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RESUMO 
 
O presente estudo tem como objetivo discutir a eficácia das novas perspectivas para a Educação 
Financeira no Brasil, com ênfase nos projetos e regulamentações, tendo como base o 
DECRETO Nº 10.393 (BRASIL, 2020) e a obrigatoriedade da EF na BNCC. A abordagem 
metodológica escolhida foi uma pesquisa qualitativa de acordo com a Análise de Conteúdo de 
Bardin (1977) norteando a análise sobre os projetos da ENEF (2010, 2014, 2016), Programa 
Aprender Valor (2020) e Programa Educação Financeira nas Escolas (2021). Com o objetivo 
de entender as formas e padrões das regulamentações sobre educação financeira nas escolas 
brasileiras, além de identificar como a educação financeira infantil será abordada na formação 
das crianças, dos adolescentes e do futuro dos brasileiros, foi concluído que sim, mas em longo 
prazo. As regulamentações ainda estão se desenvolvendo e crescendo. Através dos resultados 
foi possível entender que cada vez mais, as escolas ao redor do país estão aderindo aos projetos, 
com foco no ensino dos professores, já que os docentes são fundamentais para a disseminação 
e ensinamento do conteúdo para seus alunos. Além disso, os alunos que já passaram pelos 
projetos conversam com seus responsáveis sobre finanças e participam da organização do 
orçamento doméstico e ainda mudaram significamente a sua maneira de manejar o dinheiro, 
controlando suas despesas e gastos e até mesmo aumentando a intenção de poupar.  
 

Palavras-chave: Alunos, BNCC, Educação Financeira, Professores, Projetos.  

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The study aims to compete for Financial Education in Brazil, with an emphasis on projects and 
regulations, based on DECREE NºCC, 2020 (BRASIL, 2020) and the mandatory nature of PE 
in BNSIL The methodological approach chosen was a qualitative research according to the 
Bardin's Content Analysis (1977) guiding the analysis of the ENEF projects (2010, 2014, 2016), 
the Programa Aprender Valor (2020) and the Programa Educação Financeira nas Escolas 
(2021). In order to understand the forms and standards of regulations on financial education in 
schools, in addition to identifying how children's financial education will be addressed in the 
education of children, adolescents and the future of Brazilians, it was concluded that yes, but in 
the long term. Regulations are still growing. Through the results, it was possible to understand 
that more and more, schools around the country are adhering to the projects, focusing on the 
teaching of teachers, since teachers are fundamental for the dissemination and teaching of 
content to their students. In addition, the employees who work with the money for the projects 
that work with their investment funds, even the organization of the household budget and still 
significantly control their form of expenses and costs. 
 
Keywords: Students, BNCC, Financial Education, Teachers, Projects.  
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1. INTRODUÇÃO  
 

A educação financeira é um tema essencial para o progresso social e econômico de um 

país, uma população educada financeiramente tende a apresentar uma educação política de 

qualidade, compromisso social e valorização do trabalho. 

Como consequência, por exemplo, o endividamento da população em que o índice de 

dívidas não pagas, de acordo com Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, 

o percentual das famílias brasileiras com dívidas é de 72,9% no ano de 2021. Ainda de acordo 

com a PEIC o número de famílias com mais de 50% da renda mensal comprometida com as 

dívidas chegou a 21,1% do total de famílias endividadas (PEIC, 2021). 

Visto toda dificuldade enfrentada na hora de pensar em EF, a necessidade de se 

estruturar uma estratégia de educação financeira torna-se, portanto, cada vez mais evidente, 

ainda mais que de acordo com o IBGE (2021) cerca de 14,4 milhões de brasileiras estão 

desempregados, o que vale a 14,1% da taxa de desemprego no 2º trimestre de 2021. Além disso, 

de acordo com a PEIC (2021) o total de famílias que declararam não ter condições de pagar as 

contas ou dívidas atrasadas e, portanto, permanecerão inadimplentes foi de 10,3% do total. As 

famílias mais pobres estão mais endividadas e mais inadimplentes, entre os que recebem até 

dez salários mínimos mensais, o percentual de endividados saltou para 68,9%, comparado aos 

59% registrados na mesma época no ano de 2020 (PEIC, 2021).  

