entre o ativo livre de risco e os ativos 

com risco, o qual todos os investidores irão considerar – expectativas homogêneas –, e o 

ponto de encontro entre a LMC e a Fronteira Eficiente de Markowitz é denominado  

Equilíbrio de Mercado.  

Nesse sentido, Sharpe (1964) concluiu que a carteira supereficiente é o próprio mercado 

e que os investidores não poderiam manter retornos superiores à carteira de mercado de 

forma consistente, pois este se comporta para atingir o seu estágio de equilíbrio, 

considerando-se a premissa de que todos os investidores estão sujeitos a uma mesma 

taxa de juros livre de risco.  
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Diante disso, observa-se que investir é aplicar recursos tanto em ativos com risco, 

quanto em  livres de risco. Assim, não convém diferenciar poupança de investimento 

somente pelo nível de risco dos ativos.  

Ressalta-se que, quando se poupa, o recurso disponível e destinado às disponibilidades 

imediatas já se configura em uma aplicação de recursos, porém essa decisão de 

investimento  pode resultar em rentabilidade real negativa em decorrência de fatores, 

como a inflação e o custo de oportunidade. Assim, a constatação de Keynes (1936) de 

que os valores referentes ao investimento e à poupança são iguais se confirma. 

Além disso, do ponto de vista prático, não existem ativos sem risco e, dessa forma, 

aplicar recursos em contas bancárias é, inclusive, um investimento de risco, diante das 

oscilações da inflação e de outros riscos de mercado, por exemplo. Por isso, o indivíduo 

precisa avaliar racionalmente se esta é adequada aos seus interesses, diante dos critérios 

de risco, retorno e liquidez desejados. 

 

C.2 O crédito 

De acordo com Bodie (2006), o acesso ao crédito pode facilitar o consumo, mas é 

necessário ao tomador mensurar se a magnitude do empréstimo e os juros cobrados são 

compatíveis com a capacidade de pagamento.  

Por outro lado, um indivíduo pode conceder crédito a outro, o que requer uma avaliação 

de risco, a obtenção de garantias e definição do custo financeiro. Esse autor ressalta que 

uma pessoa pode conceder crédito na forma de um empréstimo de imóvel e não 

exclusivamente em dinheiro. Dessa forma, o crédito pode ser visto como uma 

alternativa para os indivíduos e as suas famílias ampliarem o seu consumo ou como uma 

opção de investimento. 

 

D Gestão de riscos 

De acordo com Smith e Stulz (1985), pode-se realizar hedge ao operar no mercado de 

contratos futuros, de forwards ou de opções, e ao tomar decisões de natureza 
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operacional. Em outras palavras, hedge pode ser compreendido como um conjunto de 

estratégias que visam à redução dos riscos dos agentes econômicos e assume inúmeras 

formas. 

Corroborando com esse ponto de vista, Smith, Smithson e Wilford (1993), ao 

relacionarem os forwards, os swaps, os contratos futuros e as opções, explicam que se 

constituem em uma das suas principais modalidades de hedge, ou seja, não são as únicas 

formas possíveis de mitigação de riscos. 

Nesse sentido, embora seja difundida a idéia de que o hedge é realizado, 

exclusivamente, com a utilização de derivativos, é preciso esclarecer que a sua 

implementação não fica restrita a esses instrumentos. 

No caso das Finanças Pessoais, a gestão de risco pode ser feita por estratégias de menor 

nível de complexidade. A diversificação, a contratação de seguros, a obtenção de 

garantias, a gestão do fluxo de caixa e os cuidados na elaboração dos contratos e na 

busca de informações correspondem a alternativas comuns para a mitigação de riscos de 

mercado, de crédito, de liquidez, operacional e legal. 

Cabe destacar que, na gestão das Finanças Pessoais, o aspecto comportamental e as 

influências que este recebe das instituições precisam ser relevados, pois podem 

representar riscos sobre os direitos de propriedade dos indivíduos, na medida em que há 

a possibilidade de surgir o conflito de agência.  

Em relação a tais direitos, Eggerstsson (1990) entende que envolvem o direito de uso de 

um ativo, de usufruto dos ganhos sobre a sua utilização e de poder transferi-lo a 

terceiros. 

O conflito de agência surge quando um principal delega seus direitos de propriedade aos 

agentes (JENSEN & MECKLING, 1976), pois como ambos possuem objetivos 

divergentes e os agentes têm maior nível de informação a respeito das condições da 

propriedade, ou seja, há informação assimétrica, há condições para o surgimento do 

comportamento oportunista por parte dos agentes, no sentido destes expropriarem os 

direitos de propriedade do principal. 
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Esse fenômeno pode explicar o porquê de, em alguns países, a Educação em Finanças 

Pessoais  estar em fase mais avançada do que em outros. Os interesses dominantes 

determinam o arranjo institucional que exerce influência sobre a sociedade e as 

condições para que determinado conteúdo curricular seja inserido nas escolas.  

Destaca-se que o poder de influência do pensamento dominante é reflexo das condições 

históricas e das transformações sócio-econômicas e, por isso, a elaboração e a 

reformulação dos currículos necessitam relevar esse aspecto. 

 

E Ciclo de vida dos indivíduos e planejamento financeiro 

O planejamento financeiro se inicia com uma análise do desempenho histórico, e um 

princípio fundamental é que o valor presente dos dispêndios tem que ser menor do que o 

valor presente da renda e das demais entradas de caixa (BODIE, 2006). 

Embora esse fato seja importante e implique na tomada de decisões maximizadoras da 

riqueza dos indivíduos, o processo de tal planejamento promove a realização de um 

conjunto de atividades, alinhando aspectos financeiros com os demais objetivos 

pessoais. 

Para Lang (1993, p. 7), por sua vez, o planejamento financeiro envolve o 

desenvolvimento de uma estratégia sistemática para as pessoas alcançarem os seus 

objetivos, de modo que haja recursos financeiros para financiar as ações pretendidas 

pelos indivíduos. Esse planejamento requer destes:  

a) a análise da disponibilidade dos recursos correntes e da renda esperada: o indivíduo 

avalia o nível de recursos correntes e a renda futura esperada, de forma a 

compreender o quanto dispõe financeiramente e o volume de recursos que irá dispor 

para apoiar seus projetos futuros; 

b) a definição de metas e objetivos de curto, médio e longo prazo: é necessário que a 

pessoa determine suas metas e objetivos de curto, médio e longo prazo, avaliando o 

que e quando as atividades devem ser executadas, de modo a se verificar a 

disponibilidade condizente de fundos para tais. Por curto prazo, são considerados os 

gastos com alimentação, vestuário e moradia, entre outros. No médio prazo, já 
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estariam incluídos dispêndios com educação e viagens e, no longo prazo, a compra 

de uma casa, os investimentos e a poupança previdenciária; 

c) a elaboração de um plano que especifique as atividades para alcançar os objetivos: é 

importante que os indivíduos planejem as ações e ordenem as atividades requeridas 

para a obtenção de suas metas; 

d) a tomada de decisões fundamentadas de gastos e investimentos: é relevante a 

avaliação correta das decisões financeiras para maximizar a riqueza, possibilitando 

um maior nível de recursos para sustentar as ações desejadas; e 

e) a avaliação do progresso do plano e a implementação de medidas corretivas: deve-se 

monitorar constantemente o progresso do plano e redefinir o  planejamento, caso 

necessário. 

 

Esse processo de planejamento financeiro pode, segundo Chieffe e Rakes (1999), ser 

orientado por dois direcionadores: a) o horizonte de tempo; e b) a previsibilidade dos 

eventos financeiros. Assim, essas vertentes exercem influência sobre tal processo, da 

seguinte maneira: 

Na Gestão Orçamentária, os eventos ocorrem no curto prazo, e as entradas e saídas de 

caixa são mais previsíveis, possibilitando a realização do planejamento orçamentário, de 

forma que os gastos sejam financiados com recursos previstos, sejam próprios ou 

captados de terceiros. 

Embora o planejamento orçamentário possa ter sido realizado, eventos inesperados 

podem ocorrer. Por isso, é recomendável que os indivíduos acumulem fundos para 

suprir eventuais necessidades, ou seja, realizem um Planejamento Emergencial. 

No entanto, é necessário que os indivíduos planejem a disponibilidade de recursos para 

objetivos futuros, como a aposentadoria e educação dos filhos, configurando, assim, o 

Planejamento Financeiro de Longo Prazo. 

Finalmente, o Planejamento Sucessório envolve as decisões voltadas à transferência de 

patrimônio para os herdeiros, para escolha de determinado seguro de vida, para a 

definição do testamento e para a elaboração do plano de continuidade e de sucessão dos 

negócios, por exemplo. 
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Esses aspectos mencionados são importantes para o planejamento financeiro, devendo 

ser destacado o fato de que as preocupações e focos de interesse de um indivíduo e suas 

famílias sofrem alterações de acordo com o horizonte de tempo, o que é coerente, 

portanto, com a evolução do ciclo de vida. 

Em Modigliani (1966), a teoria do ciclo de vida pressupõe que os indivíduos planejam o 

seu comportamento de consumo e poupança ao longo dos anos com a intenção de alocar 

seu consumo da melhor maneira possível por toda a sua vida. 

Segundo essa teoria, a poupança resulta principalmente do desejo dos indivíduos em 

viabilizarem o seu consumo na velhice, de modo a pouparem basicamente para a 

aposentadoria, momento em que desfrutam dos fundos acumulados. 

Kotlikoff e Summers (1981) acrescentam que, apesar dos idosos ampliarem os seus 

gastos relativos no período de aposentadoria, o volume de riqueza acumulado é 

expressivo para que tenham formado patrimônio somente para o seu usufruto durante 

essa fase da vida. Por isso, esses autores sugerem que a maior parte da poupança é 

destinada à formação de herança. Em outras, palavras, há dois objetivos: o consumo 

para a velhice e formação de patrimônio para transferir às próximas gerações.  

Em relação ao ciclo de vida, Winger e Frasca (1989, p. 9) defendem a idéia de que o 

planejamento financeiro deveria ser feito com base nessa hipótese, pois as metas 

pessoais, tanto financeiras, como não-financeiras, evoluem segundo as fases da vida, 

que são classificadas pelo autor da seguinte maneira: 

Quadro 02. Ciclo de vida 

Fase do ciclo de vida Idade (anos) 
Jovem adulto de 18 a 25 

Formação de família de 26 a 35 
Desenvolvimento da família de 36 a 49 

Maturidade da família de 50 a 60 
Aposentadoria de 60 adiante 

Fonte: Winger e Frasca (1999, p. 9) 

 

Dessa forma, os indivíduos alteram o seu comportamento de consumo e a sua propensão 

a formar as suas respectivas poupanças com o passar dos anos. Além disso, esses 

 



 42 

autores consideram que a tolerância ao risco sofre influências  ao longo da vida das 

pessoas, influenciando as suas decisões financeiras.  

 

2.6 Dimensões para a inserção da Educação em Finanças Pessoais 

Nesse capítulo, obtém-se  um panorama geral sobre educação, currículo, política 

curricular, processo decisório, Finanças e Educação em Finanças Pessoais e seus 

princípios,  possibilitando a definição do conjunto de dimensões relevantes a serem 

considerados na identificação de fatores críticos para a inserção da Educação em 

Finanças Pessoais nas grades curriculares.  

Nessa dissertação, sugere-se que tais dimensões sejam classificadas em: a) dimensão  

ética; b) dimensão institucional; c) dimensão dos agentes participantes; e c) dimensão 

educacional.    

Nas relações sociais, a  sobrepujança do pensamento social dominante leva o indivíduo 

a nortear o seu comportamento para satisfazer à coletividade, o que caracteriza a 

influência coercitiva da ética do grupo nas decisões e ações das pessoas, segundo 

Romano (2006).  

Nesse sentido, as mudanças desse pensamento merecem ser ponderadas, pois este 

exerce influência direta sobre o fomento das condições favoráveis à inserção da 

Educação em Finanças Pessoais no sistema de ensino, desde que esteja alinhado com a 

necessidade de aprimoramento da capacidade financeira dos indivíduos.    

No mundo contemporâneo, a mentalidade dominante está em fase de reconhecimento da 

importância de haver o aprimoramento do nível de capacidade financeira dos 

indivíduos, para o estímulo do bem-estar social e do crescimento econômico 

sustentável. No entanto, destaca-se que, como o contexto histórico está relacionado com 

a seleção das prioridades nacionais de tal mentalidade, é factível crer que os países 

possuam diferentes níveis de desenvolvimento da Educação em Finanças Pessoais no 

ensino formal. 
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De qualquer forma, isso justifica o porquê da proliferação de especialistas  voltados para 

que a Educação em Finanças Pessoais aperfeiçoe as habilidades financeiras dos 

indivíduos, estimulando o raciocínio crítico acerca do ambiente e dos interesses que 

caracterizam as relações nos âmbitos político, social e econômico. 

Esses aspectos caracterizam a dimensão da ética. Porém, além da mentalidade 

dominante exercer sua pressão sobre comportamento da sociedade, a sua influência 

pode ser observada na dimensão institucional. 

A dinâmica da globalização, do desenvolvimento tecnológico e das alterações 

regulatórias de caráter neoliberal são reflexos da expectativa dominante e requerem 

transformações institucionais, caracterizadas pelo fim do paternalismo, pela 

estabilização econômica e pela necessidade de proatividade na gestão das Finanças 

Pessoais, demandando maior capacitação financeira das pessoas e, portanto, ações de 

Educação em Finanças Pessoais no âmbito escolar. 

Na elaboração de tais ações, é necessário analisar se o sistema legal e a cultura de um 

país estão preparados para essa mudança de paradigmas, a fim de evitar a procrastinação 

durante a sua implementação. 

Em seguida, com o pensamento dominante e instituições alinhados à inserção da 

Educação em Finanças Pessoais no currículo, é fundamental que os agentes 

participantes do processo educacional se envolvam. Assim, o Estado e as autoridades 

necessitam elaborar políticas consoantes com o processo, a população precisa ser 

conscientizada sobre a importância de desenvolver sua capacitação financeira, a 

iniciativa privada precisa compreender que seu papel é complementar as ações públicas, 

e o professor precisa ser treinado, pois sua influência é direta na implementação dos 

currículos. 

Finalmente, depois da conscientização dos agentes participantes, a dimensão 

educacional deve ser focada. Nesse sentido, para a elaboração da estratégia de 

introdução da Educação em Finanças Pessoais, é importante haver uma discussão se 

esse assunto será tratado como um tema transversal ou uma disciplina de fato, pois há a 

possibilidade de inseri-lo com status diferenciado.  
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Na dimensão educacional, em relação ao conteúdo de Educação em Finanças Pessoais, é 

recomendável proatividade na adaptação do currículo oficial, que precisa incluir os 

conceitos de Finanças Pessoais e Planejamento Financeiro, ponderando as diferentes 

fases da vida dos indivíduos e as constantes mudanças institucionais. Esse constante 

alinhamento dos conteúdos à realidade sócio-econômica facilitará a compreensão dos 

indivíduos sobre a importância do conhecimento transmitido, permitindo que busquem 

o sucesso financeiro, caracterizado pelo êxito nos diferentes eixos, além da acumulação 

de capital . 

Nesse sentido, as dimensões e seus elementos a serem considerados para a identificação 

dos fatores críticos para a inserção da Educação em Finanças Pessoais no currículo 

escolar são: 

     
 

Quadro 03. Síntese das dimensões de Educação em Finanças Pessoais 
Dimensão Características 

Expectativa político-social dominante 
Estímulo ao desenvolvimento do pensamento crítico Ética 
Caráter não doutrinador ao uso de um determinado produto ou serviço 
financeiro 

Forças atuantes sobre as Instituições: 
 
a) globalização; b) desenvolvimento tecnológico; e c) alterações regulatórias 
de caráter neoliberal 

Institucional Conseqüências institucionais: 
 
a) fim do paternalismo estatal; b) estabilização econômica; c) necessidade de 
proatividade na gestão das Finanças Pessoais; d) Necessidades institucionais, 
relacionadas à adequação do sistema legal e da cultura alinhada com a 
inserção da Educação em Finanças Pessoais 

Envolvimento do Estado e suas autoridades 
Conscientização da população sobre a relevância de se educar financeiramente
Participação das famílias 
O papel complementar da iniciativa privada 

Agentes participantes 

Influência pessoal do professor na implementação dos currículos 
Proatividade na adaptação do currículo e considerações de como a inserção da 
Educação em Finanças Pessoais ocorrerá, seja como tema transversal ou como 
disciplina 
Inclusão dos conceitos de Finanças, Processo Decisório e de Planejamento 
Financeiro 
Adequação ao ciclo de vida dos indivíduos 

Educacional 

Educação em Finanças Pessoais para os demais objetivos pessoais, além da 
acumulação de recursos financeiros 

Elaborado pelo autor 
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3 EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL E BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO EM 

FINANÇAS PESSOAIS 

 

3.1 Apresentação  

Esse capítulo possibilitará realizar uma análise e comparação entre as ações de 

Educação em Finanças Pessoais empreendidas internacionalmente e no Brasil.  

Os países contidos nesse capítulo representam uma amostra intencional de países que 

possuem ações de Educação em Finanças Pessoais. 

 

3.2 Educação em Finanças Pessoais:  experiência internacional 

 

A Visão Geral 

Segundo Holzmann e Miralles (2005), o processo de Educação em Finanças Pessoais 

está se desenvolvendo de forma mais intensa nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão, 

Austrália, Nova Zelândia e Coréia do Sul.  

Por outro lado, o ritmo das ações de Educação em Finanças Pessoais nos países do Leste 

Europeu e da América Latina é menor. 

 

B Estados Unidos 

 

B.1 Aspectos iniciais 

Nos Estados Unidos, percebe-se uma grande diversidade de grupos envolvidos no 

processo de Educação em Finanças Pessoais, de modo que a participação de órgãos 
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governamentais, instituições financeiras e do terceiro setor ocorre, concomitantemente, 

com a ação do sistema de ensino formal.  

A notoriedade da Educação em Finanças Pessoais por parte das autoridades norte-

americanas se elevou nos últimos anos, após os escândalos contábeis, como o da Enron, 

evidenciando a necessidade crescente dos indivíduos incrementarem a sua capacitação 

financeira a fim de mitigar o risco de serem vítimas de fraudes e otimizarem a gestão de 

seus recursos e patrimônio (BAILEY, SORHAINDO & GARMAN, 2003). 

 

B.2 Sistema educacional 

O sistema educacional é de responsabilidade estadual e local, diante da noção de 

descentralização, característica do regime de federalismo. No entanto, o Departamento 

de Educação exerce papel primordial no desenvolvimento dos conteúdos curriculares 

que promovam a melhoria da educação nesse país. 

No processo educacional norte-americano, o estudo regular engloba doze anos, cada um 

denominado de grade. Essa fase é precedida de um a dois anos de pré-escola, e seguida 

de mais quatro anos de educação superior: 

a) Early Childhood Education: compreende a pré-escola, o primeiro e o segundo anos 

do estudo regular; 

b) Elementary Education: engloba o primeiro grade até o grade 4, 5 ou 6, dependendo 

da regulamentação estadual; 

c) Middle School: inicia-se nos grades 4, 5 ou 6 e termina nos grades 6, 7 ou 8, 

dependendo da regulamentação estadual; e 

d) High School: inicia-se nos grades 8, 9  ou 10 e termina no grade 12, dependendo da 

regulamentação estadual. 

Nos Estados Unidos, o ensino obrigatório vai até os 16 anos em trinta estados, até os 17 

anos em nove e até os 18 anos em onze, além do Distrito de Columbia, sendo que os 

alunos podem abandonar os estudos, caso completem a idade legal estipulada em seus 

respectivos estados.  
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No que se refere à capacitação financeira, segundo Bernheim, Garrett e Maki (1997), 

neste país, 29 estados – do total de 50 estados e 1 distrito – entre 1957 e 1985, tornaram 

o conteúdo educação de consumo obrigatório nas escolas secundárias, e 14 estados 

realizaram o mesmo com o conteúdo de Finanças Pessoais, com o objetivo de preparar 

os jovens norte-americanos para a vida adulta. 

Bell e Lerman (2005) mencionam que, em 2002, 48 estados e o distrito de Columbia 

incluíram a disciplina de Economia, e 31 estados introduziram as Finanças Pessoais nos 

parâmetros curriculares. 

Em relação à evolução da inclusão da Educação em Finanças Pessoais nos currículos 

escolares, a National Council on Economic Education – NCCE – oferece uma visão 

ampla da evolução ocorrida nos últimos anos nos Estados Unidos. 