Já em relação ao número de investidores em renda variável, a B3 (2021) divulgou um 

crescimento de mais de 43% no número de investidores no primeiro semestre de 2021, o que 

demonstra uma grande evolução para o mercado de capitais brasileiro, mas evidencia que 

apenas 3% da população investe em ações (B3, 2021). 

Um dos principais motivos das altas taxas de endividados e desemprego, além do 

aumento do número de investidores em renda variável, principalmente nos anos de 2020 e 2021, 

se dá a pandemia de COVID-19 que causou um grande impacto econômico no Brasil e no 

mundo. Segundo pesquisa realizada pelo Datafolha (2021) cerca de 46% dos brasileiros 

constataram redução na renda familiar, 45% dizem que a renda continuou igual e 9% tiveram 

aumento do rendimento familiar, mesmo durante a crise. O instituto ouviu 2.065 pessoas por 

telefone, com uma margem de erro de dois pontos percentuais. 

Ainda de acordo com um levantamento realizado pela IBOPE (2020) encomendado pelo 

C6 Bank, revela que apenas 21% dos brasileiros tiveram educação financeira na infância e 

destes, 45% não compartilham ou passam poucas informações sobre o orçamento da casa para 

seus filhos. A pesquisa demonstra que o número é bem preocupante, pois é justamente nessa 
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fase que os ensinamentos deveriam começar. E como definido pelo Ministério da Educação, as 

escolas brasileiras terão de oferecer educação financeira como parte do currículo básico, já que 

essa competência agora integra a BNCC (MEC, 2020). 

Até o ano de 2010 quase não existiam regulamentações e ações robustas e organizadas 

voltadas para EF nas escolas brasileiras. Em 22 de dezembro de 2010, houve a criação do 

Programa Educação Financeira nas Escolas que é uma ação que faz parte da Estratégia Nacional 

de Educação Financeira (ENEF) com o Decreto 7.397/2010 e renovada pelo Decreto Federal 

nº 10.393, de 9 de junho de 2020. O programa tinha como principal objetivo contribuir para o 

desenvolvimento da cultura de planejamento, prevenção, poupança, investimento e consumo 

consciente (ENEF, 2010). 

Com o propósito de elaborar um documento de modelo conceitual para levar Educação 

Financeira às escolas e posteriormente articular-se ao currículo da Educação Básica, criou-se o 

documento “Orientações para Educação Financeira nas Escolas”. Durante o período de 2010 a 

2011 foi implementado o projeto piloto em 891 escolas públicas de Ensino Médio, que de 

acordo com analistas do Banco Mundial, houve o aumento de 1% do nível de poupança dos 

jovens que passaram pelo programa, cerca de 21% a mais dos alunos fazem uma lista dos gastos 

todos os meses e 4% a mais dos alunos negociam os preços e meios de pagamento ao realizarem 

uma compra (PORTAL MEC, 2014). Por consequência as famílias também foram beneficiadas, 

pois temas como orçamento, planejamento e taxas bancárias entraram na pauta das conversas e 

decisões conjuntas de gastos por causa dos deveres de casa. Em maio de 2014, o material 

didático do projeto piloto, distribuído para 26 mil alunos e 2 mil professores, ficou disponível 

ao público na página do MEC na internet de forma gratuita (PORTAL MEC, 2014).  

Em 2020, o Ministério da Educação (MEC) tornou obrigatório o ensino de educação 

financeira nas escolas. Desde então, as instituições de ensino devem atender às novas diretrizes 

da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A decisão do MEC, no entanto, não transforma 

a EF em um componente curricular fixo a ser estudado, mas sim em um dos temas a serem 

desenvolvidos dentro da disciplina de Matemática e outras, como Linguagens e Ciências 

Humanas (ENEF, 2017, p.6). 

Para o ensino fundamental, a BNCC propõe o estudo de conceitos básicos de economia 

e finanças, como taxa de juros, inflação, aplicações financeiras e impostos. Em abordagem 

interdisciplinar, o documento destaca as dimensões socioculturais, políticas e psicológicas, 

além da econômica, em torno das questões de consumo, trabalho e dinheiro (BNCC, 2018, p. 

269). 
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Ainda em 2020 o Banco Central iniciou um programa voltado para as escolas públicas 

incluindo a educação financeira nas disciplinas: português, matemática, geografia e história, de 

acordo com a nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O projeto piloto do Programa 

Aprender Valor foi implementado em 429 escolas espalhadas por aproximadamente 250 

municípios de seis unidades da Federação: Ceará, Minas Gerais, Pará, Paraná, Mato Grosso e 

Distrito Federal. Em 2021, a iniciativa entrou em fase de expansão nacional, possibilitando que 

outras escolas e redes municipais e estaduais de educação tenham acesso aos recursos do 

programa (APRENDER VALOR, 2019).  

Já em 2021 o Governo Federal lançou, definitivamente, por meio do Ministério da 

Educação (MEC) em parceria com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Programa 

Educação Financeira nas Escolas. O Programa tem o objetivo de oferecer aos professores cursos 

gratuitos de formação em educação financeira, para que o tema esteja presente nas salas de aula. 

A expectativa inicial é a de capacitar, em três anos, 500 mil professores, que poderão levar o 

tema a mais de 25 milhões de estudantes brasileiros (MEC, 2021). 

 

1.2 Problema da Pesquisa 

 

Tomando como base uma sociedade que não está habituada a lidar adequadamente com 

suas finanças e gerando cada vez mais dívidas não pagas, criando transtornos decorrentes disso 

na economia e na vida do cidadão, é fundamental que se atente a uma educação para reverter 

este quadro, então desenvolver uma EF para crianças e adolescentes engloba refletir sobre os 

hábitos de consumo da sociedade e manusear o dinheiro de forma consciente, criando cidadãos 

que busquem benefícios em longo prazo. Diante do exposto, o desenvolvimento do trabalho 

será pautado na análise dos projetos e nas regulamentações brasileiras sobre educação 

financeira nas escolas. 

 

1.3 Objetivo Geral 

 

O presente trabalho tem como principal objetivo desenvolver uma análise de conteúdo 

sobre as regulamentações e projetos públicos acerca da EF nas escolas nacionais. Aprofundando 

especificamente nos projetos da ENEF, do programa Aprender Valor, do Programa Educação 

Financeira nas Escolas e sobre a EF na BNCC. A partir da análise feita será possível entender 

as formas e padrões das regulamentações sobre educação financeira nas escolas brasileiras, 
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além de identificar como a educação financeira infantil será abordada na formação das crianças, 

dos adolescentes e do futuro dos brasileiros. 

 

1.4 Justificativa 

 

Em relação a justificativa do trabalho, é fundamental entendermos como está estruturada 

a educação financeira no país, já que milhões de jovens passarão(am) a ter ensino formal na 

área. Nesse sentido, é possível avançar na discussão da maneira que se estrutura o processo 

ensino-aprendizagem da EF no Brasil. 

Colocar o ensino de EF em prática desde a infância faz com que se tenha jovens mais 

estruturados em suas finanças pessoais e até mesmo empresariais, e de acordo com uma 

pesquisa realizada pela Serasa Experian (2019) em parceria com Ibope Inteligência, revela que 

maior escolarização não significa, necessariamente, mais educação financeira entre os 

brasileiros de todas as faixas etárias e classes sociais, já que muitos são influenciados por 

experiências práticas, acumuladas pela vivência financeira. O problema é que muitos pais 

desconhecem o assunto e acabam tendo certas dificuldades em tratar e ensinar o tema aos seus 

filhos, então a melhor forma de ser abordado o tema seria nas escolas com o apoio da família 

para a prática, assim os alunos entenderiam que a educação financeira não visa o 

enriquecimento e sim a conscientização para que o jovem desenvolva atitudes para saberem 

lidar com o dinheiro, podendo ter uma vida segura e confortável (SERASA EXPERIAN, 2019).  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

O referencial teórico será pautado em temas que aparecerão com frequência durante o 

desenvolvimento do estudo e serão analisadas de uma forma que os conceitos apresentados 

facilitem o entendimento do estudo como um todo.  