A NCCE (2005) avalia o estágio de sua introdução da Educação em Finanças Pessoais 

no sistema de ensino quanto à existência de parâmetros e diretrizes, a necessidade de 

implementação destes, a obrigatoriedade de cursos sobre o assunto, a imposição de que 

os alunos se matriculem em disciplinas do tema e a necessidade de avaliação, conforme 

o Tabela 02: 

 

Tabela 02. A Educação em Finanças Pessoais e o Sistema Educacional 

1998 2000 2002 2004 
Estados em 

que há: Economia Finanças 
Pessoais Economia Finanças 

Pessoais Economia Finanças 
Pessoais Economia Finanças 

Pessoais
Existência de 
parâmetros 38 21 48 40 48 31 49 38 

Necessidade 
de 
implementação 
dos parâmetros 

28 14 36 16 33 17 38 21 

Cursos 
obrigatórios na 
grade 
curricular 

16 sem 
dados 16 7 17 4 17 8 

Cursos 
obrigatórios 
aos alunos 

13 1 13 4 14 4 15 7 

Avaliações 
obrigatórias 25 1 22 6 27 8 26 9 

Fonte: NCCE (2005) 

 



 48 

Com base nos números apresentados, o processo de inserção da Educação em Finanças 

Pessoais está avançando nos Estados Unidos. Porém, esse desafio vai além e implica a 

necessidade de promover o treinamento do corpo docente e obter maior integração das 

ações de todos os agentes envolvidos nesse processo, como a esfera governamental, 

educadores, iniciativa privada, legisladores, entre outros (NCCE, 2005). 

De uma forma geral, para Braunstein e Welch (2002), embora se questione a qualidade 

e a eficácia da Educação em Finanças Pessoais, não se deve descartar a sua relevância 

para o incremento do bem-estar financeiro dos indivíduos. 

Na mesma linha, Mandell (2005) destaca que a inserção da Educação em Finanças 

Pessoais no sistema de ensino ocasionou a ampliação da propensão de poupar nos 

estudantes norte-americanos, e Danes, Casas e Boyce (1999) enaltecem os seus 

benefícios nas escolas norte-americanas, como o aprimoramento do conhecimento, do 

comportamento e da confiança na gestão dos recursos. 

Tennyson e Nguyen (2001) analisaram o nível de capacitação financeira dos estudantes 

nos estados que introduziram as Finanças Pessoais em seu processo educacional. Por 

meio de avaliações, concluíram que a performance dos estudantes é melhor em estados 

onde os cursos Finanças Pessoais são específicos e com conteúdo, método de avaliação 

e objetivos definidos, e não apenas estabelecidos como parâmetro curricular geral. 

 

B.3 Instituições governamentais 

O Federal Reserve – FED – é o Banco Central norte-americano – composto por sete 

membros do Board of Governors e doze do Reserve Banks, das principais. De acordo 

com Fox, Hoffmann e Welch (2004), o FED vem atuando, de forma ativa, no 

levantamento de dados sobre a efetividade e penetração da Educação em Finanças 

Pessoais. 

Conforme Worthington (2006), o FED criou o Jump Coalition for Personal Financial 

Literacy que, a cada dois anos, avalia o nível de conhecimento financeiro dos estudantes 

do ensino médio, colaborando na proliferação de leis estaduais que instituem a inserção 

da Educação em Finanças Pessoais nas grades curriculares. 
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No site do Board of Governors, obtêm-se conceitos referentes à economia e aos serviços 

bancários, bem como links de outras entidades relacionadas à Educação em Finanças 

Pessoais (FEDERAL RESERVE EDUCATION, 2006). O Board of Governors promove 

eventos, organiza publicações acadêmicas e orienta os indivíduos quanto aos seus 

direitos (FOX, HOFFMANN & WELCH, 2004). 

O Federal Reserve Bank of Chicago oferece recursos online para pesquisadores, 

educadores e elaboradores de programas de Educação em Finanças Pessoais. Já o 

Federal Reserve Bank of San Francisco possui o Guide to Financial Literacy 

Resources, que apresenta conceitos básicos de Educação em Finanças Pessoais e dados 

úteis para os consumidores. Dentre seu projetos, vale destacar os workshops que realiza 

e a assistência  voltada aos pequenos negócios (FOX, HOFFMANN & WELCH, 2004). 

O Federal Reserve Bank of Philadelphia disponibiliza um conjunto de informações 

sobre os materiais  existentes e  instituições que atuam no processo de Educação em 

Finanças Pessoais. 

Ainda na esfera governamental, o senado norte-americano vem realizando audiências 

sobre o assunto, e o Tesouro Nacional fundou o Office of Financial Education, que é 

focado em ações voltadas ao desenvolvimento da capacidade financeira 

(WORTHINGTON, 2006). 

 

B.4 Instituições financeiras 

Em instituições financeiras, como Bank of America, Citibank e Chase, o interesse pelo 

assunto vem crescendo. Em 2003, por exemplo, cerca de 98% dos bancos norte-

americanos financiaram projetos de Educação em Finanças Pessoais e 72% 

desenvolveram os seus próprios programas, com o intuito de capacitar os jovens, 

evitando que estes tenham problemas de ordem financeira (WORTHINGTON, 2006).  
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B.5 Organizações do terceiro setor 

A National Endowment for Financial Education  – NEFE– é um exemplo de entidade 

sem fins lucrativos, cuja finalidade é auxiliar a população na aquisição de informações e 

no desenvolvimento de competências para a gestão das suas Finanças Pessoais. 

Além disso,  La Cooperativa Comunitaria Latina de Crédito é uma instituição sem fins 

lucrativos organizada pela sociedade latina e sua sede se localiza na Carolina do Norte, 

Estados Unidos, com a finalidade de orientar a comunidade hispânica quantos aos 

produtos de crédito, educando-os a uma realidade diferente de seus países de origem. 

 

C Reino Unido 

 

C.1 Aspectos iniciais 

No Reino Unido, as principais instituições envolvidas no processo de capacitação 

financeira são: o UK government education departments, o Financial Services Authority 

– FSA –, o Basic Skills Agency – BSA –, o Department for Work and Pensions – DWP 

–, o Tesouro Nacional, as instituições financeiras, os grupos comunitários e o sistema de 

ensino formal (ENGLAND & CHATTERJEE, 2005). 

 

C.2 Sistema educacional 

Uma compreensão do sistema educacional obrigatório do Reino Unido é oferecida pelo 

British Council (2007).  

No Reino Unido, a educação obrigatória vai dos 5 aos 16 anos, englobando os ensinos 

primário e secundário. A grande maioria das crianças britânicas é matriculada em 

escolas públicas, conhecidas como state schools. 
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O ensino primário é chamado primary education e se inicia aos 5 anos de idade, mas, 

aos 4, na Irlanda do Norte. Nessa fase, doze disciplinas compõem o currículo oficial: a) 

English; b) Mathematics; c) Science; d) Design & Technology; e) Information 

Technology; f) History; g) Geography; h) Art; i) Music; j) Physical Education; l) 

Religious Education; e m) Personal, Social and Health Education & Citizenship. Nas 

escolas particulares, além dessas disciplinas principais, é permitida a inclusão de 

matérias adicionais. 

O ensino secundário vai dos 11 aos 16 anos de idade. Em seguida, os alunos podem 

permanecer na escola até os 18 anos, com o objetivo de se qualificar para o mercado de 

trabalho por meio de estudos profissionalizantes ou  se preparar para ingressar no ensino 

universitário. 

Em 2003, o Department for Education & Skills, realizou a reforma curricular no último 

estágio da educação compulsória, possibilitando que os estudantes direcionem seus 

estudos conforme seus interesses, predileções e habilidades, ao contar com disciplinas 

optativas, entre as quais estão: História, Geografia, Artes, Música, Estudos de 

Administração, Assistência Social e Saúde, Lazer e Turismo. 

Dessa forma, fica evidente a preocupação em tornar os currículos escolares flexíveis, de 

modo que possam incluir conteúdos adequados ao contexto sócio-econômico. Sobre 

essa questão, realizando-se uma leitura de Lopes (2006) sobre o currículo do Reino 

Unido, é mencionado que os temas transversais não tiveram sua implementação 

favorecida, quando não adquiriram status de disciplina.  

Porém, essa autora ressalta que não é somente o fato de ser disciplina ou tema 

transversal que implicará a aceitação de um novo conteúdo, pois é necessária uma 

análise criteriosa do contexto social, político e econômico, moldador das relações de 

poder definidoras dos conteúdos que exercem influência na formação do indivíduo, ou 

seja, para realização de qualquer diretriz nas políticas curriculares ou mudanças nos 

conteúdos escolares não basta apenas dar mais status ao assunto. 

Nos países que formam o Reino Unido – Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do 

Norte –, a Educação em Finanças Pessoais é facultativa no currículo escolar desde 2001 

e, portanto,  não há nenhuma exigência legal para lecioná-la nas escolas de uma forma 
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geral. Na Inglaterra, por exemplo, a Educação em Finanças Pessoais não possui status 

de disciplina regular, mas tem os seus conceitos transmitidos em cursos de Matemática, 

Personal, Social and Health Education & Citizenship –  Educação Moral e Cívica, entre 

outros (ENGLAND & CHATTERJEE, 2005). 

 

C.3 Department for Work and Pensions 

O Department for Work and Pensions – DWP – concentra seus esforços no 

desenvolvimento de políticas de Educação Financeira voltadas para as instituições de 

ensino e para os indivíduos à margem desse sistema, de modo a ampliar as aptidões da 

população, no que tange à interpretação de informações e recomendações de natureza 

financeira (ENGLAND & CHATTERJEE, 2005). 

 

C.4 Financial Services Authority 

A Financial Services Authority – FSA – é uma organização não-governamental que atua 

na proteção dos consumidores, no combate aos crimes financeiros e na divulgação dos 

conceitos ligados ao funcionamento do sistema financeiro. Vem atuando no sentido de 

promover a expansão da Educação em Finanças Pessoais, através de projetos que 

envolvem escolas, jovens, aposentadoria, empréstimos e recomendações financeiras 

(ENGLAND & CHATTERJEE, 2005). 

Em 2003, a FSA reuniu líderes industriais e defensores dos direitos dos consumidores 

para discutir estratégias de Educação em Finanças Pessoais, recomendações e 

informações gerais que permitissem a identificação de lacunas a serem supridas na 

capacitação financeira dos indivíduos (WORTHINGTON, 2006). 

 



 53

 

C.5 Basic Skills Agency 

Fundada em 2000, a Basic Skills Agency – BSA – é focada no fomento de iniciativas 

direcionadas à melhoria das técnicas de ensino e  aprendizagem dos adultos 

(ENGLAND & CHATTERJEE, 2005). 

 

C.6 Instituições financeiras e outras associações 

Empresas do setor financeiro, como Royal Bank of Scotland – RBS –, NatWest, 

Barclays e Lloyds TSB, e entidades comunitárias, como os Services Against Financial 

Exclusion – SAFE – e o Pre-Retirement Association, atuam no fortalecimento da 

Educação em Finanças Pessoais no Reino Unido (ENGLAND & CHATTERJEE, 

2005). 

Também são exemplos de instituições envolvidas com Educação em Finanças Pessoais, 

o Personal Finance Education Group – que procura desenvolver competências nos 

educadores de Finanças Pessoais – e a Citizens Adivice Bureaux que, juntamente com a 

Stewart Ivory Foundation, fomenta a Educação em Finanças Pessoais na comunidade 

em geral (WORTHINGTON, 2006). 

 

D Japão 

 

D.1 Aspectos iniciais 

No Japão, verifica-se a participação das principais instituições financeiras, esfera 

privada. O sistema de ensino insere a Economia Doméstica nas grades curriculares. 

No Japão, no âmbito não formal,  Educação em Finanças Pessoais é promovida pelo 

Bank of Japan, Japan Securities Dealers Association, NPO Association for the 
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promotion of Financial Literacy, NPO Japan Association for Financial Planner, Tokyo 

Stock Exchange (SHIMIZU, 2005) e organizações como o Citigroup. 

 

D.2 Sistema Educacional 

O sistema educacional público japonês foi criado em 1872, com base no sistema escolar 

ocidental. Em 1875, havia 25.000 escolas primárias em todo o país, praticamente o 

mesmo número existente nos dias de hoje. A maioria dos estabelecimentos funcionava 

em salas alugadas de moradias e templos. Atualmente, 90% dos estudantes primários e 

70% dos  secundários freqüentam escolas públicas.  

O ensino compulsório japonês corresponde a nove anos, sendo seis de escola primária e 

três de  ginasial; o índice de crianças matriculadas em idade escolar no nível primário é 

de 99,8%. Dentre os estudantes que se formam no nível ginasial, cerca de 96%  

prosseguem seus estudos no Ensino Médio e 38%, no ensino superior. 

O currículo escolar japonês é constituído de matérias básicas, educação moral e 

atividades especiais pré-estabelecidas pelo Ministério da Educação, Cultura, Esportes, 

Ciência e Tecnologia do Japão. As matérias básicas lecionadas se dividem da seguinte 

forma: 

a) Nível Primário: Língua Japonesa, Estudos Sociais, Matemática, Ciências, Estudo da 

Vida Prática, Música, Desenho e Artefatos, Economia Doméstica, Educação Física, 

Educação Moral e Atividades Especiais; e 

b) Nível Ginasial: Língua Japonesa, Estudos Sociais, Matemática, Ciências, Música, 

Artes, Educação Física e Sanidade, Treinamento Técnico e Economia Doméstica, 

Inglês, Educação Moral e Atividades Especiais. 

Paralelamente, as atividades de limpeza, assim como os encontros atléticos, as 

excursões escolares e os passeios visam incutir nos estudantes a importância do espírito 

de cooperação e da vida em grupo.  
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Em relação aos conteúdos escolares, embora não haja uma disciplina específica sobre 

Educação em Finanças Pessoais, pelo menos assuntos relacionados à Economia 

Doméstica já fazem parte da educação formal japonesa. 

 

D.3 Bank of Japan 

O Bank of Japan realiza seminários, palestras e campanhas e produz livros, vídeos, sites 

para a população em geral, professores e estudantes (SHIMIZU, 2005).  

 

D.4 Instituições financeiras e outras associações 

Shimizu (2005) menciona as instituições financeiras e associações que promovem a 

Educação em Finanças Pessoais no Japão: 

O Japan Securities Dealers Association atua com as mesmas atividades, como 

seminários  para indivíduos e professores e palestras. 

A NPO Association for the promotion of Financial Literacy promove ensino à distância, 

seja por correspondência ou e-learning. 

A NPO Japan Association for Financial Planner faz seminários sobre poupança, 

endividamento, seguro e pensão. Além disso, certifica profissionais de planejamento 

financeiro pessoal. 

Por fim, a Tokyo Stock Exchange criou o TSE Academy, em abril de 2004, para propagar 

a Educação em Finanças Pessoais à população em geral, estudantes e professores, por 

meio de palestras e seminários. Distribui material de apoio e permite a simulação de 

investimentos em ações por meio de uma competição entre os estudantes. 
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E Outros países da OCDE 

 

E.1 Leste europeu 

Holzmann e Miralles (2005) avaliam o estágio da Educação em Finanças Pessoais em 

alguns países da OCDE – República Tcheca, Hungria, Polônia e Eslováquia – e em 

outros não-membros – Bulgária, Lituânia, Macedônia e Ucrânia. Em linhas gerais, 

observa-se uma incipiência nesse processo, caracterizado pelo envolvimento mais 

expressivo da mídia na capacitação financeira, e pela dificuldade enfrentada tanto pelos 

indivíduos, como pelas instituições para inserir  Educação em Finanças Pessoais.  

 

E.2 Austrália 

Nas últimas décadas, vários fatores contribuíram para a criação de serviços financeiros 

na Austrália, exigindo maior capacitação financeira dos consumidores para a gestão 

efetiva do seu patrimônio.  

Em seu estudo, Worthington (2006) menciona que o nível de conhecimento financeiro é 

mais elevado entre pessoas de 50 a 60 anos, profissionais, empresários, donos de 

fazenda e indivíduos com formação universitária. Menor nível é observado nos 

desempregados, mulheres e aqueles que não falam o inglês, com reduzido grau de 

educação. 

Nesse sentido, percebendo a necessidade de incremento da capacidade financeira, o 

governo australiano criou, em 2005, o Financial Literacy Foundation, que, em parceria 

com instituições governamentais, a iniciativa privada e o terceiro setor, vem procurando 

estimular a propagação da Educação em Finanças Pessoais por meio de campanhas na 

mídia, pelo site www.understandingmoney.gov.au e realizando atividades nos 

ambientes de trabalho e disponibilizando materiais para o sistema de ensino. Além 

disso, está se envolvendo com autoridades, para que seja inserida nos currículos 

escolares a partir de 2008. (FINANCIAL LITERACY FOUNDATION, 2006) 

 

http://www.understandingmoney.gov.au/
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E.3 Nova Zelândia 

De acordo com Feslier (2006), nesse país, a Educação em Finanças Pessoais não é 

obrigatória nos currículos escolares, mas, em algumas unidades de ensino, é inserida 

como tema de disciplinas como Matemática, Estudos Sociais, Saúde e Bem-estar. A 

iniciativa privada promove, envolvendo o treinamento de professores, e desenvolve 

programas no ambiente de trabalho. Esse mesmo autor menciona que há jogos on-line 

que permitem crianças de 5 a 12 anos absorverem conceitos elementares de dinheiro e  

gestão financeira. 

 

E.4 Coréia do Sul 

Lown e Ju (2000) explicam que, embora a Coréia do Sul tenha experimentado um 

significativo crescimento econômico, o processo de Educação em Finanças Pessoais não 

evolui no mesmo ritmo, e a crise asiática denunciou uma maior necessidade de se 

desenvolvê-la. 

Segundo Chang (2004), o governo sul-coreano orienta os indivíduos com problemas 

creditícios, mas ressalta que o papel da mídia, em específico dos jornais, é importante 

para a propagação no processo de Educação em Finanças Pessoais. 

 

F Países da América Latina 

Os países latinos americanos estão muito atrasados no que se refere ao desenvolvimento 

de uma cultura financeira (FELABAN, 2007). Esse aspecto, aliado ao histórico de 

instabilidade econômica, concentração de renda e reduzida densidade demográfica nas 

regiões rurais, explica o restrito acesso aos serviços financeiros (COMITÊ 

LATINOAMERICANO DE ASSUNTOS FINANCIEROS, 2006). 

Nesse sentido, explica-se o restrito volume de estudos e ações de inserção da Educação 

em Finanças Pessoais sobre a região. Entretanto, com as recentes reformas  e a melhoria 
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de condições em determinados países, surgem iniciativas ainda incipientes em relação 

aos países mais desenvolvidos. 

No Peru, há um convênio firmado entre a Supervisión Bancaria e o Ministerio de 

Educación para que seja estimulada a alfabetização financeira dos estudantes e, além 

disso, a Supervisión Bancaria vem exigindo maior transparência, por parte das 

instituições financeiras, sobre os produtos e serviços, permitindo que os indivíduos 

possam ter melhores condições para comparar e tomar suas decisões (SUÁREZ, 2006). 

Em El Salvador, entidades públicas vêm orientando em como utilizar corretamente os 

produtos financeiros e, na Colômbia, foi firmado um acordo entre o Governo e a 

iniciativa privada para haver maior divulgação dos serviços financeiros prestados pelo 

Estado (SUÁREZ, 2006). 

 

G O exemplo do microcrédito  

O microcrédito consiste na concessão de crédito de reduzido valor – no Brasil, cada 

operação está em torno de R$ 1 mil – a pequenos empreendedores informais sem acesso 

ao sistema financeiro tradicional. Esse crédito é destinado à produção – investimento 

fixo e capital de giro – e concedido por meio de metodologia específica (BARONE et. 

al., 2002). 

Surgiu na década de 1970, em Bangladesh, com a ação do professor Muhammad Yunus, 

que pesquisou as atividades de moradores das aldeias próximas à universidade onde 

lecionava. Concedeu empréstimos, principalmente, às mulheres da aldeia e observou 

uma significativa taxa de adimplência, demonstrando serem merecedores de crédito. 

Assim, criou o Grameen Bank, cujo sucesso levou  países da Ásia, África e América 

Latina a desenvolverem suas próprias iniciativas para financiar as populações de baixa 

renda. Esse êxito foi tanto que Yunus e seu banco foram agraciados com o Prêmio 

Nobel da Paz de 2006. 

De acordo com Barone et. al. (2002), os pilares da metodologia do Grameen Bank são:  
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a) o aval solidário, baseado na formação de grupos de cinco pessoas da comunidade, 

que são os responsáveis mútuos pelos empréstimos tomados: isso cria uma 

obrigação do indivíduo perante os demais, além de maior comprometimento com o 

pagamento dos recursos, minimizando o risco de crédito. 

b) a análise e o acompanhamento dos tomadores de crédito por meio de um 

profissional especializado, o agente de crédito. Aliás, a atuação desse profissional é 

importante na orientação e recomendação aos indivíduos. Sua reputação perante a 

comunidade é fundamental e, por isso, precisa conquistar sua confiança. 

Conseqüentemente, para que o desempenho desse profissional seja adequado, é 

necessário que realmente atenda às necessidades da comunidade e não adote uma 

postura oportunista, como a de agiotas, por exemplo.  

Além disso, no modelo do Grameen Bank, os tomadores são compostos, em sua maior 

parte, por mulheres, pois, nas comunidades, são as que apresentam melhor índice de 

adimplência, pelo fato de estarem mais comprometidas com o desenvolvimento da 

família e de seus filhos, quanto à alimentação, saúde e educação. 

Nesse modelo, os tomadores têm uma nova alternativa de financiamento, investem em 

produção e são incentivados a honrar os pagamentos, como forma de manter acesso a 

essa fonte de recursos. Dessa forma, a pressão social, a necessidade de buscar melhorar 

o padrão de vida e a atuação do agente de crédito tornam possível o desenvolvimento de 

uma cultura financeira, permitindo que os indivíduos e suas famílias possam 

incrementar suas habilidade de planejamento financeiro. 

No entanto, não há um modelo de microcrédito único e outras regiões implantaram essa 

iniciativa com adaptações. De qualquer forma, é relevante que esses pilares definidos 

por Yunus sejam seguidos, de modo que o microcrédito seja um importante aliado no 

processo de Educação em Finanças Pessoais da população. 

Por fim, com a expansão das atividades de microcrédito, além da percepção de que a 

população de baixa renda demanda por outros serviços financeiros, houve uma evolução 

para o conceito de microfinanças (RIBEIRO & CARVALHO, 2006). 

Em outras palavras, além do crédito, o acesso aos serviços financeiros para a população 

de reduzida renda está sendo facilitado e a atuação de instituições privadas pode ser 
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relevante para o desenvolvimento da Educação em Finanças Pessoais. Porém, é preciso 

que haja um constante monitoramento dessas atividades, para evitar ações oportunistas 

e, principalmente, uma ação por parte da educação formal, no sentido de tornar o acesso 

à Educação em Finanças Pessoais mais amplo. 

 

3.3 Educação em Finanças Pessoais no Brasil  

 

A Visão geral 

No caso brasileiro, não foram encontrados trabalhos que consolidam as informações 

sobre Educação em Finanças Pessoais. Isso torna o presente estudo de extrema 

relevância, já que se trata de uma contribuição institucional para futuras discussões 

sobre o tema no país.  

Com esse intuito, foi realizado um levantamento das principais ações desenvolvidas 

pelos órgãos governamentais, instituições financeiras e de ensino, associações e mídia, 

no que tange ao processo de Educação em Finanças Pessoais. Não se pretende, com 

esses dados, esgotar o assunto, mas sim ilustrar a sua evolução no país. Vale ressaltar, 

ainda, que tais ações são insuficientes para atender a demanda social por esses 

conhecimentos. 

 

B Sistema educacional 

 

B.1 Ministério da Educação e Cultura – MEC 

Não há obrigatoriedade da Educação em Finanças Pessoais no sistema de ensino. O 

MEC, por meio dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs –, preconiza a 

contextualização do ensino, que pressupõe um processo de aprendizagem apoiado no 
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desenvolvimento de competências para inserção dos estudantes na vida adulta, mediante 

a multidisciplinaridade, o incentivo do raciocínio e da capacidade de aprender. 

No ensino de Matemática, recomenda-se estimular: a capacidade de leitura e 

interpretação de textos com conteúdo econômico; a habilidade de análise e julgamento 

dos cálculos de juros nas vendas a prazo; a compreensão do relacionamento entre a 

Matemática e os demais campos de conhecimento, como a Economia; a utilização desta 

para promover ações de defesa dos direitos do consumidor (MEC, 2000a, 2000b).  

As orientações supracitadas são oriundas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (9.384/96), mas não demonstram uma preocupação explícita e efetiva do MEC 

com a inserção da Educação em Finanças Pessoais no ensino. 

O MEC, em conjunto com o Ministério da Fazenda, a Secretaria da Receita Federal, a 

Secretaria do Tesouro Nacional e as Secretarias da Fazenda e de Educação dos Estados, 

vêm implementando o Programa Nacional de Educação Fiscal, com o objetivo de 

capacitar os indivíduos no âmbito fiscal. Por meio da Escola de Administração 

Fazendária – ESAF –, são oferecidos cursos online e materiais sobre o assunto (ESAF, 

2006). 

 

B.2 Universidades 

Não se verifica uma participação constante das instituições de ensino superior no 

processo de Educação em Finanças Pessoais. 

 

B.3 Projeto de Lei nº 3.401, de 2004 

Esse projeto, inicialmente, previa a criação de uma disciplina de Educação em Finanças 

Pessoais. No entanto, discorre sobre a forma como o conteúdo precisa ser administrado 

e inserido nas grades curriculares, conforme pode ser visualizado no texto 

disponibilizado no Apêndice da presente dissertação.  
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Como a Constituição Federal atribui à União a competência de legislar 

concorrentemente com Estados, Municípios e Distrito Federal sobre o tema, e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional define que cada estabelecimento escolar pode 

enriquecer o seu currículo de forma diversificada, houve um substitutivo desse projeto 

de lei, estipulando a inserção da Educação em Finanças Pessoais como tema da 

disciplina de Matemática. 

Atualmente, esse projeto, que, após as últimas alterações, propõe a introdução da 

Educação em Finanças Pessoais como conteúdo da disciplina de Matemática nos 

currículos do ensino fundamental e médio, ainda está em tramitação. Porém, algumas 

unidades de ensino estão inserindo o assunto em seus conteúdos curriculares, o que será 

mencionado na pesquisa qualitativa do trabalho.  

 

C Banco Central do Brasil – BACEN 

O BACEN possui o Programa de Educação Financeira – PEF –, responsável pela 

orientação da sociedade a respeito de assuntos econômicos, contribuindo para um 

melhor entendimento dos aspectos financeiros e da responsabilidade no planejamento 

das Finanças Pessoais. São exemplos de ações implementadas (BACEN, 2006):  

a) Projeto Museu-Escola, que envolve visitas monitoradas ao museu do BACEN;  

b) Projeto O Museu Vai à Escola, que é uma extensão do Projeto Museu-Escola, 

levando palestras e exposições às escolas do Distrito Federal e de regiões próximas;  

c) Projeto BC e Universidade, composto por palestras mensais, ministradas por 

servidores do BACEN e direcionadas aos estudantes universitários, esclarecendo sua 

atuação e suas funções. 

No entanto, percebe-se que tais ações empreendidas pelo BACEN não atingem, de 

forma ampla, o público adulto, o principal usuário dos serviços financeiros. Além disso, 

identifica-se uma lacuna na atuação desse órgão, evidenciada pela inexistência de uma 

regulamentação que exija o fomento da Educação em Finanças Pessoais por parte de 

bancos e outras instituições. 
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D Comissão de Valores Mobiliários – CVM 

Promove palestras, disponibiliza cartilhas gratuitas de educação ao investidor, esclarece 

dúvidas dos indivíduos quanto a investimentos e, por meio do portal 

www.portaldoinvestidor.gov.br, reforça o seu trabalho no âmbito da Educação em 

Finanças Pessoais (CVM, 2006). 

 

E Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA 

Possui o Programa Educacional BOVESPA, criado em 1989, para atender aos 

interessados que desejam conhecer a bolsa e o funcionamento do mercado acionário. 

Suas iniciativas buscam evidenciar a importância das Bolsas de Valores para a 

economia do país, transmitir conceitos econômicos básicos, estimular hábitos de 

poupança, entre outras.  

Além disso, promove visitas monitoradas à Bolsa, realiza palestras e orientações à 

população, através dos projetos Educar e BOVESPA Vai Até Você; realiza concursos 

estudantis; apóia concursos de simulação de investimentos em conjunto com o jornal 

Folha de São Paulo; e desenvolve parcerias com instituições de ensino para distribuição 

de materiais (BOVESPA, 2006b). 

 

F Bolsa de Mercadorias e Futuros – BM&F 

A Bolsa de Mercadorias e Futuros – BM&F – oferece, sob a responsabilidade 

pedagógica da Fundação Instituto de Administração – FIA –, um curso de pós-

graduação lato sensu aos jornalistas, com a finalidade de torná-los capazes  de 

interpretar os cenários conjunturais, analisá-los e projetá-los, de  modo que possam 

compreender a sinalização dos mercados e transmitir informações com maior 

fundamentação. 

 

http://www.portaldoinvestidor.gov.br/
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G Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN 

Oferece informações sobre o uso de produtos financeiros, como cartão, caixa 

automático, segurança e relacionamento com bancos (FEBRABAN, 2006). 

 

H SERASA 

Desenvolveu o Guia SERASA de Orientação ao Cidadão, que auxilia na gestão dos 

recursos financeiros e pode ser encontrado em seu site (SERASA, 2006). 

 

I Associação Nacional dos Bancos de Investimento – ANBID 

Difunde conceitos sobre investimento pessoal, estimulando a formação do investidor no 

Brasil, e incentiva a produção de estudos acadêmicos sobre o mercado de capitais 

brasileiro. No seu portal –  www.comoinvestir.com.br –, disponibiliza serviços de e-

learning e oferece informações educativas sobre alternativas de investimentos, como: 

fundos, ações, debêntures, CDB, títulos públicos. Também promove cursos e atua na 

certificação de profissionais que têm contato com os clientes, ao comercializarem 

produtos de investimento (ANBID, 2006). 

 

J Instituições financeiras 

Poucas instituições financeiras possuem programas de Educação em Finanças Pessoais 

para o público. Como exemplo, pode-se citar o Banco Itaú, que disponibiliza o Guia do 

Crédito Consciente, orientando os indivíduos no uso apropriado de empréstimos e 

financiamentos e disponibilizando conceitos para a elaboração de um orçamento 

familiar (BANCO ITAÚ, 2006).  

 

http://www.comoinvestir.com.br/
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L Mídia e eventos 

No caso brasileiro, o papel exercido pela mídia – jornais, revistas, televisão, rádio e 

internet – é muito relevante, pela amplitude de seu alcance e pela facilidade de 

assimilação do conteúdo difundido. 

Outra forma de divulgação se dá pela realização de eventos. O Expomoney, por 

exemplo, oferece palestras gratuitas em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, 

abordando assuntos, como: planejamento financeiro, previdência, fundos de 

investimento, ações, Economia Doméstica, entre outros (EXPOMONEY, 2006). 

 

M Demais Associações 

Podem ser citadas: a Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e 

Serviços – ABECS –, que oferece recomendações por meio do Manual do Portador de 

Cartão (ABECS, 2006); e a Associação Nacional da Previdência Privada – ANAPP –, 

que disponibiliza informações relativas aos produtos de previdência (ANAPP, 2006). 

 

3.4 Análise comparativa da experiência internacional e brasileira de Educação em 

Finanças Pessoais 

No Quadro 04, pode-se observar um breve comparativo, resumindo a situação da 

Educação em Finanças Pessoais entre os países  
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Quadro 04. Síntese da situação da Educação em Finanças Pessoais 

Características 
Acões de Educação em 

Finanças Pessoais Estados 
Unidos Reino Unido Japão Leste 

Europeu Austrália Nova 
Zelândia Coréia do Sul 

Países da 
América 
Latina 

Brasil 

Esfera 
pública 

Forte 
Envolvimento

Forte 
Envolvimento

Forte 
Envolvimento Incipiente Envolvimento Envolvimento Envolvimento Incipiente Incipiente 

Esfera 
privada 

Forte 
Envolvimento

Forte 
Envolvimento

Forte 
Envolvimento

Incipiente. 
Há o 

destaque 
para ação da 

mídia 

Envolvimento Envolvimento
Incipiente. Há 

o destaque para 
ação da mídia 

Incipiente 
Destaque 
para ação 
da mídia 

Incipiente 
Destaque 
para ação 
da mídia 

Educação 
intencional 
não formal 

Terceiro 
setor 

Forte 
Envolvimento

Forte 
Envolvimento

Forte 
Envolvimento Incipiente Envolvimento Envolvimento

Não observado 
nos dados 
coletados 

Incipiente Incipiente 

Educação 
intencional 

formal 

Inserção no 
Sistema de 

Ensino 

Inserido em 
regime 

obrigatório 
em vários 
estados da 
federação. 

Inserido 
como tema 
transversal, 

de forma 
facultativa 

Inserido. Há 
uma 

disciplina de 
Economia 
Doméstica. 

Não 
observado 
nos dados 
coletados 

Será inserido 
em 2008 

Em algumas 
unidades de 

ensino é 
inserida como 

tema de 
Matemática, 

Estudos 
Sociais, 

Saúde e Bem-
Estar 

Não observado 
nos dados 
coletados 

Não há 
inserção 

no 
currículo 

oficial 

Não há 
inserção 

no 
currículo 

oficial 

Elaborado pelo autor 
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O processo de Educação em Finanças Pessoais está se desenvolvendo de forma mais 

intensa nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Austrália, Nova Zelândia e Coréia do 

Sul. Por outro lado, o ritmo das ações de Educação em Finanças Pessoais nos países do 

Leste Europeu e da América Latina é menor. 

Os Estados Unidos merecem destaque pelo fato do assunto estar em grau de inserção 

maior, sendo que o tema é adotado obrigatoriamente na grade de ensino de vários 

estados, e há a participação de órgãos governamentais, instituições financeiras e do 

terceiro setor, concomitantemente, com a ação do sistema de ensino formal.  

No Reino Unido e na Nova Zelândia, o assunto é facultativo, e naquele há um forte 

envolvimento dos atores do processo, como a esfera pública, iniciativa privada e do 

terceiro setor, além das escolas pertencentes ao sistema de ensino formal 

No Japão, observa-se a participação da iniciativa privada e da esfera pública. Nas grades 

curriculares, há a disciplina de Economia Doméstica, demonstrando a preocupação com 

a gestão das Finanças no âmbito familiar. 

Na Austrália, há participação da esfera privada e as autoridades planejam implementar o 

assunto no currículo a partir de 2008. 

Na Coréia, há uma atuação intensa do Governo em auxiliar indivíduos com problemas 

creditícios, mas o papel da mídia é predominante. 

No entanto, países em desenvolvimento, como os do Leste Europeu e da América 

Latina, ainda estão em fase e ritmo de inserção mais incipiente, na medida em que a 

instabilidade política, econômica e social, fazia com que as prioridades de cada país 

estivessem voltadas a outros assuntos.  

Dessa forma, não se criam condições institucionais e, consequentemente, os atores-

chave para o processo de inserção não se envolvem e as estratégias educacionais deixam 

de ser elaboradas de forma sustentada.  

Nesses países, fica evidente a inexistência de uma ação consistente da esfera pública, de 

modo que a população se torna uma vítima fácil de eventuais fraudes e atitudes 

oportunistas por parte dos fornecedores de produtos e serviços financeiros. 
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No entanto, como esses países estão se sujeitando cada vez mais ao avanço da 

globalização, ao desenvolvimento tecnológico, e às alterações regulatórias de caráter 

neoliberal, a cria-se um contexto histórico favorável à proliferação da Educação em 

Finanças Pessoais e a sua inserção nas grades curriculares deverá receber a atenção 

necessária. Nesses países, a mídia é a mais envolvida na Educação em Finanças 

Pessoais.  

Em relação ao Brasil, o extenso período de inflação comprometeu a capacidade de 

planejamento econômico-financeiro de longo prazo. Com a abertura econômica, no 

início dos anos 90, e o processo de estabilização do Plano Real, o mercado financeiro 

nacional se transformou e criou novos instrumentos, aumentando a complexidade dos 

produtos oferecidos. Desse modo, os indivíduos e as famílias passaram a demandar 

maior conhecimento e informação atualizada para tomar as suas decisões financeiras de  

maneira fundamentada e segura. 

Apesar dessas mudanças, a Educação em Finanças Pessoais não foi incluída, de maneira 

oficial, nas grades curriculares e nas Universidades, não se constata uma ação efetiva e 

duradoura. Tal realidade reflete uma atuação ainda insuficiente do MEC, no que tange à 

inserção do tema em todos os níveis de ensino, e a tramitação do projeto de lei nº 3.401, 

de 2004, demonstra a fase ainda incipiente da inclusão do tema nas grades curriculares 

do ensino.  

Também não se verifica o desenvolvimento de programas consistentes de Educação em 

Finanças Pessoais nos bancos brasileiros. As iniciativas existentes são escassas e não 

atendem às demandas dos indivíduos. A regulação da matéria pelo Banco Central pode 

ser uma alternativa para solucionar tal deficiência. 

Outros organismos ligados ao governo – CVM, Ministério da Fazenda, Secretaria da 

Receita Federal, Secretaria do Tesouro Nacional e Secretarias da Fazenda e de 

Educação dos Estados – possuem projetos na área de Educação em Finanças Pessoais, 

mas ainda estão muito aquém do necessário para habilitar a população adulta sobre o 

tema. No entanto, o que se observa é uma atuação mais forte por meio da mídia. 
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA QUALITATIVA 

 

4.1 Apresentação 

  

Nesse capítulo, é explicada a metodologia da pesquisa qualitativa que possibilita o 

reconhecimento de estratégias de fomento à capacitação financeira dos indivíduos no 

âmbito escolar, e que oferece subsídios à elaboração de futuras políticas públicas para a 

inclusão do tema no currículo das escolas. 

 

4.2 Método  

Segundo Aaker, Kumar e Day (2001), uma pesquisa qualitativa permite ao pesquisador 

conhecer os aspectos que não podem ser mensurados diretamente, e é adequada para 

propósitos exploratórios, ou seja, voltados para conhecer melhor o problema e 

proporcionar a elaboração de hipóteses para futuros estudos. 

Entendem que a utilização da pesquisa qualitativa se justifica pelo fato de que estímulos 

pouco estruturados incentivam os indivíduos a demonstrarem as suas concepções e  

percepções dos fenômenos, ao contrário de uma pesquisa de caráter quantitativo. 

Nesse sentido, a pesquisa empreendida é qualitativa, porque procura entender um objeto 

sujeito às influências sócio-econômicas, além de obter respostas que não podem ser 

quantificadas. 

 

4.3 Técnica de pesquisa 

 

Pode-se classificar as técnicas de pesquisas qualitativas da seguinte forma: a) entrevistas 

individuais em profundidade; b) discussões em grupos de foco; e c) técnicas de projeção 

(AAKER, KUMAR & DAY, 2001).  
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Como não se pretende obter um consenso entre os especialistas e tampouco estimular 

que estes projetem suas percepções por meio das associações de palavras, de 

complementação de frases, da interpretação de figuras, de respostas obtidas de 

perguntas na terceira pessoa, da dramatização de papéis e da realização de estudos de 

caso, as entrevistas individuais foram definidas como a técnica de pesquisa. 

Ressalta-se que a pesquisa documental e bibliográfica obteve o referencial teórico, que 

propiciou o reconhecimento de um conjunto de dimensões – da ética, das instituições, 

dos agentes participantes e do planejamento educacional – a serem exploradas na 

entrevista que é semi-estruturada e flexível, com perguntas voltadas para a coleta de 

respostas completas e espontâneas. 

Essas entrevistas individuais possibilitam a compreensão das estratégias que podem 

fomentar a Educação em Finanças Pessoais no âmbito escolar, e analisar os fatores 

críticos para a sua inserção no currículo brasileiro. 

 

4.4 Definição da amostra 

A amostra é não-probabilística, por conveniência e intencional, pois foram consideradas 

a: 

a) distância geográfica dos entrevistados e a sua disponibilidade em participar da 

pesquisa; e 

b) experiência do entrevistado no processo de inserção da Educação em Finanças 

Pessoais nos currículos. 

Dessa forma, foram entrevistados, entre agosto e setembro de 2007, oito profissionais 

que estão implementando a Educação em Finanças Pessoais em suas unidades de 

ensino, além de uma consultora especializada no tema, e cujas experiências contribuem 

ao aprofundamento dos fatores para a implantação da Educação em Finanças Pessoais 

no currículo brasileiro e no reconhecimento de estratégias que podem fomentar a 

capacitação financeira dos indivíduos no âmbito escolar, de forma a oferecer subsídios 

para a elaboração de futuras políticas públicas para a inclusão do tema no currículo das 

escolas.  
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4.5 Tratamento dos dados 

Os dados coletados nas entrevistas são sujeitos à análise, o que permite ultrapassar o 

resultado verbalizado pelo entrevistado, fazendo com que aspectos inicialmente 

ignorados possam ser considerados (FREITAS & JANISSEK, 2000). 

Isso é necessário, pois a pesquisa não pretende se limitar apenas à identificação de 

alguns fatores críticos. Esse estudo adota uma abordagem descritiva, de forma que os 

dados possam ser analisados em suas particularidades, contribuindo ao desenvolvimento 

do corpo teórico sobre o assunto 

O tratamento dos dados e a análise decorrente, que estão inseridos na fase final dessa 

dissertação, são feitos com base na pesquisa bibliográfica e documental e nas dimensões 

dos fatores críticos relacionadas no segundo capítulo. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA QUALITATIVA 

 

5.1 Colégio Augusto Laranja 

Esse é o resultado das entrevistas concedidas pela Sra. Teddy Chu, professora de 

Geografia e coordenadora da área de vestibulares, e pelo Sr. Aloysio Costa, 

coordenador do Ensino Fundamental II e Médio. 