 

2.1. A relação da criança e do adolescente com o dinheiro  

 

De acordo com Cerbasi (2011), começar cedo e da forma correta podem ser iniciativas 

que farão a diferença, no futuro, entre um milionário e um endividado. É necessário, portanto, 

ensinar às crianças e jovens as competências adequadas para cuidarem dos próprios recursos e 

assim se tornarem independentes o mais rápido possível. Hoje os tempos são outros, crianças 

têm acesso a muito mais informação do que no passado, uma pesquisa feita pelo aplicativo de 

educação financeira para jovens, Blu by BS2, do Banco BS2, durante a quarentena causada pelo 

COVID-19, as crianças de até 12 anos gastaram, em média, 30% mais do que os adolescentes 

com mais de 16 anos. Os dados apontam que games, delivery de comida e serviços on-line 

foram os principais gastos dos mais jovens (BLU BY BS2, 2020). 

Em “Born to Buy” (2004), diz que a propensão das crianças ao consumo não tem limites. 

Um bebê de 18 meses já identifica logotipos e antes de completar 2 anos sabe pedir presentes 

pela marca. Aos 10 anos, o pré-adolescente tem de 300 a 400 marcas na memória e consome 

uma quantidade sem precedentes de produtos. Todos que são impactados pelas mídias de massa 

são estimulados a consumir de modo inconsequente (SCHOR, 2004).  

No contexto atual o jovem se depara com inúmeras possibilidades de compra, seja por 

meio virtual ou físico. Condições de pagamento, lançamento de produtos, sistema de entrega, 

status, impacto da mídia, experiências de compra e grupos de referência reforçam um cenário 

que abrange todas as idades, em especial os jovens (MINELLA et al, 2017). Ainda mais no 

Brasil, onde as crianças influenciam em 80% nas decisões de compra de uma família (Instituto 

Alana, 2013). Nesse sentido, muitos jovens não recebem conhecimento sobre o tema em casa e 

nem nas escolas, tornando-o como elemento escasso. É com base nesse cenário que a educação 

financeira se torna relevante, pois melhora as condições de vida, prepara para um futuro e para 

situações de emergência (BRUTES E SEIBERT, 2014).  
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Na adolescência, os jovens caem na crença de que os recursos financeiros de seus pais 

pertencem automaticamente a eles e seus pais devem pagar pelas coisas que desejam. O direito 

financeiro reflete as atitudes dos adolescentes em relação ao dinheiro e é a antítese da 

consciência financeira (BEUTLER & GUDMUNSON, 2012). Além disso, os adolescentes 

contribuem relevantemente para a internalização dos valores de consumo mais amplos do 

materialismo, principalmente, quando os jovens são socializados para adotar papéis de adultos 

(BEUTLER & GUDMUNSON, 2012). Estas evidências mostram que o desenvolvimento de 

atitudes em relação ao dinheiro durante a adolescência são as principais causas para a satisfação 

financeira do adulto (WILHELM et al, 1993). 

Além das razões apresentadas, deve-se considerar o fato de que os jovens adoram 

comprar e por vezes utilizam esse mecanismo como forma de extravasar (SANTOS; 

FERNANDES, 2011). A adolescência é um período de crise de identidade, nesse estágio os 

jovens buscam alcançar a identidade através da aquisição e acumulação de objetos de consumo 

seletivos no intuito de criar diferenciação (ERIKSON, 1959). 

Com a pandemia do COVID-19, muitos jovens começaram a pensar em suas economias. 

Já que ainda no levantamento do Blu by BS2 também mostrou que os adolescentes a partir de 

16 anos foram os que mais pouparam neste período de quarentena: em média R$ 157 foram 

poupados, cerca de 28% do valor total recebido. Os mais novos (com até 15 anos) foram os que 

menos economizaram – apenas 13% do valor recebido (BLU BY BS2, 2020). O que já é um 

grande avanço, já que um estudo realizado pela Kitelab (2010) encomendado pela Visa, com 

jovens entre 13 e 18 anos na Argentina, no Brasil, no Chile, na Colômbia, na Guatemala e no 

México mostrou como e onde os adolescentes costumam gastar seu dinheiro. Entre os 

brasileiros, 83% afirmaram gastar tudo que têm no curto prazo e 76% informaram que gastam 

dinheiro com compras por impulso. Ainda na mesma pesquisa, na época, os jovens disseram 

que os outros destinos dos gastos são: transporte público (47%), roupas (37%), material escolar 

(33%), festas (29%) e telefone celular (22%). O estudo mostrou também que parte dos gastos 

são comprometidos com dívidas desde cedo: 20% dos entrevistados usam parte do seu dinheiro 

para pagar o que devem (KITELAB, 2010). 