O colégio particular Augusto Laranja foi fundado, em 1966, pela professora Arlete 

Rosas Augusto Laranja, e oferece cursos de Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio, contando com cerca de cento e cinqüenta funcionários, alocados em suas duas 

unidades localizadas em São Paulo/SP: uma no bairro de Campo Belo e a outra em 

Moema.  

Como associada à UNESCO, considera em sua proposta de ensino os seguintes 

princípios: a) aprender a conhecer; b) aprender a fazer; c) aprender a conviver; e d) 

aprender a ser. Nesse sentido, desenvolve em seu projeto pedagógico temas 

relacionados ao meio ambiente e à construção da cidadania, definidos anualmente pela 

Organização das Nações Unidas – ONU. Em outras palavras, é com base no tema eleito 

pela ONU, que o colégio se organiza para elaborar suas ações educativas. 

Dessa forma, lançou, em 2007, por meio da Sra. Teddy Chu, a disciplina Educação 

Financeira e Sustentabilidade, ministrada na 2ª série do Ensino Médio, em regime 

obrigatório aos seus alunos, conforme o quadro abaixo: 
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Quadro 05 – Horário de aulas da 2ª série do ensino médio - 2007 

Dia Horário Disciplina 
07:30 – 08:45 Geometria 
08:50 – 10:05 Matemática 
10:30 – 11:45 História 2ª feira 

11:50 – 13:05 Biologia  
07:30 – 08:45 Química 
08:50 – 10:05 Geografia 
10:30 – 11:45 Laboratório de Física e Química 
11:50 – 13:05 Gramática 

3ª feira 

13:30 – 14:20 Educação Financeira e Sustentabilidade 
07:30 – 08:45 Geografia 
08:50 – 10:05 Literatura 
10:30 – 11:45 Redação 4ª feira 

11:50 - 13:05 Física 
07:30 - 08:45 Matemática 
08:50 - 10:05 Biologia 
10:30 - 11:45 Matemática 
11:50 - 13:05 Laboratório de Biologia 

5ª feira 

13:10 - 14:00 Espanhol 
07:30 - 08:45 Química 
08:50 - 10:05 Física 
10:30 - 11:45 Atualidades 
11:50 - 13:05 História 

6ª feira 

13:30 - 14:20 Educação Física 
Fonte: Colégio Augusto Laranja 

O Ensino Médio do Augusto Laranja é interdisciplinar e seu objetivo é permitir ao aluno 

um conhecimento global das áreas de Humanas, Exatas e Biológicas, e habilitá-lo para 

ser bem sucedido no vestibular e no mercado trabalho, mas não deixando de 

desenvolver a sua cidadania e responsabilidade social. 

O 1º ano é visto como uma transição para o Ensino Médio, enquanto o 2º ano é 

identificado como uma fase propícia à absorção dos conceitos de Finanças Pessoais e 

Sustentabilidade, e o 3º ano é caracterizado pela ênfase no vestibular e no mercado de 

trabalho, aspectos que fazem parte do início da vida adulta dos jovens estudantes.  

Assim, o fato da disciplina de Educação Financeira e Sustentabilidade ser ministrada 

somente no 2º ano do Ensino Médio é justificado pelo colégio, em decorrência da maior 

maturidade do aluno para compreender assuntos dessa natureza. Essa disciplina não 

prossegue no 3º ano, porque o foco do colégio passa a ser o vestibular.  

Em relação à Educação em Finanças Pessoais, essa coordenadora entende ser um 

processo que permite o indivíduo a aprender o conceito do dinheiro e do consumo 
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consciente, além de empreender projetos sustentáveis e viáveis economicamente, de 

modo a prepará-los para a fase adulta, podendo exercer a sua cidadania, enfrentar os 

desafios do mercado de trabalho e agir com responsabilidade sócio-ambiental, com uma 

postura pró-ativa em suas vidas.  

O colégio vincula as noções de Finanças Pessoais aos conceitos de sustentabilidade e de 

consumo consciente, de forma que este assunto sirva de eixo temático para o 

desenvolvimento dos fundamentos das Finanças Pessoais.  

Essa idéia de associar temas partiu da própria coordenadora que é a responsável por 

desenvolver a disciplina na sala de aula. Ela percebeu a necessidade de abordar 

Finanças Pessoais com assuntos que possui maior domínio, como aqueles relacionados 

ao meio ambiente e à sustentabilidade, na medida em que possui reduzida experiência 

com os conceitos de Finanças. 

De qualquer maneira, pesquisou publicações sobre Finanças Pessoais e sua base teórica 

foi Halfeld (2004). Essa foi a sua principal dificuldade, ou seja, a reduzida 

disponibilidade de bibliografia e de profissionais que desenvolvam o assunto alinhado 

ao desenvolvimento de currículos de Educação em Finanças Pessoais. 

Em relação ao comportamento dos alunos, após a implantação da disciplina, foi 

observada pela escola uma satisfatória aceitação, manifestada pelo maior 

comprometimento dos estudantes com os temas discutidos em sala de aula. Essa 

avaliação é feita de forma subjetiva e com base na observação dos educadores. 

Nas reuniões de pais e mestres, os pais relataram que seus filhos passaram a se 

preocupar com o consumo consciente e com aspectos relacionados com suas Finanças 

Pessoais.  

Ressalta-se que a aprendizagem não foi somente dos alunos. A própria responsável pela 

aplicação do currículo de Educação em Finanças Pessoais obteve grande proveito no 

processo em que atua como facilitadora, sendo o seu objetivo auxiliar os estudantes a 

perceberem que a noção de planejamento está presente em todos os atos cotidianos, 

inclusive naquelas relacionadas às despesas, ao consumo, ao crédito, à renda e ao 

patrimônio. 
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A iniciativa, portanto, de implantar tal assunto no currículo partiu da própria unidade de 

ensino, sem o envolvimento de outros agentes envolvidos no processo educacional e da 

esfera privada. A própria coordenadora desenvolveu o currículo e foi a responsável pela 

implementação das seguintes atividades: 

Quadro 06. Planejamento da disciplina de Educação Financeira e Sustentabilidade 

Aula Data Atividades 
1 6/fev Aula inaugural – Consumo consciente: responsabilidade social 
2 13/fev Educação Financeira e Sustentabilidade: conceitos 
3 27/fev Plano de ações que visem à sustentabilidade a ser desenvolvido pelos alunos 
4 6/mar Juros: conceito, tipos: simples e composto 
5 13/mar Crédito: conceito, crédito x dívida 
6 20/mar Consciência e desejo: consumo, riqueza e valores 
7 27/mar Planejamento financeiro: orçamento e poupança 

Cidadania: sustentabilidade e sociedade 
8 3/abr Definição dos grupos e temas de trabalho 
9 10/abr Decisões e intenções: do pensamento à prática 

10 17/abr Orientação e organização dos trabalhos – início dos trabalhos 
11 24/abr Execução e acompanhamento do trabalho dos grupos 
12 8/mai Execução e acompanhamento do trabalho dos grupos 
13 15/mai Execução e acompanhamento do trabalho dos grupos 
14 22/mai Finalização dos trabalhos e entrega da parte escrita pelos grupos 
15 29/mai Apresentação dos trabalhos à turma  
16 5/jun Apresentação dos trabalhos à turma  
17 12/jun Apresentação dos trabalhos à banca  
18 19/jun Apresentação dos trabalhos à banca  
19 26/jun Avaliação final de curso – Entrega de notas aos alunos 

Fonte: Colégio Augusto Laranja 

Essa disciplina é constituída por dezenove aulas: 

a) Nove aulas conceituais: nelas são abordados o aquecimento global, o Protocolo de 

Kyoto, e demais assuntos relacionados à sustentabilidade e ao meio ambiente. Em 

seguida, os conceitos de Finanças Pessoais, com base em Halfeld (2004), são 

explorados, como juros simples e compostos, taxa Selic e introdução ao mercado 

financeiro. Ressalta-se que as aulas não enfatizam técnicas de como se tornar um 

grande investidor, mas o entendimento do que o dinheiro representa dentro da 

questão ambiental e financeira, permitindo que no final dessa fase seja explorada a 

relação entre Educação em Finanças Pessoais e Sustentabilidade. Em cada aula, são 

discutidos textos, analisados previamente pelos alunos como dever de casa, como os 

exemplos destacados no ANEXO E e ANEXO F; 

b) Cinco aulas para organização e desenvolvimento dos trabalhos: Nelas são 

desenvolvidos trabalhos na forma de plano de ações que visem à sustentabilidade. 
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Os vinte alunos do curso são organizados em quatro grupos, com cinco alunos cada, 

e cada grupo desenvolve seu plano, considerando a necessidade de comprovar a sua 

viabilidade e aplicabilidade sob o ponto de vista econômico, político e social. 

Durante as aulas destinadas à organização dos trabalhos, os grupos recebem 

orientação do professor. É estipulado que cada grupo entregue ao professor o plano 

de ação por escrito e, na data de sua apresentação, um roteiro a cada um dos alunos 

da turma e da banca examinadora;  

c) Quatro aulas para a exposição dos grupos: são destinadas quatro datas para a 

apresentação dos grupos em power point, perante a turma e a banca. Nessas datas 

são apresentados apenas dois trabalhos, com duração de no máximo vinte minutos 

cada, e o restante da aula é destinado às eventuais perguntas e considerações do 

público. Em relação à banca examinadora, é composta pela direção do colégio e 

convidados. 

d) Uma aula para encerramento e avaliação do curso. Nela a disciplina é concluída e os 

alunos recebem suas notas, conforme os seguintes pesos: 

Quadro 07. Composição da nota do aluno 

Item Peso 
Freqüência e tarefas 20% 
Organização e desenvolvimento dos trabalhos pelos grupos 20% 
Nota atribuída à apresentação dos grupos pela turma 30% 
Nota atribuída à apresentação dos grupos pela banca 30% 

Fonte: Colégio Augusto Laranja 

O resultado dessa disciplina foi a criação de quatro projetos: a) Casa Sustentável; b) 

Economia de Água no Edifício Karina; c) Reciclagem e Coleta Seletiva do Lixo no 

Colégio Augusto Laranja; e d) Instituição de um Sebo no Colégio Augusto Laranja. Tais 

projetos são implementados no segundo semestre do 2º ano do ensino médio. 

No projeto Casa Sustentável, os estudantes idealizaram uma casa sustentável, com base 

em tijolos modulares construídos de terra prensada. Provou-se que é possível diminuir: 

a) a emissão do CO2, em decorrência de não serem utilizados tijolos convencionais; b) 

evitar o uso de ferragens e concreto; c) reaproveitar a água dispensada no banho e na 

descarga de vasos sanitários; e d) reduzir o consumo de energia elétrica com a 

construção de janelas amplas e luminárias espelhadas. Nesse trabalho, os alunos 

perceberam a relevância do planejamento e da sustentabilidade, e sua relação com a 

redução dos custos financeiros. 
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No plano Economia de Água no Edifício Karina, os estudantes perceberam que nesse 

condomínio a maioria dos moradores não tinha consciência sobre o volume de água 

consumida. Os alunos pesquisaram sobre a função do hidrômetro e com base no estudo 

dos custos de aquisição, instalação e manutenção do aparelho por apartamento, os 

alunos defenderam a viabilidade econômico-financeira de projeto. Com a instalação 

desse equipamento em cada apartamento e mudanças nos hábitos dos moradores 

concluíram que poderia haver uma economia de cerca de 50% da água consumida no 

condomínio, implicando a redução de despesas no orçamento familiar. 

No projeto Reciclagem e Coleta Seletiva do Lixo no Colégio Augusto Laranja, os 

estudantes ofereceram uma contribuição ao plano pedagógico da unidade de ensino, ao 

conscientizarem alunos, pais e funcionários da importância da reciclagem e da coleta 

seletiva do lixo. Realizaram um levantamento dos pontos estratégicos para a instalação 

dos módulos de coleta seletiva – vidro, plástico, papel e metal. 

No trabalho Instituição de um Sebo no Colégio Augusto Laranja, o grupo propôs a 

criação de um sebo nas instalações do colégio, porque consideram que a participação 

dos estudantes contribui para o desenvolvimento do senso de cooperação, organização e 

preservação ambiental. 

Em 7 de agosto de 2007, os alunos da 2ª Série do Ensino Médio participaram da 

primeira aula de Empreendedorismo com o objetivo de fortalecer o seu 

autoconhecimento, autoconfiança e autonomia, na implementação de seus planos.  

Dessa forma, o colégio espera colaborar na formação de bases cognitivas e 

comportamentais que são úteis à vida adulta de seus alunos para a gestão de seus 

planejamentos pessoais, contrastando com as ações que existiam e que consistiam na 

disponibilização de uma disciplina optativa de Matemática Financeira aos seus 

estudantes. 

 

5.2 Colégio Santo Américo 

Fundado em 1951 e mantido pelo Mosteiro São Geraldo de São Paulo da Ordem de São 

Bento, o Colégio Santo Américo é uma escola católica tradição beneditina. 
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O Sr. Miguel de Toledo Arruda, pedagogo, informou que havia uma disciplina optativa 

de Matemática Financeira no Ensino Médio, mas que não estava sendo lecionada, 

devido à indisponibilidade de professor.  

 

5.3 Escola Pacaembu 

Esse é o resultado da entrevista concedida por Sra. Vera Lúcia Lisboa Bonafé, diretora 

pedagógica da escola 

A Escola Pacaembu, do ensino particular, foi fundada há trinta e seis anos, e seu projeto 

educativo é fundamentado na interatividade e na construção do conhecimento, para o 

desenvolvimento dos alunos, ou seja, é caracterizado pelo construtivismo como 

processo para a formação dos indivíduos. 

O processo educativo nessa escola inicia-se no maternal e é concluído na última série do 

Ensino Fundamental. 

No maternal – a partir de 1 ano e 6 meses a 3 anos de idade –, o aluno estabelece 

vínculos com o educador que lhe transmite conhecimento e afeto, de modo a construir 

sua auto-estima, autoconhecimento, valores, comportamentos, além de desenvolver a 

linguagem verbal como meio de comunicação. 

Entre os 4 e 6 anos de idade, inicia-se o processo de socialização mais amplo, pela 

interação social entre crianças de diferentes idades.  

Da 1ª a 4ª série, os alunos relacionam experiências anteriores às novas aprendizagens 

dessa fase, e da 5ª. a 8ª série, entram na adolescência e desenvolvem a suas habilidades 

de articuladores e de participantes da realidade social  

Nesse contexto, a Educação em Finanças Pessoais é um tema presente no currículo 

dessa escola, desde 1995, momento em que os reflexos das políticas de estabilidade 

econômica possibilitaram o início do desenvolvimento de uma cultura de longo prazo e 

de um ambiente propício para o planejamento financeiro das famílias, contrastando com 

a cultura imediatista, resultado do período caracterizado pela instabilidade e pelo 

período inflacionário. 
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A iniciativa de incluir o assunto no currículo partiu da própria escola, devendo-se 

destacar a contribuição Sra. Cássia d’Aquino, consultora no assunto e mãe de um ex-

aluno do colégio. Sua colaboração ocorreu no âmbito da elaboração das atividades 

pedagógicas. 

Durante esse processo de inserção, houve o encaminhamento de propostas por parte de 

algumas instituições financeiras para a concretização de parcerias com a escola. Porém, 

tais proposições eram focadas na promoção e comercialização da caderneta de 

poupança, de forma que a escola não as aceitou. 

O conteúdo de Educação em Finanças Pessoais é ministrado do maternal até a 8ª série 

do ensino fundamental, ou seja, faz parte do currículo de todos os estudantes da escola. 

É obrigatório e está presente nas demais disciplinas desse colégio, como tema 

transversal. 

Essa escola define a Educação em Finanças Pessoais como um processo que desenvolve 

fundamentos para que os alunos se tornem adultos seguros, responsáveis, equilibrados e 

capazes de assumirem o controle de suas ações e de administrar o seu dinheiro. Esse 

processo é relacionado com a formação integral do indivíduo, não estando vinculado à 

valorização da cultura da usura ou do pão-durismo. Em tal processo, procura-se 

estimular o desenvolvimento de uma nova mentalidade voltada para a realização de 

projetos pessoais.  

Em outras palavras, pode-se afirmar que, nesse processo de aprendizagem, o indivíduo 

precisa reconhecer que o dinheiro é importante para a sobrevivência, é um instrumento 

de troca e fator de acumulação de riqueza, de modo que possa compreender que o seu 

correto uso pode gerar benefícios e estar alinhado com a realização de seus projetos 

pessoais. 

De forma complementar, a escola procura relacionar a Educação em Finanças Pessoais 

com os conceitos de sustentabilidade, de modo que o consumo consciente seja 

visualizado como um aspecto a ser relevado na elaboração dos planos pessoais e nas 

atividades cotidianas.  Destaca a preocupação de não tornar os valores do consumo 

consciente em dogmas. 
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Nas ações voltadas à Educação em Finanças Pessoais, os alunos são submetidos a um 

conjunto de atividades didáticas e enfrentam questões morais e éticos, durante os 

exercícios em que exercitam a sua capacidade de realizar escolhas para o cumprimento 

de suas metas. 

Os educadores exploram situações, por exemplo, em que o aluno é questionado se 

devolveria o dinheiro encontrado ocasionalmente ao seu proprietário e sobre qual 

decisão de consumo adotaria, caso estivesse em uma situação de restrição orçamentária.  

Porém, o professor não é autorizado a definir e defender qual a resposta correta e criar 

choque com os valores que o aluno recebe de sua família, pois o objetivo não é 

doutrinar o aluno. Esse educador é orientado a desenvolver a habilidade de reflexão dos 

estudantes, de forma que, com suas percepções e suas experiências, construam o seu 

conhecimento.  

Ressalta-se que a escola não foca assuntos como os instrumentos e o funcionamento do 

mercado financeiro. A preocupação recai sobre o desenvolvimento do raciocínio crítico 

e de fundamentos que permitam o indivíduo ter melhores condições para compreendê-

los em sua fase adulta. 

Nas atividades pedagógicas de Educação em Finanças Pessoais, o aluno aprende a 

planejar os gastos e definir o que realmente precisa, em termos materiais e financeiros, 

para alcançar aos seus objetivos, e a compreender a influência dos desejos e das 

necessidades no processo de decisão, bem como a importância da disciplina para a 

realização de seus projetos pessoais. 

Além disso, o colégio procura desenvolver habilidades relacionadas à capacidade de 

doação de recursos financeiros e de tempo, e à valorização das atividades voluntárias, 

pois consideram que responsabilidade social é relevante na formação financeira do 

indivíduo.  

Assim, a escola considera que o processo de Educação em Finanças Pessoais prepara o 

indivíduo para a administração dos recursos financeiros e materiais, educando-os a 

conter impulsos imediatistas, de forma que possam elaborar e concretizar seus projetos 

pessoais de longo prazo, relevando o contexto da responsabilidade social e dos dilemas 

morais e éticos. 
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Dentre as dificuldades encontradas durante a inclusão do assunto na grade curricular é 

manter o professor alinhado e comprometido, pois este educador não foi submetido ao 

processo de Educação em Finanças Pessoais em sua infância e não possui formação em 

áreas correlatas. O treinamento do corpo docente é realizado internamente pela própria 

coordenação da escola e não há equipes com formação em Finanças. 

Os reflexos da inserção da Educação em Finanças Pessoais no comportamento dos 

alunos são observados durante as aulas e por meio de informações obtidas nas reuniões 

de pais e mestres.  

Verificou-se, na escola, uma maior compreensão dos alunos sobre o valor do dinheiro, o 

entendimento do conceito de troco nas relações comerciais, além da redução do 

consumo de bens supérfluos e que não estão alinhados ao seu planejamento pessoal. 

 

5.4 Escola Stance Dual 

Resultado da entrevista concedida pela Sra. Cristina Junqueira, pedagoga e que atua na 

implementação do currículo de Educação em Finanças Pessoais da escola. 

Fundada em 1990, a Stance Dual é uma escola particular atuante na Educação Infantil e 

no Ensino Fundamental, promove a educação bilíngüe – inglês e português – e sua 

orientação pedagógica está centrada no princípio do construtivismo, sendo fundamental 

a interação do aluno com os conhecimentos de natureza social, cultural e histórico, bem 

como a sua possibilidade de se posicionar criticamente diante destes.   

Os princípios que delineiam o projeto pedagógico dessa escola são discutidos e 

avaliados por sua equipe docente, de modo a manter a coerência do currículo. Tal 

projeto estabelece diretrizes e os principais critérios para as ações pedagógicas na 

escola, e está orientado por uma opção de ensino e aprendizagem caracterizada pela 

construção integrada do conhecimento. 

Nesse contexto, há quatro anos, sua diretora teve a iniciativa de implantar a Educação 

em Finanças Pessoais como tema transversal no currículo da escola, na medida em que 

esta unidade de ensino entende que este assunto é voltado para a formação geral do 
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indivíduo. Tal iniciativa teve origem após essa dirigente ter assistido a uma palestra da 

consultora Cássia d’ Aquino, mencionada durante a entrevista realizada na Escola 

Pacaembu. 

Com base no construtivismo, a Stance Dual inseriu a Educação em Finanças Pessoais 

em todas as etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, adotando um 

vocabulário simplificado para seus alunos, além de atividades concretas e exercícios que 

estimulam a abstração, sendo que estes são intensificados na medida em que o estudante 

evolui no sistema de ensino, e a avaliação dos alunos se pauta pela observação do 

educador. 

Por Educação em Finanças Pessoais, compreende ser um processo em que o aluno 

desenvolve suas habilidades de como lidar com o dinheiro, de modo a entender como se 

deve obter, gastar e poupar os recursos financeiros, e compreender como lidar com a 

resolução de problemas, definindo o seu nível de tolerância a riscos, para alcançar os 

seus objetivos.  

Em tal processo o colégio entende que o estudante torna-se apto a definir 

criteriosamente as suas escolhas, avaliando a influência de suas necessidades e de seus 

desejos para atingir as suas metas em seus projetos pessoais, e realizar o uso consciente 

dos recursos financeiros, materiais e naturais.   

Há o cuidado da direção da escola para lidar com o assunto, pois cada família pode ter 

um ponto de vista diferente a respeito do dinheiro. Assim, existe uma diretriz orientada 

para que o processo de Educação em Finanças Pessoais não seja doutrinador, 

contrariando as culturas de cada família ou etnia. 

Para estimular a participação das famílias, a Stance Dual as convida nas atividades e 

eventos relacionados ao assunto. Como exemplo de uma dessas realizações menciona o 

TV All Day, em que participaram todos os alunos e seus pais. O objetivo foi de mensurar 

quanto tempo as crianças ficaram expostas à televisão e aos estímulos das propagandas 

na mídia.  

Houve o cuidado de não se pregar que o aluno evite a televisão e, sim, que tenha 

consciência crítica sobre o que é transmitido nesse veículo de comunicação, 
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possibilitando uma análise sobre o conceito de consumismo, a sua valorização pela 

sociedade contemporânea e os seus reflexos sobre a gestão de suas Finanças Pessoais.  

Nesse processo de inserção do assunto no currículo, a escola observou uma aceitação 

representativa dos pais e alunos, manifestada nas reuniões de pais e mestres, e nas 

atividades diárias realizadas pelos alunos.  

Foi destacada como principal dificuldade pela escola, que a Educação em Finanças 

Pessoais não é tratada com um padrão de linguagem adequado aos educadores e, por 

isso, a principal estratégia de preparação de seu corpo docente é baseado em 

treinamentos e reuniões internas, e em colaborações dadas pela consultora Cássia 

d’Aquino. 

 

5.5 Colégio Santa Maria 

Resultado das entrevistas concedidas pela Sra. Paula Bacchi, pedagoga da Educação 

Infantil, e pela Sra. Tiyomi Misawa, pedagoga e orientadora do 4º ano do ensino 

fundamental do Colégio Santa Maria. 

Fundada no final da década de 40 por um grupo de religiosos, o colégio atua na 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, praticando uma educação 

voltada à formação de indivíduos compromissados com valores cristãos. 

O papel do educador nessa unidade de ensino é formar pessoas que reconheçam seu 

papel social e que sejam capazes de lidar com os desafios do cotidiano.  

O colégio procura desenvolver no aluno habilidades: a) acadêmicas: relacionadas à 

possibilidade de ingressar em universidades reconhecidas; b) sociais: vinculadas à 

postura ativa e com responsabilidade social; e c) emocionais: ligadas ao 

desenvolvimento do autoconhecimento e autoconfiança. 

Nesse contexto, desenvolve um conjunto de ações baseadas na construção do 

conhecimento pela criança, que durante esse processo elabora hipóteses e após os 

questionamentos do professor, chega as suas próprias conclusões. 
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Dentre essas ações pode-se mencionar a realização de uma atividade pontual 

incentivada pelo próprio colégio que implicou a criação de um supermercado fictício, 

em 2006. 

Esse supermercado teve objetivo de desenvolver o raciocínio lógico e quantitativo das 

crianças de 3 e 4 anos de idade, de modo que se procurou trabalhar a Matemática e a 

habilidade dos alunos entenderem o significado da contagem, por meio de simulações 

das atividades que ocorrem no cotidiano. 

Os alunos simularam o ato da compra, conheceram as embalagens dos produtos e 

puderam conhecer fisicamente o dinheiro, cheque e cartão. Essas atividades de 

exploração e vivência propiciaram a experimentação do aluno, mas houve a 

preocupação em não doutriná-lo ao consumo de determinado bem ou ao uso de um 

determinado instrumento financeiro. 

No supermercado, circulava um papel moeda fictício elaborado pelos próprios alunos 

com base no real. As representações da moeda feitas pelos alunos continham apenas os 

desenhos característicos de cada cédula e as suas diferentes de cores.  

Por isso, o processo de contagem do dinheiro foi baseado em um dinheiro, dois 

dinheiros, três dinheiros, pois esses alunos ainda desconheciam os números. Aliás, uma 

das finalidades foi desenvolver a sua capacidade de contagem. 

Durante as simulações no supermercado, observou-se que os estudantes pegavam 

muitos produtos e, quando chegavam ao caixa, percebiam que não tinham recursos 

suficientes para pagarem. Em seguida, esses alunos descobriam que era preciso saber 

contar dinheiro. Assim, os alunos chegaram à conclusão que cada objeto tem um valor e 

que o dinheiro é um instrumento de troca. 

Inicialmente esse projeto não era considerado de Educação em Finanças Pessoais e, sim 

de Matemática. Porém, involuntariamente, percebeu-se que essa atividade pode ser o 

início das ações de Educação Finanças Pessoais no currículo, permitindo que sejam 

abordados fundamentos importantes para o entendimento desse tema nas séries 

posteriores. Há o entendimento de que essas atividades devem começar desde o início 

da educação da criança. 
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Porém, há uma consideração importante. No colégio, a Educação em Finanças Pessoais 

é vista como o estudo da Matemática Financeira, na medida em que as educadoras 

entrevistadas entendem que os conceitos dessa área do conhecimento são usados no 

cotidiano das pessoas e servem base para capacitar as pessoas a entenderem as relações 

que existem no mundo. 

Do infantil ao 6º ano do Ensino Fundamental, os alunos são submetidos a atividades 

concretas e que busquem estimular o raciocínio lógico e o entendimento do processo de 

contagem e a existência do papel-moeda.  

A partir do 7º ano, nota-se que a Matemática Financeira é abordada como conteúdo da 

disciplina de Matemática. A inclusão desse tema surgiu pela identificação da 

necessidade de se trabalhar Matemática Financeira no currículo. A bibliografia utilizada 

é Halfeld (2004), por ser de fácil entendimento e abordar situações que ocorrem no 

cotidiano.  

Essa inserção da Matemática Financeira foi feita após a análise de todo o conteúdo do 

currículo. Para a realização dessa análise, foi obtido auxílio de uma economista, a Sra. 

Ana Lúcia Misawa, ex-aluna do colégio e filha de uma das pedagogas entrevistadas. 

Nas aulas de Matemática Financeira, procura-se promover situações e conteúdos para 

que o jovem perceba a importância da Matemática Financeira e, por isso, as noções de 

juros, percentagem, taxa, venda a prazo, investimento e o resultado de investimento são 

exploradas.  

No entanto, foi identificado pela escola falta de preparo dos professores e, 

principalmente, dos educadores que trabalham com alunos mais novos, pois aqueles que 

possuem formação na área de Matemática atuam com estudantes nas séries mais 

avançadas. 

Dessa forma, aceitação por parte do corpo docente é reduzida, principalmente, nas 

etapas iniciais do ensino. Por isso, antes do 7º ano, a coordenação orienta que os 

educadores exercitem as operações concretas porque, além do aluno ainda ser imaturo 

para absorver conceitos mais complexos, o próprio educador ainda não tem capacidade 

de abstração no assunto, ocasionado pelo fato de não ter sido submetido a esse tipo de 

aprendizagem em sua infância. 
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A partir do 7º ano a aceitação do corpo docente é maior, porque há professores 

preparados para a Matemática no cotidiano.  

No colégio, não há grupos especializados em Finanças e Finanças Pessoais, e 

mencionou-se que seria interessante que houvesse políticas curriculares estimuladoras 

da Educação em Finanças Pessoais, além de bibliografia e profissionais que pudessem 

capacitar educadores para auxiliar no processo de inserção do assunto nas grades 

curriculares das escolas. 

Além dessas atividades, no Ensino Médio, o aluno faz estágios nas empresas, visitando 

e ampliando a sua compreensão sobre as profissões e o mercado de trabalho.  

Essas atividades voltadas à Educação em Finanças Pessoais possuem aceitação das 

famílias, na medida em que estas notam que os alunos se tornaram mais aptos 

administrar a sua mesada, por exemplo. Essas informações são obtidas pelos 

educadores, nas reuniões de pais e mestres. 

 

5.6 Colégio Mágico de Oz 

Resultado da entrevista concedida pela Sra. Cláudia Tricate, psicóloga, psicopedagoga e 

proprietária da escola. 

Fundado há 37 anos, o Colégio Mágico de Oz atua desde a Educação Infantil até o 

Ensino Médio e consolidou um projeto de ensino para todas as etapas do 

desenvolvimento das crianças e adolescentes, sob as seguintes denominações:  

a) Berçário Baby Oz: atende crianças com idade entre 3 meses e 1 ano e 2 meses; 

b) Mágico de Oz: corresponde à Educação Infantil; e 

c) Magno: corresponde ao Ensino Fundamental e Médio. 

Por Educação em Finanças Pessoais entende ser um processo que envolve o 

desenvolvimento de várias abordagens para inserir o conteúdo de Financas Pessoais e 

afins, como os que são relacionados ao: a) consumo consciente – economizar e poupar; 

b) mercado financeiro e Economia; c) planejamento e orçamento; e d) 

empreendedorismo, aspecto importante para que o indivíduo entenda as diferentes 
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formas de se obter renda e construir seu patrimônio, de acordo com o seu planejamento 

pessoal. 

A inclusão da Educação em Finanças Pessoais foi iniciativa da própria escola, e 

intensificou-se nos últimos anos. Começou no conteúdo de Matemática e se propagou 

nas demais disciplinas, como História, Geografia e Biologia, sendo inserido como um 

tema transversal. 

A Educação em Finanças Pessoais é adotada com diferentes enfoques, sendo que, na 

Educação Infantil, são realizadas atividades concretas por meio da Vila Oz, enquanto a 

partir do Ensino Fundamental, estimulam-se exercícios voltados ao ensino de conceitos 

mais complexos nas disciplinas acima mencionadas. Porém, o foco não recai sobre os 

instrumentos financeiros. 

Criada há 3 anos, na Vila Oz se trabalham ações cotidianas que ocorrem em uma 

cidade, de modo a desenvolver noções de cidadania. 

Assim, na clínica da vila, os alunos desempenham diferentes papéis, conhecem o 

trabalho dos profissionais da saúde bucal e manipulando seus equipamentos. No café da 

vila, os alunos visitam os centros de arte e cultura, onde entram em contato com a 

literatura e as artes plásticas. Vivenciam esta situação e aprendem sobre as diferentes 

categorias de profissionais, como artistas, músicos, garçons, atendentes, balconistas, por 

exemplo. Além disso, os alunos têm contato com os correios e entendem sobre a figura 

do carteiro, bem como o processo de confecção e o envio de correspondências. 

Dentre as atividades, as operações comerciais com dinheiro e talão de cheque 

promovem o primeiro contato e o desenvolvimento dos alunos no que se refere aos 

fundamentos da gestão das Finanças Pessoais. 

Na vila, procura-se transmitir conceitos fundamentais, inclusive de Finanças Pessoais, 

por meio de atividades práticas e lúdicas, que possibilitam aos alunos compreenderem o 

mecanismo de diferentes instituições sociais e usarem a língua escrita e oral, 

raciocinarem matematicamente, construírem novos relacionamentos e se expressarem 

por meio de diferentes recursos. 

 



 88 

A partir do Ensino Fundamental, o assunto é inserido como um tema transversal. Dessa 

forma, em História é analisada na história da moeda, em Geografia quando se estuda 

importação e exportação e sua relação para o indivíduo, e na Biologia no momento em 

que se discute o consumo consciente alinhado ao planejamento pessoal, e a importância 

de se verificar a data de validade de produto, por exemplo. 

O colégio considera que uma eventual parceria privada seria benéfica, para a 

implantação da Educação em Finanças Pessoais. Porém, entende que a principal 

prioridade é ter educadores capacitados e, para tal, profissionais e instituições que 

promovam isso, o que, segundo essa unidade de ensino, ainda é incipiente. 

O colégio entende que esse profissional precisa entender de Educação e Finanças 

Pessoais e, por isso, sugere que nas faculdades de Matemática e Pedagogia sejam 

formados educadores que dominem o ensino das Finanças Pessoais. 

Embora já tenham contratado pontualmente os serviços da consultora Cássia d’Aquino, 

a preparação dos professores para a inserção da Educação em Finanças Pessoais é feita 

internamente, por meio de reuniões. 

Nelas, não há participação de professores que tenham formação em Finanças ou em 

Finanças Pessoais. Procura-se, por meio da troca de experiências e orientações gerais, 

alinhar o corpo docente e prepará-lo para desenvolver o currículo voltado para o tema. 

Porém, os professores não são avaliados quanto o seu nível de capacitação financeira, 

mas em relação aos alunos isso ocorre da seguinte forma: 

Na Educação Infantil, espera-se que aos 3 anos de idade, o aluno possa compreender 

que os bens têm valor, e que não basta querer ou desejar para alcançar aos seus 

objetivos materiais e financeiros, e aos 4 anos, entender que existem mecanismos de 

troca na sociedade. Essa avaliação é realizada continuamente e com base na observação 

do educador. 

A partir da Educação Fundamental, há as avaliações formais, mas o conteúdo de 

Finanças Pessoais é analisado no contexto de cada disciplina, ou seja, não há prova 

específica de Finanças Pessoais. 
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Com base nas observações dos educadores e nas informações obtidas nas reuniões de 

pais e mestres, a escola tem conhecimento sobre mudanças comportamentais dos 

alunos, como o incremento da preocupação com o consumo consciente, o equilíbrio das 

receitas e despesas, os conceitos de lucro e prejuízo, e a formação de poupança, o que é 

considerado pelo colégio um aspecto positivo, ao denotar um interesse maior pelos 

aspectos da cidadania. 

Há uma aceitação representativa dos pais em relação às ações do colégio, pois estes 

consideram que o seu trabalho de conscientização e de educação, quanto às Finanças 

Pessoais e ao consumo consciente, das crianças é facilitado, na medida em que a escola 

substitui o papel da família, facilitando o processo educativo. Dessa forma, os pais 

comentam que seus filhos buscam a economia luz e gerenciam melhor os recursos 

provenientes da mesada. 

A coordenação dessa unidade de ensino não espera alterar a intensidade e as ações de 

Educação em Finanças Pessoais são implementadas, a não ser que haja alguma mudança 

legal ou institucional. 

 

5.7 Cássia d’Aquino 

Resultado da entrevista concedida pela Sra. Cássia d’Aquino, consultora de Educação 

Financeira, educadora com especialização em educação infantil, autora de artigos e 

livros sobre Educação Financeira.  

Segundo essa entrevistada, há diferença entre Educação Financeira e Educação em 

Finanças Pessoais. 

Para essa educadora, a Educação Financeira deve atender crianças entre os 2 a 18 anos e 

torná-las capazes de poupar e de planejar gastos, desenvolvendo nelas quatro princípios 

fundamentais – como ganhar dinheiro, como usar o dinheiro, como poupar e como doar 

tempo, dinheiro e talento – e não o mero ensino de técnicas ou dicas de como um 

indivíduo deve administrar o seu dinheiro e se tornar rico, que denomina de Educação 

em Finanças Pessoais.  
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Dessa forma, essa consultora distingue ambos os termos, e entende que a primeira é 

direcionada à formação do indivíduo, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, 

enquanto a última é voltada ao público adulto. 

Nessa dissertação foi ressaltado, ao longo de seu desenvolvimento, que a Educação 

Financeira, a qual essa autora se refere, é tratada como termo equivalente à Educação 

em Finanças Pessoais. 

Em relação aos quatro princípios, esclarece que o: 

a) Como ganhar dinheiro: envolve o desenvolvimento do espírito empreendedor; 

b) Como usar o dinheiro: engloba a habilidade de distinguir o que se quer e que se 

precisa, ou seja, diferenciar as necessidades dos desejos, aspecto importante para a 

gestão das com finanças na vida adulta;  

c) Como poupar: considera necessário o aprimoramento da noção de disciplina para a 

formação de poupança, de forma que o indivíduo possa ter segurança na realização 

de seus projetos pessoais; e 

d) Como doar tempo, talento e dinheiro: envolve o desenvolvimento do senso de 

responsabilidade social e dos aspectos morais, relevantes no processo de 

planejamento individual. 

Nesse sentido, ela explica que a Educação Financeira deve criar uma mentalidade 

saudável em relação ao dinheiro, não é incutindo medo em relação ao consumo de 

determinado bem ou serviço. Entende que esse processo precisa ensinar que a 

responsabilidade social e a ética precisam estar sempre presentes no ganho e uso do 

dinheiro e no consumo, estando alinhados com o planejamento individual. Por isso, 

considera que esse processo possibilita o desenvolvimento de uma perspectiva de longo 

prazo. 

De acordo com essa consultora, a Educação Financeira nos países desenvolvidos cabe 

às famílias, e o sistema de ensino tem a função de reforçar a formação que o seu aluno 

recebe em casa.  

Entende que a Educação Financeira está mais desenvolvida no Reino Unido, onde 

afirma ser ministrada na disciplina de Personal, Social and Health Education & 

Citizenship, e nos Estados Unidos. 
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Esclarece que, no Brasil, a Educação Financeira não é abordada pelas famílias e uma 

reduzida quantidade de escolas a inserem em seus currículos, sendo que destas unidades 

de ensino são poucas as que a incluem de forma correta e livre de interesses privados e 

comerciais.  

Essa situação provoca repercussões negativas para a população brasileira e, por isso, 

iniciou o desenvolvimento de um projeto curricular de Educação Financeira, em 1995, 

na Escola Pacaembu, onde seu filho havia estudado. 

Considera que a partir de 1995, as condições institucionais se tornaram favoráveis para 

a valorização da Educação Financeira, e ressalta que o atual incremento do interesse 

sobre o assunto decorre dos problemas enfrentados pela população adulta na gestão de 

suas Finanças, principalmente, no âmbito da administração de suas dívidas bancárias, 

recentemente, estimulado pela proliferação do crédito. 

Embora entenda que o ideal seja a inserção da Educação Financeira em todas as fases da 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, ressalta que isso somente seria 

possível se o sistema de ensino brasileiro tivesse sobrepujado os empecilhos que ainda 

enfrenta, como o reduzido nível de preparação e valorização do corpo docente. 

Relevando a realidade brasileira, julga não ser viável, em princípio, a criação ou 

alteração das regras que regem a educação brasileira para a inserção da Educação 

Financeira nos currículos.  O mais prudente seria, inicialmente, estimular que as escolas 

incluam esse assunto de forma mais efetiva e explícita como tema transversal, na 

medida em que o MEC já possibilita, conforme mencionado nessa dissertação, e 

prosseguir, de modo a incluí-la nas demais disciplinas do currículo. 

A criação de uma disciplina de Educação Financeira seria inócua, pois não há, em 

escala suficiente, educadores capacitados para desenvolvê-la nas salas de aula, bem 

como instituições ou profissionais para prepará-los adequadamente. Assim critica o 

projeto de lei nº 3.401, de 2004. 

Não considera ser crível que, nas faculdades de Matemática e Pedagogia, sejam 

formados educadores em Educação Financeira, pois acredita que, no atual contexto, o 

tema não seria abordado de forma condizente. 
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5.8 Análise sob a ótica das dimensões de Educação em Finanças Pessoais 

Com base nas dimensões identificadas no Capítulo 2 do trabalho, é realizada uma 

análise do resultado das entrevistas, sob o ponto de vista da ética, institucional, dos 

agentes participantes e educacional, sintetizada no Quadro 08. 

 

Quadro 08. Síntese da análise sob a ótica das dimensões de Educação em Finanças 

Pessoais 

Dimensão Características 

Ética 

Em geral, as escolas pesquisadas sinalizam o estímulo do pensamento crítico das 
pessoas, e adotam práticas não doutrinárias ao uso de um determinado produto ou 
serviço financeiro.  
 
No entanto, esse resultado não pode ser generalizado para as demais escolas que, 
eventualmente, estejam implantando a Educação em Finanças Pessoais em seus 
currículos. 

Institucional 

Observa-se que as unidades de ensino da amostra, inseriram o conteúdo de Educação em 
Finanças Pessoais, somente a partir da última década, refletindo as mudanças de caráter 
institucional.  
 