A aprendizagem dos filhos no contexto da educação financeira familiar ocorre de modo 

lento, longo e pacientemente os pais precisam ter ainda uma compreensão dos desejos e 

necessidades dos filhos diante dos recursos financeiros disponíveis (D'AQUINO, 2007). Para 

Kioyosaki (2000), a alfabetização financeira é essencial na formação das crianças e 
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adolescentes, que devem não só aprender e entender as letras, mas também os números. O autor 

afirma que é essencial saber ler o que os números estão dizendo e entender a história que está 

sendo contada por eles, estruturando os conceitos de contabilidade. A alfabetização financeira 

se mostra, portanto, fundamental, já que afeta diretamente tanto a vida pessoal quanto a 

profissional, facilitando a relação com o dinheiro e com as finanças pessoais (KIOYOSAKI, 

2000). 

2.2. Iniciativas e regulamentações sobre educação financeira nas escolas brasileiras 

Educação financeira deveria começar o mais cedo possível e ser ensinada nas escolas 

(OCDE, 2005). A OCDE é um organismo internacional, que tem por objetivo fornecer uma 

plataforma para comparar políticas econômicas, solucionar problemas comuns e coordenar 

políticas nacionais e internacionais com o intuito de promover práticas que melhorem o bem-

estar econômico e social das pessoas em todo o mundo (MAUÉS, 2011). Ainda de acordo com 

a OCDE (2005), a educação financeira pode ser definida como o processo pelo qual 

consumidores e investidores melhoram sua compreensão sobre produtos, conceitos e riscos 

financeiros, e obtêm informação e instrução, desenvolvem habilidades e confiança, de modo a 

ficarem mais cientes sobre os riscos e oportunidades financeiras, para fazerem escolhas mais 

conscientes e, assim, adotarem ações para melhorar seu bem-estar.  

Em 2015 o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) avaliou estudantes 

em letramento financeiro, onde se concentra na capacidade dos jovens de usar seus 

conhecimentos e suas habilidades para enfrentar os desafios da vida real, em vez de apenas na 

medida em que eles dominaram conteúdos curriculares específicos (PISA, 2015). A definição 

completa de letramento financeiro, de acordo com a OCDE, é a seguinte:  

 

Letramento financeiro é o conhecimento e a compreensão de conceitos e riscos 
financeiros, bem como as habilidades e atitudes para aplicar esse conhecimento 
e essa compreensão, a fim de tomar decisões eficazes em uma variedade de 
contextos financeiros, melhorar o bem-estar financeiro dos indivíduos e da 
sociedade, e participar ativamente na vida econômica (OECD, 2014, p. 39). 
 

Infelizmente no Brasil, mais da metade dos estudantes, cerca de 53,3%, têm 

desempenho abaixo do nível básico de proficiência em letramento financeiro, onde a média da 

OCDE é 22,3% (PISA, 2015). Esses alunos são capazes de, na melhor das hipóteses, reconhecer 

o propósito de um documento financeiro cotidiano, como uma fatura, quando solicitado em 
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uma questão (CIDADANIA FINANCEIRA, 2018, p.122). O nível de aprendizagem dos alunos 

brasileiros em letramento financeiro em comparação com outros países é de grande importância 

a serem considerados para a implementação da EF nas escolas (CIDADANIA FINANCEIRA, 

2018, p.122). 

2.2.1. ENEF 

A ENEF foi criada por meio do Decreto Federal 7.397/2010, que visa contribuir para o 

fortalecimento da cidadania ao fornecer e apoiar ações que ajudem a população a tomar decisões 

financeiras mais autônomas e conscientes (RELATÓRIO ANUAL ENEF, 2016). Instituída 

como política de Estado de caráter permanente, a ENEF brasileira é fruto de uma mobilização 

multisetorial de 11 instituições, entre elas sete órgãos e entidades governamentais e quatro 

organizações da sociedade civil, que, juntas, integram o Comitê Nacional de Educação 

Financeira (CONEF) (RELATÓRIO ANUAL ENEF, 2016). A presença digital da Estratégia 

Nacional de Educação Financeira (ENEF) será potencializada por meio do portal 

www.vidaedinheiro.gov.br, criado para tornar-se referência nacional em educação financeira e 

um hub dentro da temática. Será por meio do portal que todo conteúdo será disponibilizado 

gratuitamente (RELATÓRIO ANUAL ENEF, 2016, p.7).  