No entanto, os resultados indicam que a cultura familiar e o sistema legal não estão 
alinhados com a inserção da Educação em Finanças Pessoais, em grau condizente 

Agentes 
participantes 

Na amostra, o envolvimento do Estado e suas autoridades, a participação das famílias e 
sua conscientização, e o papel complementar da iniciativa privada não ocorrem de forma 
engajada e conjunta. Observa-se resistência do corpo docente na implementação da 
Educação em Finanças Pessoais no currículo das escolas 

Educacional Na amostra, em geral, nota-se que há proatividade na adaptação do currículo, na medida 
em que há iniciativas dos pedagogos em incluí-la nas atividades escolares.  

Elaborado pelo autor 
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A Dimensão da Ética 

Em geral, as entrevistas sinalizam os reflexos das transformações da expectativa 

político-social dominante sobre as ações das escolas pesquisadas, pois há indícios de 

valorização do desenvolvimento do pensamento crítico e do caráter não doutrinador do 

processo de Educação em Finanças Pessoais.  

Tal fato é favorável, na medida em que está alinhado com o aprimoramento da 

capacidade financeira dos indivíduos.  

Ressalta-se que a Escola Pacaembu não aceitou firmar parcerias com instituições 

financeiras, pois tais iniciativas eram destinadas à promoção e comercialização da 

caderneta de poupança.  

Embora no Colégio Santo Américo não tenham sido obtidos maiores detalhes, as 

demais escolas manifestaram reconhecer a importância de haver o aperfeiçoamento da 

capacidade financeira das pessoais, para o estímulo do bem-estar social e do 

crescimento econômico sustentável.  

Dessa forma, essas escolas relacionam a Educação em Finanças Pessoais com os 

conceitos de sustentabilidade, consumo consciente, cidadania, responsabilidade sócio-

ambiental e com as atividades do cotidiano, de modo que estes se configurem em 

princípios norteadores do planejamento individual.  

Porém, é preciso ressaltar a informação obtida pela consultora entrevistada de que há 

outras unidades de ensino que realizam parcerias com instituições privadas ponderando 

interesses particulares.  

Portanto, não é prudente generalizar os resultados favoráveis obtidos nessa amostra a 

todas as escolas que eventualmente estejam implementando ações de Educação em 

Finanças Pessoais em seu currículo. 
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B Dimensão institucional 

Em geral, foram observados indícios de que os entrevistados estão conscientes sobre os 

reflexos da globalização, do desenvolvimento tecnológico e das alterações regulatórias 

de caráter neoliberal, que requerem transformações institucionais, caracterizadas pelo 

fim do paternalismo estatal, estabilização econômica e a necessidade de proatividade na 

gestão das Finanças Pessoais. 

Esse novo contexto demanda maior capacitação financeira das pessoas e, portanto, 

ações no âmbito escolar, de forma que as unidades de ensino que compõem a amostra 

resolveram incluir a Educação em Finanças Pessoais, a partir da última década, 

denotando ainda a incipiência de sua inserção no currículo.  

Nesse sentido, a cultura e sistema legal de um país, ou seja, as suas instituições 

precisam estar preparadas para essa mudança de paradigmas. Porém, os resultados das 

entrevistas indicam que as famílias têm pouco conhecimento sobre a gestão das 

Finanças Pessoais e que o sistema legal reflete a incipiência da inserção da Educação 

em Finanças Pessoais no currículo, como se constata nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCNs – e no projeto de lei nº 3.401, de 2004. 

De acordo com consultora entrevistada, os PCNs, além de serem adotados pelas escolas, 

precisam ser abordados de forma que a Educação em Finanças Pessoais seja 

implementada além do conteúdo da Matemática Financeira.  

 

C Dimensão dos agentes participantes 

Embora os valores alinhados à inclusão da Educação em Finanças Pessoais estejam 

presentes, em geral, nas escolas entrevistadas, a adequação das instituições está aquém 

do necessário, o que se reflete no reduzido envolvimento dos agentes participantes do 

processo educacional durante a inserção do assunto.   

O Estado e as autoridades deveriam elaborar políticas engajadas com a Educação em 

Finanças Pessoais, a população necessitaria estar conscientizada sobre sua relevância, a 

iniciativa privada teria que compreender o seu papel complementar e o professor 
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precisaria estar preparado, pois sua influência é direta na implementação dos currículos 

nas escolas. 

Contudo, não se observam reflexos de ações governamentais nas escolas pesquisadas, 

mas somente impactos superficiais dos PCNs –, na medida em que algumas unidades de 

ensino inseriram a Educação em Finanças Pessoais, como conteúdo da Matemática. 

Não foram registradas ações complementares da iniciativa privada com o objetivo de 

firmar parcerias de Educação em Finanças Pessoais com as escolas. Houve apenas a 

intenção de instituições financeiras em realizar atividades conjuntas com a Escola 

Pacaembu, que não foram implementadas em decorrência de serem baseadas 

exclusivamente em interesses comerciais desses agentes privados. 

Embora haja aceitação por parte dos alunos quanto à inserção da Educação em Finanças 

Pessoais, percebe-se reduzida participação e engajamento das famílias, de forma que 

uma dessas unidades, o Colégio Stance Dual, vem tentando envolvê-las por meio de 

palestras e de atividades.  

Em geral, as famílias se limitam a comentar, nas reuniões de pais e mestres, sobre o 

comportamento dos filhos em relação a sua mesada, à redução consumo de 

determinados bens e à diminuição do desperdício de recursos, mas não exercem papel 

pró-ativo no processo de Educação em Finanças Pessoais. 

Há indícios de que a maioria dos pais compreende que a escola tem o papel principal na 

Educação em Finanças Pessoais e não de reforçar o que deveria ser aprendido nas 

relações familiares. Essa situação pode ser explicada pelo fato das famílias não 

dominarem esse assunto. 

Na amostra, há duas exceções: a) o envolvimento da mãe de um ex-aluno na inserção do 

tema no currículo da Escola Pacaembu; b) a participação da filha de uma das pedagogas 

e ex-aluna do Colégio Santa Maria na inclusão da Matemática Financeira no conteúdo 

curricular. 

Os pedagogos, em sua maioria, que estimularam nas suas unidades de ensino relataram 

dificuldades para manter o corpo docente alinhado com os objetivos da Educação em 
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Finanças Pessoais. Há ainda falta de material adequado ao pedagogo e poucos 

profissionais que formem os educadores.  

Por isso, procura-se mitigar esse problema realizando a preparação do corpo docente 

internamente e com base na construção do conhecimento baseado em experiências 

vividas, apesar de não haver grupos de educadores com formação em Finanças, 

Finanças Pessoais ou áreas correlatas. 

O próprio corpo docente está desenvolvendo empiricamente a construção desse 

conhecimento, procurando auxílio em Halfeld (2004) ou nos serviços da consultora 

entrevistada.  

 

D Dimensão educacional 

Apesar de não haver uma ação engajada e conjunta dos participantes no processo 

educativo em inserir o conteúdo nas escolas, os pedagogos entrevistados, em geral, 

procuram adaptar o seu currículo e inserir a Educação em Finanças Pessoais, ainda que 

cada uma em diferentes estágios.  

O Colégio Santa Maria fez uma simulação por meio de um supermercado e percebeu 

que essa atividade pode servir de base para as ações de Educação em Finanças Pessoais. 

Suas ações mais consistentes são observadas a partir do 7º ano do ensino médio, em que 

inclui a Matemática Financeira, no conteúdo da disciplina de Matemática, explorada em 

situações do cotidiano. 

O Colégio Santo Américo, por sua vez, excluiu a disciplina optativa de Matemática 

Financeira e não manifestou intenção em prosseguir com a inserção do tema.  

O Colégio Augusto Laranja retirou a Matemática Financeira do currículo e, no 2º ano do 

Ensino Médio, o incluiu a Educação em Finanças Pessoais por meio da disciplina 

obrigatória denominada Educação em Financeira e Sustentabilidade, vinculando-a com 

os conceitos de sustentabilidade, consumo consciente, cidadania, responsabilidade 

sócio-ambiental, de modo a propiciar o desenvolvimento de fundamentos relacionados 

ao planejamento individual que envolvem questões de como o individuo deve ganhar, 
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poupar, planejar o uso dos recursos e a formação de seu patrimônio, de acordo com seus 

objetivos pessoais.  

Essa mesma visão é compartilhada pela Escola Pacaembu e pelo Colégio Stance Dual, 

mas estas inseriram a Educação em Finanças Pessoais desde a Educação Infantil e como 

tema transversal. Essas escolas incluíram conceitos de Finanças Pessoais, ponderando as 

diferentes fases da vida dos indivíduos e relevando as necessidades demandadas pelo 

contexto atual. 

No início, o Colégio Mágico de Oz inseriu a Educação em Finanças Pessoais na 

disciplina de Matemática, mas evolui empregando-a como tema transversal obrigatório 

em todas as disciplinas do Ensino Fundamental e Médio, e criou há 3 anos a Vila Oz, 

um projeto fundamental ao processo de aprendizagem das crianças da Educação 

Infantil, no âmbito da Educação em Finanças Pessoais. 

Dessa forma, essas atividades pedagógicas sinalizam o interesse, em geral, dos 

educadores entrevistados de alinhar os currículos à realidade sócio-econômica 

brasileira, e demonstram os diferentes estágios de desenvolvimento das ações de 

Educação em Finanças Pessoais das escolas pesquisadas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No trabalho, a Educação em Finanças Pessoais foi tratada como termo equivalente à 

Educação Financeira, e entendida como um processo de transmissão de conhecimento 

que permite desenvolver a capacidade financeira dos indivíduos, para que estes possam 

tomar decisões fundamentadas e seguras, tornando-se mais integrados à sociedade, com 

uma postura pró-ativa na busca de seu bem-estar.  

Tais decisões envolvem atividades, como: a) a identificação e empreendimento de 

projetos pessoais vinculados à obtenção de recursos financeiros; b) a elaboração de 

estratégias para poupá-los; e c) a concretização de ações, com base em seu planejamento 

pessoal, que impliquem o correto uso de tais recursos.  

Porém, destaca-se que o sucesso na gestão das Finanças Pessoais não está relacionado, 

exclusivamente, ao nível de recursos financeiros acumulados por um indivíduo, mas à 

capacidade deste de planejar a sua disponibilidade para a realização de projetos pessoais 

e familiares.  

Essa dissertação analisou ações de Educação em Finanças Pessoais em uma amostra 

internacional e intencional de países, bem como no Brasil, onde foram entrevistados 

profissionais da área de Educação que estão implementando o assunto nos currículos 

das escolas, de forma que se possa responder aos seguintes problemas de pesquisa: 

a) Quais os fatores críticos para a implantação da Educação em Finanças Pessoais no 

currículo?  

b) Quais estratégias podem fomentar a capacitação financeira dos indivíduos no âmbito 

escolar? 

Contatou-se que o processo de inserção da Educação em Finanças Pessoais está em 

ritmo mais intenso nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Austrália, Nova Zelândia e 

Coréia do Sul, do que nos países do Leste Europeu e da América Latina, inclusive o 

Brasil.  

No Brasil, as ações desenvolvidas pelos órgãos governamentais, instituições financeiras 

e de ensino, associações e mídia, ainda são insuficientes para atender a demanda social 

pelo desenvolvimento da capacitação financeira da população, apesar de haver 
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iniciativas pioneiras de inclusão da Educação em Finanças Pessoais, por parte das 

escolas entrevistadas.  

Com base nas entrevistas realizadas, observam-se indícios de que os fatores críticos 

para a inserção da Educação em Finanças Pessoais no currículo incluem desafios a 

serem enfrentados na dimensão da ética, institucional, dos agentes participantes e 

educacional, pois as transformações nessas esferas não sinalizam intensidade similar 

com a evolução do contexto sócio-econômico. 

No entanto, como essa pesquisa tem como limitação mais relevante, a reduzida amostra, 

decorrente da quantidade restrita de profissionais brasileiros com experiência no 

processo de implantação da Educação em Finanças Pessoais nos currículos, as 

conclusões obtidas não são representativas, e não é aconselhável utilizá-las de forma 

generalizada.  

Nesse sentido, a dissertação não pretende esgotar o assunto, mas oferecer sugestões que 

possam subsidiar políticas públicas para a inserção da Educação em Finanças Pessoais 

no currículo brasileiro, e expor orientações às instituições governamentais, às escolas e 

às faculdades voltadas à formação do corpo docente: 

 

a) Inserção do assunto sem o foco nos interesses comerciais de agentes privados 

Para o êxito das ações de Educação em Finanças Pessoais, é necessário haver foco no 

desenvolvimento do pensamento crítico e do caráter não doutrinador, em detrimento da 

ênfase nos interesses comercias e voltados ao consumo de um determinado produto 

financeiro.  

Embora as escolas pesquisadas manifestem a sua preocupação em promover a inserção 

da Educação em Finanças Pessoais idoneamente, há unidades de ensino, segundo a 

consultora entrevistada, que ponderam tais interesses, de forma que é relevante a 

elaboração de ações públicas preventivas. 

Nesse sentido, sugere-se a intensificação de campanhas conduzidas pelo poder público, 

por meio dos veículos de comunicação e do BACEN, que conscientizem as famílias 
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sobre o conceito e importância da Educação em Finanças Pessoais, de modo que elas 

não sejam vítimas de ações doutrinadoras voltadas ao consumo de um produto ou 

serviço financeiro, e tenham melhores condições para fiscalizar os conteúdos 

ministrados nas escolas.  

Nessa dimensão ética, é relevante que a mentalidade dos grupos sociais esteja alinhada 

ao processo de Educação em Finanças Pessoais, e a mídia pode exercer um papel 

fundamental.  

Por isso, é coerente que países com pouca inserção do tema sejam caracterizados, em 

um primeiro momento, pela ação mais estruturada através da mídia, e no caso brasileiro, 

é importante que isso se intensifique. 

 

b) Fortalecimento das instituições 

Observa-se que os educadores entrevistados estão, em geral, conscientes sobre os 

reflexos da globalização, do desenvolvimento tecnológico e das alterações regulatórias 

de caráter neoliberal, que levaram às transformações institucionais, caracterizadas pelo 

fim do paternalismo estatal, a adoção de políticas de estabilização econômica e a 

necessidade de proatividade na gestão das Finanças Pessoais, demandantes de maior 

capacitação das pessoas. 

Porém, para que a Educação em Finanças Pessoais seja inserida nas unidades de ensino 

brasileiras, é relevante o alinhamento da cultura e do sistema legal com essa mudança 

de paradigmas. 

Para incentivar o desenvolvimento de uma cultura engajada com os princípios de 

Educação em Finanças Pessoais, é importante a realização das campanhas 

governamentais, de forma que as famílias passem a demandar das unidades de ensino a 

inserção do assunto no currículo. Em outras palavras, tais campanhas poderiam ser 

elaboradas, para fomentar uma cultura alinhada à valorização da Educação em Finanças 

Pessoais. 
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Em relação à esfera legal, sugere-se ao MEC, em princípio, estimular a efetividade dos 

PCNs, de modo que as escolas não se limitem apenas ao ensino da Matemática 

Financeira, mas aborde a Educação em Finanças Pessoais, conforme o conceito 

considerado na dissertação. O papel de fiscalização caberia às famílias e, por isso, o 

desenvolvimento da cultura engajada com a Educação em Finanças Pessoais é 

fundamental. 

 

c) Desenvolvimento do corpo docente 

Uma das dificuldades encontradas pelas escolas pesquisadas foi a disponibilidade de 

profissionais capazes de preparar os educadores para atuarem no processo de Educação 

em Finanças Pessoais.  

Uma medida factível poderia ser o incentivo à realização de fóruns, seminários, 

palestras e eventos no ambiente universitário, de modo que profissionais ligados ou 

interessados à Educação em Finanças Pessoais e áreas correlatas possam debater suas 

idéias. 

Nesse sentido, as instituições governamentais, por meio de seus órgãos e unidades do 

ensino superior, promoveriam essas atividades, de forma que as universidades possam 

aprimorar o conhecimento nesse assunto. 

Além disso, a iniciativa privada poderia ter um papel complementar na formação em 

Finanças Pessoais, ao desenvolver materiais pedagógicos, desde que respeite os 

aspectos éticos.  

 

d) Melhoria da formação e valorização do corpo docente 

Sugere-se ao MEC que as ações de inserção da Educação em Finanças Pessoais ocorram 

em paralelo com a valorização do sistema de ensino e dos educadores, condição 

primordial para o êxito de políticas de educação. 
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e) Adequação de estratégias de ensino às fases do ensino 

É factível que as escolas adotem estratégias de ensino focadas em atividades concretas 

para os alunos da Educação Infantil e que, paulatinamente, sejam intensificadas com 

ações que propiciem a abstração e a absorção de conceitos mais complexos. Materiais 

pedagógicos poderiam ser desenvolvidos pelo MEC e pela iniciativa privada, para 

auxiliar os educadores em relação às estratégias de ensino. 

 

f) Inclusão do assunto desde a Educação Infantil 

A inclusão da Educação em Finanças Pessoais, desde a infância é importante para o 

desenvolvimento da capacidade financeira do indivíduo. Porém, sugere-se ao MEC que 

essa inserção seja realizada paulatinamente pelas escolas, conforme haja maior 

capacitação e envolvimento dos agentes participantes do processo educativo.  

Dessa forma, propõe-se ao MEC a introdução da Educação em Finanças Pessoais em 

três fases, descritas a seguir: 

 

Primeira Fase 

A curto prazo, orienta-se inserir de fato e explicitamente a Educação em Finanças 

Pessoais como tema transversal no Ensino Básico, estimulando a efetividade dos PCNs, 

de modo que não se limite apenas ao ensino da Matemática Financeira, mas à Educação 

em Finanças Pessoais em sua concepção mais ampla, como definida na dissertação, de 

forma haver o relacionamento com os conceitos de cidadania, de responsabilidade 

sócio-ambiental, dos conflitos morais e éticos, de sustentabilidade e de consumo 

consciente. 

Embora, na primeira fase, as ações descritas nos itens anteriores e que estão 

relacionadas ao aspecto ético, ao fortalecimento das instituições, à melhoria da 

formação e valorização do corpo docente e à adequação das estratégias de ensino ainda 

estejam em fase incipiente, sugere-se a inclusão dos seguintes tópicos na elaboração das 

atividades pedagógicas de cada etapa de ensino: 

 



 103

Educação Infantil 

O educador pode estimular no aluno o entendimento preliminar do conceito de moeda, 

ainda que com reduzida sofisticação, por meio de exemplos e exercícios práticos, com o 

objetivo de tornar o indivíduo apto a compreender que a moeda se trata de um 

importante instrumento de troca e de acumulação de riqueza. 

Assim, podem ser realizadas simulações em que o estudante possa compreender que os 

bens têm valor, e que não basta querer ou desejar para alcançar aos seus objetivos 

materiais e financeiros. 

 

Ensino Fundamental 

Nessa etapa do ensino, há condições para o educador desenvolver no aluno a habilidade 

de diferenciar as necessidades dos desejos e seus reflexos sobre as decisões financeiras, 

aspecto importante para a gestão das Finanças na vida adulta.  

Dessa forma, conscientizar o aluno sobre a importância da formação de poupança e a 

disciplina requerida são fundamentais, de modo que a criança desenvolva confiança 

para a realização de seus projetos pessoais. 

A Educação em Finanças Pessoais deve criar uma mentalidade saudável em relação ao 

dinheiro, não é incutindo aversão em relação ao consumo de determinado bem ou 

serviço.  

Essas atividades podem ocorrer por meio de exercícios práticos das decisões financeiras 

voltadas ao consumo e à poupança, porém por meio de exemplos de reduzida 

complexidade que estimulem, inclusive, a compreensão das noções de responsabilidade 

social e dos aspectos morais. 
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Ensino Médio 

O aluno, nessa etapa, apresenta melhores condições para desenvolver a habilidade 

necessária para elaborar seus planos pessoais, de forma que se orienta ao pedagogo 

estimulá-lo.  

Nesse momento, recomenda-se que o educador intensifique o aprimoramento do senso 

de responsabilidade social e dos aspectos morais, relevantes no processo de 

planejamento individual. 

Nesse sentido, podem ser explorados assuntos, ainda que com menor profundidade, 

envolvidos no processo de planejamento pessoal, como: a) o consumo consciente, a 

sustentabilidade e a cidadania; b) a responsabilidade social; c) o conceito de juros e seus 

tipos; d) a importância do crédito e da gestão das dívidas; d) as noções de consumo, de 

riqueza e do planejamento financeiro; e) o conceito de empreendedorismo e sua 

importância no contexto dos projetos individuais. 

Dessa forma, espera-se que o estudante, com uma postura crítica, reúna condições para 

compreender novos conceitos a serem abordados no início de sua fase adulta pela esfera 

privada, como os que estão envolvidos nos assuntos referentes aos diferentes produtos 

de investimento, ao funcionamento dos mercados e dos produtos financeiros mais 

elaborados, à concepção dos riscos envolvidos, à compreensão da influência dos vieses 

decisórios, ao planejamento financeiro de acordo com o ciclo de vida, à importância das 

instituições sobre as decisões financeiras, e aos direitos do consumidor. 

 

Segunda Fase 

A médio prazo, com o alinhamento ético e institucional, decorrente das ações iniciadas 

na fase anterior, existem melhores condições para inserir o tema nas faculdades de 

formação de educadores.  
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Terceira fase 

Futuramente, com a intensificação e maturação das atividades das fases anteriores, há 

melhores condições para o MEC promover a inserção da Educação em Finanças 

Pessoais como disciplina obrigatória do currículo do Ensino Básico.  

 

Por fim, essa dissertação apresenta uma contribuição para a elaboração de futuras 

políticas de inserção da Educação em Finanças Pessoais no currículo das escolas 

brasileiras, ao oferecer subsídios para ações dos participantes envolvidos no processo 

educativo, com base na estruturação de conceitos envolvidos no assunto e na sugestão 

de uma metodologia de avaliação baseada na análise das dimensões da Educação em 

Finanças Pessoais.  

Tal metodologia poderia ser empregada a futuros estudos a serem realizados em 

diferentes países e complementada com pesquisas que analisem a Educação em 

Finanças Pessoais, sob o ponto de vista dos demais agentes da esfera pública, privada e 

do terceiro setor. 

Ressalta-se que futuros estudos podem abranger, inclusive, a capacitação da população 

adulta, não inserida nos cursos formais. Neste caso, o papel do terceiro setor e das 

empresas será preponderante. 
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ANEXO A - PROJETO DE LEI Nº. 3.401, DE 2004 

 

Cria a disciplina Educação Financeira nos currículos de 5ª a 8ª séries do ensino 

fundamental, e do ensino médio. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º Fica criado a disciplina Educação Financeira nos currículos de 5ª a 8ª séries do 

ensino fundamental, e do ensino médio. 

Art. 2.º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JUSTIFICAÇÃO 

A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

Deve, portanto, estar em consonância com as demandas atuais da sociedade e tratar das 

questões que interferem na vida dos alunos e com as quais eles se vêem confrontados no 

seu dia-a-dia. 

Nesse sentido, é fundamental que o tema Educação Financeira seja incorporado aos 

currículos dos últimos quatro anos do ensino fundamental, e do ensino médio. 

Conto, portanto, com o apoio dos ilustres pares para a aprovação deste projeto de lei. 

Sala das Sessões, em        de abril de 2004. 

 

Deputado LOBBE NETO 

Vice-Líder do PSDB 
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ANEXO B - SUBSTITUTIVO AO PL Nº. 3.401, DE 2004 

 

RELATÓRIO 

O ilustre Deputado Lobbe Neto propõe a criação da disciplina Educação Financeira a 

ser introduzida nos currículos da últimas quatro séries do ensino fundamental e no 

ensino médio. Argumenta, o ilustre proponente, sobre a responsabilidade da educação 

básica na formação do aluno para o exercício da cidadania em consonância com as 

demandas da sociedade. 

O Projeto de Lei foi distribuído à Comissão de Educação e Cultura e à Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania, tendo sua apreciação conclusiva nas Comissões, 

nos termos do Artigo 24, inciso II. 

Não foram apresentadas emendas à Proposição. 

É o relatório. 

 

VOTO DO RELATOR 

Os argumentos apresentados pelo ilustre Autor, Deputado Lobbe Neto, acerca do papel 

da Educação Básica na formação integral da juventude para o exercício da cidadania e 

sobre a necessidade de a educação atender às demandas da sociedade, são 

absolutamente procedentes e não poderiam deixar de receber nosso apoio e 

concordância. 

Não entanto, não nos é possível acompanhá-lo na proposta de criação de disciplina 

denominada Educação Financeira, que é o objeto específico do Projeto de Lei em 

exame, em decorrência das disposições legais pertinentes à matéria. 

A Constituição Federal atribui à União a competência de legislar concorrentemente com 

Estados, Municípios e Distrito Federal em relação a princípios e diretrizes da educação. 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ao tratar da mesma matéria, deixa 

bastante claras as responsabilidades partilhadas pelas instâncias federativas na definição 

das diretrizes que devem nortear os currículos e conteúdos escolares. Ao mesmo tempo, 

garante a cada sistema de ensino e estabelecimento escolar o direito e a 

responsabilidade de enriquecê-los com uma parte diversificada, associada à suas 

características regionais. 

Em suporte a esta argumentação, cabe relembrar dois artigos da LDB, a saber: 

Art. 8º.  

IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino 

médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar 

formação básica comum; 

Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 

comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por 

uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 

cultura, da economia e da clientela. 

Entretanto, considerando a relevância da matéria, proponho que a Educação Financeira, 

seja incluída no conteúdo da disciplina de matemática, nos currículos de 5ª a 8ª séries do 

ensino fundamental e do ensino médio, conforme substitutivo anexo. 

Diante do exposto, voto pela aprovação do PL nº 3.401 de 2004, do Deputado Lobbe 

Neto, na forma do substitutivo anexo. 

 

SUBSTITUTIVO AO PL Nº 3.401 DE 2004 

Inclui Educação Financeira na disciplina de matemática, nos currículos de 5ª a 8ª séries 

do 

ensino fundamental, e do ensino médio. 
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O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1º Fica incluído o tema Educação Financeira no conteúdo da disciplina de 

matemática, nos currículos de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental, e do ensino médio. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO C - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 

1998 

 
Modifica o sistema de previdência social, estabelece normas de transição e dá outras 
providências. 
 
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 
da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional: 
 
Art. 1º - A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 
"Art. 7º - .......................................................................................... 
XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de 
baixa renda nos termos da lei; 
...................................................................................................... 
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 
de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; 
.........................................................................." 
"Art. 37 - ........................................................................................ 
§ 10 - É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria 
decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, 
emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma 
desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão 
declarados em lei de livre nomeação e exoneração." 
"Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias 
e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o 
disposto neste artigo. 
§ 1º - Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata 
este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos 
valores fixados na forma do § 3º: 
I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo 
de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia 
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em 
lei; 
II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição; 
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de 
efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que 
se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui�ao.htm#art7xii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui�ao.htm#art7xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui�ao.htm#art37�10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui�ao.htm#art40
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a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e 
cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; 
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se 
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 
§ 2º - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua 
concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, 
no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de 
referência para a concessão da pensão. 
§ 3º - Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, 
serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo 
em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à 
totalidade da remuneração. 
§ 4º - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a 
concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este 
artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob 
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, 
definidos em lei complementar. 
§ 5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos 
em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor 
que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de 
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 
§ 6º - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis 
na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma 
aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo. 
§ 7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, 
que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor 
dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu 
falecimento, observado o disposto no § 3º. 
§ 8º - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria 
e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, 
sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, 
sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer 
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em 
atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que 
serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. 
§ 9º - O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será 
contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço 
correspondente para efeito de disponibilidade. 
§ 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de 
tempo de contribuição fictício. 
§ 11 - Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total dos proventos 
de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou 
empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas a 
contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante 
resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de 
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cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. 
§ 12 - Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos 
servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, 
os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. 
§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro 
cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de 
previdência social. 
§ 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que 
instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos 
servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das 
aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata 
este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime 
geral de previdência social de que trata o art. 201. 
§ 15 - Observado o disposto no art. 202, lei complementar disporá sobre 
as normas gerais para a instituição de regime de previdência 
complementar pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, para 
atender aos seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo. 
§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 
14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço 
público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente 
regime de previdência complementar." 
"Art. 42 - ................................................................................. 
§ 1º - Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 
14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual 
específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as 
patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. 
§ 2º - Aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios e a 
seus pensionistas, aplica-se o disposto no art. 40, §§ 7º e 8º." 
"Art. 73 - ....................................................................................... 
§ 3º - Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas 
garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos 
Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à 
aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40. 
.........................................................................." 
"Art. 93 - ..................................................................................... 
VI - a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes 
observarão o disposto no art. 40; 
.........................................................................." 
"Art. 100 - .................................................................................. 
§ 3º - O disposto no "caput" deste artigo, relativamente à expedição de 
precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui�ao.htm#art42�1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui�ao.htm#art73�3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui�ao.htm#art93vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui�ao.htm#art100�3.
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como de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal 
deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado." 
"Art. 114 - ...................................................................................... 
§ 3º - Compete ainda à Justiça do Trabalho executar, de ofício, as 
contribuições sociais previstas no art. 195, I, "a", e II, e seus acréscimos 
legais, decorrentes das sentenças que proferir." 
"Art. 142 - .................................................................................... 
§ 3º - ................................................................................... 
IX - aplica-se aos militares e a seus pensionistas o disposto no art. 40, §§ 
7º e 8º; 
.........................................................................." 
"Art. 167 - ....................................................................................... 
XI - a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de 
que trata o art. 195, I, "a", e II, para a realização de despesas distintas do 
pagamento de benefícios do regime geral de previdência social de que 
trata o art. 201. 
.........................................................................." 
"Art. 194 - ........................................................... 
Parágrafo único - ........................................................................... 
VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante 
gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos 
empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados." 
"Art. 195 - ........................................................... 
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma 
da lei, incidentes sobre: 
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou 
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, 
mesmo sem vínculo empregatício; 
b) a receita ou o faturamento; 
c) o lucro; 
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não 
incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo 
regime geral de previdência social de que trata o art. 201; 
........................................................................... 
§ 8º - O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o 
pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas 
atividades em regime de economia familiar, sem empregados 
permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação 
de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e 
farão jus aos benefícios nos termos da lei. 
§ 9º - As contribuições sociais previstas no inciso I deste artigo poderão 
ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade 
econômica ou da utilização intensiva de mão-de-obra. 
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§ 10 - A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o 
sistema único de saúde e ações de assistência social da União para os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para os 
Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. 
§ 11 - É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições 
sociais de que tratam os incisos I, "a", e II deste artigo, para débitos em 
montante superior ao fixado em lei complementar." 
"Art. 201 - A previdência social será organizada sob a forma de regime 
geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos 
termos da lei, a: 
I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; 
II - proteção à maternidade, especialmente à gestante; 
III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; 
IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados 
de baixa renda; 
V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou 
companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º. 
§ 1º - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a 
concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de 
previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob 
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, 
definidos em lei complementar. 
§ 2º - Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o 
rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário 
mínimo. 
§ 3º - Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de 
benefício serão devidamente atualizados, na forma da lei. 
§ 4º - É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, 
em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei. 
§ 5º - É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na 
qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime 
próprio de previdência. 
§ 6º - A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por 
base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. 
§ 7º - É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, 
nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: 
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de 
contribuição, se mulher; 
II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, 
se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais 
de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de 
economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o 
pescador artesanal. 
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§ 8º - Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão 
reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente 
tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação 
infantil e no ensino fundamental e médio. 
§ 9º - Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do 
tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, 
rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social 
se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. 
§ 10 - Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do trabalho, a ser 
atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo 
setor privado. 
§ 11 - Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão 
incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e 
conseqüente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei." 
"Art. 202 - O regime de previdência privada, de caráter complementar e 
organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de 
previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas 
que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar. 
§ 1º - A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao 
participante de planos de benefícios de entidades de previdência privada 
o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos 
planos. 
§ 2º - As contribuições do empregador, os benefícios e as condições 
contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios 
das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho 
dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não 
integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei. 
§ 3º - É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada 
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, 
fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras 
entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, 
em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do 
segurado. 
§ 4º - Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, 
sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou 
indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de 
previdência privada, e suas respectivas entidades fechadas de previdência 
privada. 
§ 5º - A lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á, 
no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias 
de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de entidades 
fechadas de previdência privada. 
§ 6º - A lei complementar a que se refere o § 4º deste artigo estabelecerá 
os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades 
fechadas de previdência privada e disciplinará a inserção dos 
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participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus 
interesses sejam objeto de discussão e deliberação." 

Art. 2º - A Constituição Federal, nas Disposições Constitucionais Gerais, é acrescida 
dos seguintes artigos: 

"Art. 248 - Os benefícios pagos, a qualquer título, pelo órgão responsável 
pelo regime geral de previdência social, ainda que à conta do Tesouro 
Nacional, e os não sujeitos ao limite máximo de valor fixado para os 
benefícios concedidos por esse regime observarão os limites fixados no 
art. 37, XI. 
Art. 249 - Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de 
proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos respectivos 
servidores e seus dependentes, em adição aos recursos dos respectivos 
tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
constituir fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições 
e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que 
disporá sobre a natureza e administração desses fundos. 
Art. 250 - Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento dos 
benefícios concedidos pelo regime geral de previdência social, em adição 
aos recursos de sua arrecadação, a União poderá constituir fundo 
integrado por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei 
que disporá sobre a natureza e administração desse fundo." 

Art. 3º - É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos 
servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como 
aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os 
requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então 
vigente. 
§ 1º - O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências para 
aposentadoria integral e que opte por permanecer em atividade fará jus à isenção da 
contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria contidas no 
art. 40, § 1º, III, "a", da Constituição Federal. 
§ 2º - Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos 
no "caput", em termos integrais ou proporcionais ao tempo de serviço já exercido até a 
data de publicação desta Emenda, bem como as pensões de seus dependentes, serão 
calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidas as 
prescrições nela estabelecidas para a concessão destes benefícios ou nas condições da 
legislação vigente. 
§ 3º - São mantidos todos os direitos e garantias assegurados nas disposições 
constitucionais vigentes à data de publicação desta Emenda aos servidores e militares, 
inativos e pensionistas, aos anistiados e aos ex-combatentes, assim como àqueles que já 
cumpriram, até aquela data, os requisitos para usufruírem tais direitos, observado o 
disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal. 
Art. 4º - Observado o disposto no art. 40, § 10, da Constituição Federal, o tempo de 
serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até 
que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição. 
Art. 5º - O disposto no art. 202, § 3º, da Constituição Federal, quanto à exigência de 
paridade entre a contribuição da patrocinadora e a contribuição do segurado, terá 
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vigência no prazo de dois anos a partir da publicação desta Emenda, ou, caso ocorra 
antes, na data de publicação da lei complementar a que se refere o § 4º do mesmo artigo. 
Art. 6º - As entidades fechadas de previdência privada patrocinadas por entidades 
públicas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, deverão rever, 
no prazo de dois anos, a contar da publicação desta Emenda, seus planos de benefícios e 
serviços, de modo a ajustá-los atuarialmente a seus ativos, sob pena de intervenção, 
sendo seus dirigentes e os de suas respectivas patrocinadoras responsáveis civil e 
criminalmente pelo descumprimento do disposto neste artigo. 
Art. 7º - Os projetos das leis complementares previstas no art. 202 da Constituição 
Federal deverão ser apresentados ao Congresso Nacional no prazo máximo de noventa 
dias após a publicação desta Emenda. 
Art. 8º - Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção a 
aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas, é assegurado o direito à aposentadoria 
voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 40, § 3º, da Constituição 
Federal, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração 
Pública, direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação desta Emenda, quando 
o servidor, cumulativamente:  
I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se 
mulher; 
II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria; 
III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e 
b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na 
data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da 
alínea anterior. 
§ 1º - O servidor de que trata este artigo, desde que atendido o disposto em seus incisos 
I e II, e observado o disposto no art. 4º desta Emenda, pode aposentar-se com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições: 
I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 
a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e 
b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, 
na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da 
alínea anterior; 
II - os proventos da aposentadoria proporcional serão equivalentes a setenta por cento 
do valor máximo que o servidor poderia obter de acordo com o "caput", acrescido de 
cinco por cento por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso 
anterior, até o limite de cem por cento. 
§ 2º - Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Público e de Tribunal de 
Contas o disposto neste artigo. 
§ 3º - Na aplicação do disposto no parágrafo anterior, o magistrado ou o membro do 
Ministério Público ou de Tribunal de Contas, se homem, terá o tempo de serviço 
exercido até a publicação desta Emenda contado com o acréscimo de dezessete por 
cento. 
§ 4º - O professor, servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que, até a data da publicação desta 
Emenda, tenha ingressado, regularmente, em cargo efetivo de magistério e que opte por 
aposentar-se na forma do disposto no "caput", terá o tempo de serviço exercido até a 
publicação desta Emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e 
de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de 

 



 134 

efetivo exercício das funções de magistério. 
§ 5º - O servidor de que trata este artigo, que, após completar as exigências para 
aposentadoria estabelecidas no "caput", permanecer em atividade, fará jus à isenção da 
contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria contidas no 
art. 40, § 1º, III, "a", da Constituição Federal. (Revogado pela Emenda Constitucional nº 
41, de 19.12.2003)
Art. 9º - Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção a 
aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência 
social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime 
geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, 
cumulativamente, atender aos seguintes requisitos: 
I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de 
idade, se mulher; e 
II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e 
b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na 
data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da 
alínea anterior. 
§ 1º - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do 
"caput", e observado o disposto no art. 4º desta Emenda, pode aposentar-se com valores 
proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições: 
I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 
a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e 
b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, 
na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da 
alínea anterior; 
II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor 
da aposentadoria a que se refere o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de 
contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por 
cento. 
§ 2º - O professor que, até a data da publicação desta Emenda, tenha exercido atividade 
de magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no "caput", terá o tempo 
de serviço exercido até a publicação desta Emenda contado com o acréscimo de 
dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente, 
exclusivamente, com tempo de efetivo exercício de atividade de magistério. 
Art. 10 - O regime de previdência complementar de que trata o art. 40, §§ 14, 15 e 16, 
da Constituição Federal, somente poderá ser instituído após a publicação da lei 
complementar prevista no § 15 do mesmo artigo. (Revogado pela Emenda 
Constitucional nº 41, de 19.12.2003)
Art. 11 - A vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal, não se aplica aos 
membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta 
Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de 
provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, 
sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de 
previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em 
qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo. 
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Art. 12 - Até que produzam efeitos as leis que irão dispor sobre as contribuições de que 
trata o art. 195 da Constituição Federal, são exigíveis as estabelecidas em lei, destinadas 
ao custeio da seguridade social e dos diversos regimes previdenciários. 
Art. 13 - Até que a lei discipline o acesso ao salário-família e auxílio-reclusão para os 
servidores, segurados e seus dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas 
àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e 
sessenta reais), que, até a publicação da lei, serão corrigidos pelos mesmos índices 
aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social. 
Art. 14 - O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência 
social de que trata o art. 201 da Constituição Federal é fixado em R$ 1.200,00 (um mil e 
duzentos reais), devendo, a partir da data da publicação desta Emenda, ser reajustado de 
forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real, atualizado pelos mesmos 
índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social. 
Art. 15 - Até que a lei complementar a que se refere o art. 201, § 1º, da Constituição 
Federal, seja publicada, permanece em vigor o disposto nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8213, 
de 24 de julho de 1991, na redação vigente à data da publicação desta Emenda. 
Art. 16 - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 17 - Revoga-se o inciso II do § 2º do art. 153 da Constituição Federal. 
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ANEXO D - CIRCULAR 3.328 DE 2006 DO BACEN 

 

 

Altera o Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais - RMCCI.  

 

A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão realizada em 4 de outubro 

de 2006, com base na Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, nos artigos 10 e 11 da Lei 

nº.595, de 31 de dezembro de 1964, na Medida Provisória nº 315, de 3 de agosto de 

2006, na  resolução nº 3.412, de 27 de setembro de 2006, na Resolução nº 3.265, de 4 de 

março de 2005, na Resolução nº 3.368, de 25 de maio de 2006, e tendo em vista o art. 2º 

da Circular nº 3.280, de 9 de março de 2005,  

 

D E C I D I U:  

 

Art. 1º Os seguintes trechos do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais 

Internacionais (RMCCI), divulgado pela Circular nº 3.280, de 9 de março de 2005, e 

alterações posteriores, passam a vigorar com a redação contida nas folhas em anexo à 

presente  

 

Circular:  

 

I - título 1, capítulo 1.  

 

II - título 2:  

a) índice;  

b) capítulos 01 e 02;  

c) capítulo 03, seção 02, subseção 03;  

d) capítulo 07.  

 

III - título 3:  

a) índice;  

b) capítulo 01;  

c) capítulo 03, seção 01;  

 



 137

d) capítulo 04.  

 

Art. 2º Ficam revogados os seguintes trechos do RMCCI:  

 

I - título 2:  

a) capítulo 03, seção 02, subseções 01, 02, 04 e 05;  

b) capítulos 04, 05 e 06.  

 

II - título 3, capítulo 2, seção 1, subseção 1.  

 

 

Art. 3º Ficam cancelados os Certificados de Registro de prefixo-base 91, emitidos 

anteriormente à revogação das Circulares 2.741, de 27 de fevereiro de 1997, e 2.996, de 

9 de agosto de 2000, respectivamente, os quais devem ser devolvidos ao setor 

responsável 

por sua emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da entrada em vigor desta 

Circular.  

 

Art. 4º Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação, quando ficam revogadas 

as Circulares 2.741, de 27 de fevereiro de 1997, e 2.996, de 9 de agosto de 2000, 

respectivamente.  

 

 

Brasília, 4 de outubro de 2006. 