Durante o período de agosto de 2010 a dezembro de 2011 foi aplicado o projeto piloto 

em 891 escolas públicas de Ensino Médio de seis unidades da federação com o Programa de 

Educação Financeira nas Escolas, desenvolvido pela ENEF (2010). O projeto em questão, 

abrangeu um treinamento em mais de 1.200 professores, com desenvolvimento de livros 

didáticos e o ensino da EF para mais de 27.000 alunos ao longo de três semestres (CIDADANIA 

FINANCEIRA, 2018, p.122). A iniciativa foi avaliada pelo Banco Mundial, o objetivo da 

avaliação foi aplicar métodos de pesquisa rigorosos para identificar o impacto causal da 

educação financeira sobre o conhecimento financeiro dos alunos e das famílias, sobre as suas 

atitudes financeiras, sobre a tomada de decisões e o seu bem-estar econômico (RELATÓRIO 

ANUAL ENEF, 2012, p.1). 

De acordo com os resultados da avaliação de impacto do projeto piloto de educação 

financeira nas escolas (2012), levando em conta o perfil socioeconômico dos alunos e dos 

responsáveis, em agosto de 2010, cerca de 56% dos alunos que participaram do programa piloto 

são do sexo feminino, 51% dos alunos tinham alguma forma de renda e aproximadamente 37% 

trabalhavam, adicionalmente, 32% eram beneficiários do Programa Bolsa Família. Além disso, 
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um terço dos responsáveis terminou o Ensino Médio e 62% tinham um computador com internet 

em casa. E ainda entre os responsáveis, cerca de 44% tinham conta poupança, mas as taxas de 

empréstimo eram altas, onde 89% dos responsáveis indicavam que tomavam dinheiro 

emprestado do banco, principalmente para comprar imóveis e veículos (RELATÓRIO ANUAL 

ENEF, 2012, p.4). 

Já em dezembro de 2011, na avaliação final, 61% dos alunos tinham alguma forma de 

renda e aproximadamente 42% trabalhavam. Ademais, perguntamos aos alunos sobre seus 

hábitos de gastos: se faziam uma lista de suas despesas todo mês e se negociavam o preço e os 

meios de pagamento ao realizarem uma compra (RELATÓRIO ANUAL ENEF, 2012, p.7).  

Dentro do projeto, um workshop direcionado aos responsáveis dos alunos foi feito no 

primeiro semestre de 2011, de forma semelhante ao que observado com os alunos, o workshop 

também teve um impacto positivo. Sobre o número de responsáveis que fazem uma lista de 

gastos e despesas. 41% dos responsáveis que participaram do workshop relataram que faziam 

listas de gastos, enquanto esse valor estava em 35% para os responsáveis que não participaram 

do workshop. O workshop dos responsáveis também teve um efeito positivo sobre as taxas de 

poupança dos alunos. Na avaliação de dezembro de 2011, alunos cujos responsáveis 

participaram do workshop declaram poupar 20,5% de suas rendas, enquanto esse valor ficou 

apenas em 16,5% para os alunos cujos responsáveis não participaram do workshop 

(RELATÓRIO ANUAL ENEF, 2012, p.10). 

Em 2014, a ENEF conduziu outro piloto direcionado aos estudantes do 1º ao 9º ano, 

com 400 professores e 14.886 alunos do Ensino Fundamental. Participaram do programa 201 

escolas da rede municipal. A implementação do projeto foi realizada de forma a deixar as 

escolas do grupo de tratamento livres para utilizarem o material didático da maneira mais 

adequada a seus cronogramas pedagógicos (RELATÓRIO ANUAL ENEF, 2016, p.11). O 

trabalho também foi avaliado pelo Banco Mundial, e os resultados sugerem impacto positivo 

no conhecimento financeiro e nas atitudes relacionadas a decisões de consumo e poupança. 

Segundo os avaliadores, os dados indicam que a eficácia do Programa depende de 

implementação mais criteriosa e que a forma de ensinar educação financeira para alunos dos 

anos iniciais talvez precise ser repensada (CIDADANIA FINANCEIRA, 2018, p.122). 