 

 

Paulo Vieira da Cunha Antonio Gustavo Matos do Vale  

Diretor Diretor  
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REGULAMENTO DO MERCADO DE CÂMBIO E CAPITAIS INTERNACIONAIS  

TÍTULO: 1 - Mercado de Câmbio  

CAPÍTULO: 1 - Disposições Gerais  

 

 

1. O presente título trata das disposições normativas e dos procedimentos relativos ao 

mercado de câmbio instituído pela Resolução nº 3.265, de 04.03.2005.  

 

2. As disposições deste título aplicam-se às operações realizadas no mercado de câmbio, 

que engloba as operações de compra e de venda de moeda estrangeira, as operações em 

moeda nacional entre residentes, domiciliados ou com sede no País e residentes, 

domiciliados ou com sede no exterior e as operações com ouro - instrumento cambial, 

realizadas por intermédio das instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio 

pelo Banco Central do Brasil.  

 

3. As pessoas físicas e as pessoas jurídicas podem comprar e vender moeda estrangeira 

ou realizar transferências internacionais em reais, de qualquer natureza, sem limitação 

de valor, na forma estabelecida neste Regulamento, observada a legalidade da transação, 

inclusive de ordem tributária, tendo como base a fundamentação econômica das 

operações e as responsabilidades definidas na respectiva documentação, ressalvado o 

disposto no título 2, capítulo 1, item 2 deste Regulamento.   
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ANEXO E – COLÉGIO AUGUSTO LARANJA – CONTEÚDO DA AULA DE 06 

DE FEVEREIRO DE 2006 

 

 

Curso: Educação Financeira e Sustentabilidade 

Texto 1 – Data 6/2/2007 

 

Leia a seguir, os trechos extraídos de dois jornais de grande circulação no mundo. 

 

TENDÊNCIAS/DEBATES 

Façamos as pazes com a Terra  

KOÏCHIRO MATSUURA 

 

O chamado que nos é feito para pormos fim à guerra contra a natureza é por uma 

solidariedade sem igual com as gerações futuras  

É CLARO que esta não é a primeira crise ecológica que a humanidade atravessa, mas 

não há dúvida de que é a primeira crise de âmbito tão amplo - de fato, tem a amplitude 

do mundo inteiro. O que estamos fazendo para salvaguardar o futuro da Terra e de sua 

biosfera? Quais são os desafios a serem enfrentados? Que soluções podemos propor?  

Essas foram as questões discutidas na última sessão de nossos Diálogos do Século 21, 

com contribuições de cerca de 15 especialistas renomados. Em primeiríssimo lugar 

estão as mudanças climáticas e o aquecimento global: até o fim do século, o planeta 

pode ter esquentado entre 1,5º C e 5,8º C. Tal aquecimento climático ameaça muitas 

partes do mundo e poderá provocar muitas catástrofes. Em segundo lugar vem o 
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processo de desertificação, que já afeta um terço da terra firme do mundo. Ao final do 

século 20, quase 1 bilhão de pessoas em 110 países estavam ameaçadas pela expansão 

dos desertos. Esse número pode dobrar até 2050.  

O desmatamento segue, apesar de as florestas primárias e tropicais abrigarem a maior 

parte da biodiversidade do mundo e de sabermos que elas ajudam a enfrentar mudanças 

climáticas e retardar a erosão dos solos.  

Toda nossa biosfera é ameaçada pela poluição. O Banco Mundial estima que, na Ásia, 

ocorram 1,56 milhão de mortes/ano por causa da poluição. Até 2025, 2 bilhões de 

pessoas enfrentarão a falta de água. É muito provável que sejam 3 bilhões em 2050. Por 

fim, está ameaçada a biodiversidade: as espécies são extintas num ritmo cem vezes 

superior ao natural médio. Até 2100, é possível que 50% das espécies já estejam 

extintas.  

Essa situação acarreta riscos sérios de guerra e outros conflitos, exigindo uma resposta 

global. O desenvolvimento sustentável diz respeito a todos nós. É condição necessária a 

qualquer combate efetivo à pobreza - entre outras razões, porque são os mais pobres que 

sofrerão as piores conseqüências das secas e de outros desastres naturais que estão por 

vir. Se não tomarmos medidas imediatas para combater o aquecimento global, 

poderemos prever a perda de entre 5% e 20% do PIB mundial. Quem diz que 

desenvolvimento sustentável custa caro demais? É o "desenvolvimento normal" que 

pode nos destruir! Javier Pérez de Cuéllar abriu nossos diálogos com um aviso 

inequívoco: "Como podemos saber, mas, mesmo assim, sermos incapazes de -ou não 

desejarmos- agir?".  

Não é mais possível argumentar que "sustentabilidade" e "desenvolvimento" são metas 

conflitantes. Tampouco que lutar contra a pobreza é incompatível com a preservação 

dos ecossistemas. Precisamos lutar em todas as frentes ao mesmo tempo.  

A idéia, claro, não é frear o crescimento por completo, mas, como disse Mostafa Tolba, 

promover a mudança o mais rápido possível para formas de riqueza menos materiais, 

reduzindo o consumo de matérias-primas.  
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É preciso haver uma consciência muito maior do potencial devastador do aquecimento 

global. Disso precisa resultar o cumprimento das medidas previstas no Protocolo de 

Kyoto.  

Seria útil, também, promover o direito à água potável limpa, deitando fundamentos para 

a governança ética da água. A Unesco está engajada na promoção de políticas hídricas 

sustentáveis, fomentando a difusão de informação nessa área e incentivando a proteção 

global da biodiversidade.  

Como parte da reforma atual dos sistemas das Nações Unidas, foi lançado um debate 

amplo sobre a governança do meio ambiente mundial e sobre a necessidade de uma 

melhor coordenação dos esforços de todos. Estou convencido de que as atividades da 

ONU são demasiado fragmentadas, mas precisamos ter a certeza de construirmos a 

partir dos mecanismos que já existem e funcionam bem.  

O chamado que nos é feito hoje para pormos fim à guerra contra a natureza é por uma 

solidariedade sem precedentes com as gerações futuras. Será que, para chegar a isso, a 

humanidade precisará selar um novo pacto, um "contrato natural" de co-

desenvolvimento com o planeta, assinando um armistício com a natureza? Precisamos 

da sabedoria necessária para defender uma ética para o futuro, pois, se quisermos fazer 

as pazes com a Terra, essa ética terá que prevalecer. Este planeta é o nosso reflexo: se 

ele está ferido, nós estamos feridos; se está mutilado, a humanidade também está. Para 

mudar de direção, precisamos criar sociedades baseadas no conhecimento que sejam 

capazes de reunir o combate à pobreza com os investimentos em educação, pesquisa e 

inovação. Ao fazê-lo, estaremos deitando os alicerces de uma verdadeira ética da 

responsabilidade. 

KOÏCHIRO MATSUURA , 69, economista e diplomata japonês, é o diretor-geral da 

Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). 

Tradução de Clara Allain. 
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São Paulo, domingo, 04 de fevereiro de 2007. 

 

 

                                                                   4/2/2007 

Novos dados tornam relatório sobre o clima ainda mais sombrio 

 

Katy Human 

Do The Denver Post 

O planeta está aquecendo e é nossa culpa. O aquecimento está reduzindo gradualmente 

a oferta de água por todo o Ocidente. Os mares poderão subir até 58 centímetros até 

2100, ondas de calor estão atingindo mais pessoas e furacões provavelmente ficarão 

mais fortes. Isto é o que diz um relatório da ONU divulgado na semana passada. O 

relatório também prevê um aquecimento de até 7º C. Durante a última Era Glacial, a 

temperatura global era em média cerca de 5,5º C mais fria. 

Se a situação está ruim, parece que ficará ainda pior. Os autores do relatório não 

consideraram dados científicos publicados no ano passado, mostrando elevações 

maiores do que as esperadas no nível dos mares e do aquecimento em algumas partes do 

planeta. 

 “Antes disso, as pessoas diziam sobre o aquecimento provocado pelo efeito estufa, 'ah, 

eu não verei isto’. Agora, eu terei que lidar com isto durante meu tempo de vida e 

poderá envolver, por exemplo, a perda da costa sul dos Estados Unidos", disse Pieter 

Tans, um pesquisador da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, em Boulder, 

Colorado. 

O Painel Intergovernamental para Mudança Climática (IPCC) divulgou na semana 

passada um resumo de 21 páginas de suas conclusões sobre o clima, com base em dados 

científicos publicados antes de 2006. Os mais de 2.000 colaboradores precisaram de 

tempo para chegar a um consenso. Nos últimos 13 meses, estudos revisados por 

cientistas publicados em revistas científicas indicaram: 

 

 

http://noticias.uol.com.br/midiaglobal/outros/
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- O derretimento do gelo permanente provavelmente enviará mais gases  

responsáveis pelo efeito estufa para a atmosfera, aquecendo a Terra ainda mais 

rapidamente que agora. 

- O gelo marítimo no Ártico está derretendo mais rapidamente do que muitos previam, 

assim como o gelo na Groenlândia. 

-Incêndios florestais estão se tornando mais comuns nos Estados Unidos e podem 

liberar mercúrio tóxico no ar. 

-A acidez dos oceanos está aumentando à medida que mais dióxido de carbono é 

absorvido por eles, desacelerando o crescimento de corais e outros organismos. 

 

 “À medida que ingressamos neste mundo mais quente que criamos, nós começaremos a 

ver coisas que nunca vimos antes. Estes processos são novos, nós não sabemos como 

funcionam", disse Gerald Meehl, cientista climático do Centro Nacional para Pesquisa 

Atmosférica (NCAR), em Boulder. 

 “A Terra já está destinada a um futuro mais quente porque o dióxido de carbono 

permanece na atmosfera por um século. Assim, para estabilizar o clima, nós temos que 

reduzir nossa emissão de combustíveis fósseis em cerca de 70%, 75%. Não se trata de 

algo como reciclar seu lixo", disse Jerry Mahlman, um cientista da NCAR. 

O relatório climático da semana passada chamou a atenção dos líderes mundiais e do 

público. Ralph Keeling, um pesquisador da Instituição Scripps de Oceanografia em La 

Jolla, Califórnia, disse ter ficado surpreso com o grande interesse do público. "Nós 

cientistas sentimos que ficou mais assustador e acho que o público percebeu isto", ele 

disse Quando Keeling era um estudante de doutorado há cerca de 20 anos, ele disse, 

"havia um consenso de que estávamos no fim da Terra normal e entrando neste mundo 

estranho". 

Meehl foi o principal autor de um capítulo no relatório do IPCC, que mostra que a 

temperatura do planeta poderá subir de 1 a 7º C até 2100, dependendo de mudanças 

tecnológicas e no consumo de energia e do aumento da população. "Quanto mais 

esperarmos", disse Meehl, "pior ficará o problema e mais terá que ser feito para detê-

lo". 
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Questões 

1. Qual o significado do termo sustentabilidade? 

2. Relacione as formas de consumo das sociedades contemporâneas à sustentabilidade 

do planeta. 

3. De que maneira o crédito pessoal influencia na questão da sustentabilidade? 

4. O presidente da França, Jacques Chirac, durante a realização do encontro – IPCC, 

afirmou que o mundo está “no limiar histórico irreversível”, e pediu por uma 

“revolução” política e econômica para salvar o planeta. (O Estado de S. Paulo, 

2/2/2007). Reflita sobre a declaração acima e esclareça o termo destacado em negrito. 
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ANEXO F – COLÉGIO AUGUSTO LARANJA – CONTEÚDO DA AULA DE 27 

DE FEVEREIRO DE 2007 

 

Curso: Educação Financeira e Sustentabilidade 

Aula 2 – dia 27/2 

 

JUROS: POR QUE PRECISAMOS DE JUROS? 

 

Reflita: 

 

Suponha que você tenha uma fazenda e o seu vizinho lhe peça parte da área para plantar 

café e criar gado. 

 

a) Você acharia justo receber parte do resultado que ele conseguirá com a utilização das 

terras? 

b) Aceitaria receber pelo uso das terras, sacas de café ou cabeças de gado? 

c) Aceitaria receber em dinheiro? Por quê?  

 

1. O que são juros? Por que os juros é algo necessário para a vida em sociedade? 

2. E o tamanho dos juros? Como podemos definir juros altos e juros baixos? 
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Taxa de juros 

Tecnicamente, no mercado financeiro, a taxa de juros é a remuneração do capital que os 

agentes (lojas, bancos, financeiras) superavitários emprestam para os deficitários. As 

taxas de juros interferem bastante nas nossas decisões de poupar, investir ou consumir. 

Quando a taxa de juros está alta é sinônimo de falta de dinheiro no mercado. Ao 

contrário, quando está baixa, é porque está sobrando dinheiro no mercado.  

3. Explique o trecho sublinhado no texto. 

 

A taxa Selic 

A taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia), administrada pelo Comitê de 

Política Monetária do Banco Central (COPOM), é a taxa de referência do mercado. O 

Selic calcula uma média dos juros que o governo paga aos bancos que lhe emprestam 

dinheiro. Essa média, chamada de Taxa Over-Selic, serve de referência para todas as 

outras taxas de juros do país. Por isso, a Taxa Over-Selic é chamada também de juro 

básico. Ela baliza todas as outras taxas de juros da economia: do cheque especial, do 

crediário, dos cartões de crédito. 

É por isso que quando ela cai, fica a expectativa que essa redução seja repassada pelos 

bancos, pelas lojas, pelas administradoras de cartões ao consumidor. Quando a Selic 

baixa, a rentabilidade dos títulos públicos também fica menor. Quando reduz a Selic o 

governo também reduz a rentabilidade dos bancos que destinam seus recursos para 

aplicações em títulos públicos. Para conseguir uma rentabilidade maior, os bancos “são 

empurrados” a fazer operações de crédito. Esse movimento provoca uma concorrência 

maior entre os bancos e o efeito disso é que os juros podem cair um pouco mais. 

 

Não só os consumidores tendem a se beneficiar da queda de juros, mas o próprio 

governo. Uma parte de sua dívida tem o pagamento de juros atrelado à Selic. Quando 

ela é reduzida, os juros que o governo tem que pagar são menores. Juros menores 

ajudam a impulsionar o crescimento econômico. Diminuem os custos de produção, 
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aumentam os investimentos das indústrias (seja para ampliar a produção ou construir 

novas unidades), as empresas brasileiras ganham competitividade no exterior (os 

produtos brasileiros tendem a ficar mais baratos) e caem os índices de inadimplência 

(calote), tanto de pessoas físicas quanto jurídicas. Tudo isso gera crescimento, novos 

empregos, melhora os salários e ajuda o governo a arrecadar mais impostos. 

Sobre o texto anterior, responda as questões 4 e 5. 

 

4. Qual a relação pode-se estabelecer entre as taxas de juros e a inflação? 

 

5. Embora a queda dos juros seja uma importante mola propulsora ao crescimento 

econômico, sob outro aspecto seus efeitos são extremamente prejudiciais à natureza. 

Explique como esse processo se desenvolve. 

 

6. Justifique a seguinte afirmação: Um bom administrador de dinheiro não entende 

apenas de economia e contabilidade, sabe muito sobre inteligência emocional. 

 

Tarefa de casa 

1. Pesquise: 

• Juros simples e juros compostos. Simule uma situação para ilustrar os dois tipos 

de juros. 

• O significado de crédito. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DA ENTREVISTA COM PEDAGOGOS DAS 

UNIDADES DE ENSINO 

 

Problema: 

Quais estratégias podem fomentar a capacitação financeira dos indivíduos no âmbito 

escolar? 

1 Introdução 

• Agradecimento pela participação e disponibilidade  

• Apresentação do pesquisador 

• Esclarecer a visão geral da entrevista: 

• Explicar ao entrevistado a finalidade da entrevista  

 

2 Roteiro de questões 

 

 

a) O que o entrevistado entende por Educação em Finanças Pessoais?  

 

Observação: essa questão é relevante, porque checa se o diretor pedagógico 

entende corretamente o conceito de Educação em Finanças Pessoais, ou se o 

seu entendimento é incipiente, o que poderia explicar eventualmente o 

porquê desse tema não ser tratado adequadamente em sua unidade de ensino, 

de forma a não ser suficientemente abrangente e atender às demandas atuais 

dos indivíduos. 

 

b) A inserção da Educação em Finanças Pessoais no currículo foi iniciativa da própria 

unidade, partiu de alguma política educacional mais geral ou de alguma parceria com 

alguma instituição financeira? Explique a origem dessa inserção.  
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Observação: essa pergunta é importante, para avaliar quais são os agentes 

que também estão preocupados e envolvidos com essa questão, de modo a 

possibilitar a identificação de quais os grupos que notaram a importância da 

inclusão do tema nas unidades escolares. 

 

c) Quando o conteúdo de Educação Financeira foi inserido no currículo de sua unidade?  

 

Observação: Essa pergunta é importante, para identificar se a inclusão foi 

recente ou se trata de uma preocupação mais antiga por parte da escola e dos 

seus dirigentes. 

 

d) Em quais anos do ensino está sendo desenvolvido o conteúdo de Educação em 

Finanças Pessoais? Qual o conteúdo inserido em cada etapa do ensino e o seu objetivo? 

Há uma relação com a fase do ciclo vida do indivíduo? Explique.  

 

e) O conteúdo de Educação em Finanças Pessoais foi inserido como disciplina optativa 

ou como tema transversal? Por quê? 

 

f) Quais as dificuldades e os obstáculos enfrentados no processo de implantação da 

Educação em Finanças Pessoais em sua unidade. Por quê? Como os enfrentou? 

 

  

g) Comente sobre a metodologia didática, inclusive o material didático que é utilizado 

para o ensino do tema, e o critério de avaliação aplicado aos alunos quanto ao 

conhecimento adquirido do conteúdo de Educação Financeira. Por que foram adotados? 

Qual a evolução do desempenho dos alunos? 

 

h) O processo de implantação da Educação Financeira na sua unidade refletiu no 

desempenho dos alunos em outras disciplinas do currículo? Se sim, em quais 

disciplinas? Por quê? 

 

i) Houve mudanças comportamentais dos alunos? Quais? Por quê?  
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Observação: trata-se de uma pergunta relevante, mas subjetiva, pois trata do 

aspecto comportamental, isto é, de como os alunos passaram a lidar com 

questões financeiras ou correlatas, após a inserção desse conteúdo. 

 

j) Como os alunos vêm respondendo a esse aprendizado, ou seja, qual tem sido o grau 

de aceitação por parte dos estudantes?  

 

Observação: questão importante para detectar a visão do diretor sobre o 

interesse dos alunos nesse aprendizado, ou seja, se os alunos percebem a 

relevância do tema para a sua formação. 

 

l) Como os professores de sua unidade são preparados para ensinar o conteúdo de 

Educação Financeira? São avaliados? Se sim, que tipo de avaliação é feita e por quem? 

 

m) Há a participação da família? Se sim, como se dá essa participação? 

 

n) Como a iniciativa privada complementa (ou poderia complementar) as ações de 

Educação Financeira de sua unidade? Há parcerias? Explique.  

 

Observação: possibilita identificar como os parceiros contribuem, seja 

através de recursos financeiros, desenvolvimento de material didático, 

apresentação de palestras sobre o tema, por exemplo. 

 

3 Encerramento 

• Comentários adicionais que o entrevistado queira fazer 

• Agradecimentos finais.  

• Encerramento 

 

Observação: perguntar se o entrevistado está disponível, caso sejam 

necessários maiores esclarecimentos.  
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APÊNDICE B - ROTEIRO DA ENTREVISTA COM A CONSULTORA 

Além desses dos diretores pedagógicos, está cogitada a participação da consultora 

Cássia d’Aquino que atua ativamente na divulgação da Educação Financeira nas 

escolas.  

Essa entrevista complementar possibilitará a obtenção de uma visão mais abrangente do 

tema, oferecendo contribuição importante para o desenvolvimento de políticas 

educacionais que promovam sua inserção no sistema de ensino. 

 

1 Introdução 

• Agradecimento pela participação e disponibilidade  

• Apresentação do pesquisador 

• Esclarecer a visão geral da entrevista: 

• Explicar à entrevistada a finalidade da entrevista  

 

 

a) O que a entrevistada entende por Educação Financeira? E, por Educação em 

Finanças Pessoais? 

 
 
b) O que explica a reduzida capacitação financeira da população brasileira?  

 

Observação: Pode ajudar a respaldar a argumentação sobre a relevância da 

inserção da Educação Financeira nos currículos escolares do ensino 

fundamental e médio. 

 

c) Comente o projeto de lei nº 3.401, de 2004 e explique como ele pode amparar o 

processo de inserção da Educação Financeira nos currículos escolares do ensino 

fundamental e médio brasileiro. 

 

d) Em termos de política educacional voltada ao currículo, qual sua recomendação e 

orientação para que a Educação Financeira seja inserida de fato no currículo 

brasileiro? 
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3 Encerramento 

• Comentários adicionais que a entrevistada queira fazer 

• Agradecimentos finais.  

• Encerramento 

Observação: perguntar se a entrevistada está disponível, caso sejam 

necessários maiores esclarecimentos.  
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