Em 2016, o Programa de Educação Financeira nas Escolas da ENEF iniciou uma nova 

fase, que tem como protagonista o professor. O objetivo desse projeto era criar e oferecer 
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diferentes cursos de extensão sobre educação financeira para os docentes em cada estado 

(CIDADANIA FINANCEIRA, 2018, p.122). De acordo com a coordenação do programa da 

ENEF, cerca de 9 mil professores foram envolvidos e 3 mil escolas públicas engajadas até 2017 

(RELATÓRIO ANUAL ENEF, 2016, p.9). O relatório conclui, ainda, que jovens educados 

financeiramente podem contribuir para o crescimento de 1% do PIB do Brasil (RELATÓRIO 

ANUAL ENEF, 2016, p.9). 

2.2.2. A EF na BNCC 

Em 2017 houve a inserção da educação financeira na BNCC (educação infantil e ensino 

fundamental), e depois homologada em dezembro (ensino médio) (CENPEC, 2020). A inserção 

foi fruto da articulação realizada pelos membros do Comitê Nacional da ENEF (CONEF), entre 

eles o Ministério da Educação (MEC), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Banco 

Central do Brasil (BACEN) (CIDADANIA FINANCEIRA, 2018, p.122). Após a 

homologação, o ano de 2019 foi dedicado à adaptação da BNCC para as realidades estaduais. 

Vários estados discutiram e aprovaram um currículo alinhado com a BNCC, em regime de 

colaboração com os municípios (BNCC, 2018). E em 2020 o MEC tornou obrigatório o ensino 

de educação financeira nas escolas. Na prática, redes de ensino públicas e privadas de todo o 

Brasil devem obrigatoriamente ajustar o currículo e abordar o tema de forma transversal nas 

aulas, de acordo com as novas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (MEC, 2020).  

De acordo com a BNCC, compete aos sistemas e às redes de ensino incorporar temas 

contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global, 

preferencialmente de forma transversal e integradora (CIDADANIA FINANCEIRA, 2018, 

p.123). Além de constar expressamente em matemática e como contexto de aprendizagem em 

outras áreas, como linguagens, história e geografia, a educação financeira é fundamental para 

o desenvolvimento da sexta competência geral prevista pela BNCC. Essa competência, 

conhecida como Projeto de Vida, envolve organização, planejamento, metas, sonhos e 

aspirações, assuntos que estão no escopo do ensino da educação financeira (CIDADANIA 

FINANCEIRA, 2018, p.123). 

Até 2022, os focos serão: garantir a formação continuada, com orientações, planos 

locais, material de apoio e equipes de formação local; apoiar as escolas na revisão dos projetos 

político-pedagógicos (PPPs); formar equipes para escolha ou (re)elaboração de materiais 
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didáticos alinhados à Base; e estruturar o sistema de acompanhamento e avaliação da 

aprendizagem dos estudantes segundo a BNCC (CENPEC, 2020). 

2.2.3. Programa Aprender Valor 

Alinhado com as novas diretrizes da BNCC, o Banco Central em parceria com o Centro 

de Políticas Públicas e Avaliação da Educação, da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(CAEd/UFJF), desenvolveram, em caráter piloto, o Programa Aprender Valor que tem como 

objetivo levar Educação Financeira para escolas públicas de todo país (APRENDER VALOR, 

2020). De acordo com o BC, tratar sobre Educação Financeira no contexto escolar é uma 

urgência social, tendo em vista os impactos, na vida individual e coletiva, no presente e no 

futuro, causados pelo modo como as pessoas lidam com o consumo e com os recursos 

financeiros e materiais. Levar o tema para dentro das salas de aula se alinha à demanda 

contemporânea de promoção do letramento financeiro na escolarização de nível básico 

(APRENDER VALOR, 2020). 

Integraram o programa 429 escolas, em 250 municípios, em seis Unidades da 

Federação: Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará e Paraná. Mais de 

1.200 profissionais, entre gestores e professores, estão cursando ou já concluíram as formações 

desenvolvidas para esse público e oferecidas de modo inteiramente online (BACEN, 2021). 

Quanto aos estudantes, mais de 30 mil participaram ou participam do processo de avaliação de 

entrada e, ao longo do programa, terão a oportunidade de estudar com os projetos escolares 

disponibilizados aos professores (BACEN, 2021). Os projetos têm duração de 5 a 10 aulas e 

podem ser aplicados tanto à distância quanto presencialmente, de acordo com a situação da 

escola. Ao fim do período de aplicação desses projetos, será realizada nova rodada de avaliações 

com o objetivo de verificar seus resultados na aprendizagem dos alunos. Apesar das 

dificuldades impostas pela pandemia, o Programa Aprender Valor vem tendo boa acolhida, não 

apenas em função da sua proposta, mas também pela qualidade dos recursos ofertados 

(BACEN, 2021). E ainda em 2021 o BACEN promoveu o lançamento da expansão nacional do 

Programa Aprender Valor. Com o objetivo de apoiar Secretarias de Educação e escolas na 

implementação do ensino da educação financeira e da educação para consumo nas escolas 

públicas de Ensino Fundamental, o Aprender Valor está sendo implementado em caráter 

experimental em todas as regiões do País (BACEN, 2021). De acordo com Maurício Moura, 

Diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central, há a 

possibilidade de atingir a 22 milhões de estudantes do Ensino Fundamental das escolas públicas 
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de todo o país, beneficiando gestores, professores e estudantes, onde a cada estudante alcançado 

e a cada família beneficiada, há a possibilidade da construção de uma sociedade formada por 

cidadão financeiramente autônomos, conscientes e responsáveis. Os projetos foram construídos 

para aplicação em sala de aula, de forma presencial, pensando na realidade da maior parte das 

escolas brasileiras. Mas com a pandemia de COVID-19 e a suspensão das aulas presenciais, 

alguns projetos foram adaptados para o ensino remoto (BACEN, 2021).  

2.2.4.  Programa da CVM com MEC 

Em 2021 foi lançado o Programa Educação Financeira nas Escolas pelo Ministério da 

Educação (MEC) em parceria com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (MEC, 2021). 

O objetivo é oferecer aos professores cursos gratuitos de formação em educação financeira, 

para que o tema esteja presente nas salas de aula. A expectativa inicial é a de capacitar, em três 

anos, 500 mil professores, que poderão levar o tema a mais de 25 milhões de estudantes 

brasileiros (MEC, 2021). Vale ressaltar que a formação de professores em educação financeira, 

para atingir os estudantes brasileiros, está alinhada a diretrizes globais e recomendações da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) (MEC, 2021). Como 

dito anteriormente, a formação dos professores será realizada de forma gradativa: 1º ano: 75 

mil professores; 2º ano: 250 mil professores; e 3º ano: 175 mil professores (MEC, 2021). "O 

ineditismo dessa iniciativa está em formar os professores para que sejam entusiastas da 

educação financeira nas escolas de nosso país. Esse é um tema transversal previsto na Base 

Nacional Comum Curricular (...)" (RABELO, 2021). De acordo com Renato de Oliveira Brito 

(2021), Diretor de Formação Docente e Valorização de Profissionais da Educação, o foco é no 

professor, e muitas vezes quando se coloca a educação financeira em pauta dentro das escolas, 

cai em esquecimento de como se pode trabalhar a segurança dos professores dentro das salas 

de aula. Com um professor seguro do tema que ele vai desenvolver, com certeza o reflexo 

naqueles alunos vai ter um potencial maior.  

Professores de todo o país poderão receber os treinamentos em educação financeira por 

meio de plataforma EaD específica, disponível na internet. Os cursos vão oferecer capacitação 

para o desenvolvimento de projetos educacionais, incluindo pesquisas, produção de material 

didático e publicações para crianças, adolescentes e adultos. Os treinamentos incluem temas de 

mercados de capitais e inovação financeira. A plataforma conta com vídeos, podcasts e 

publicações para download (MEC, 2021).  
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2.3. Principais desafios e dificuldades da educação financeira nas escolas 

Um dos principais temas que levam às dificuldades da implementação da Educação 

Financeira nas escolas é a desigualdade (VALOR INVESTE, 2020). Considerando-se o Brasil, 

um país com enorme desigualdade de distribuição de renda, em que um número significativo 

da população vive excluída dos serviços financeiros (ABRAMOVAY, 2004), esse assunto 

torna-se ainda mais relevante. O Brasil ficou em 17° lugar em um ranking que mede a 

competência financeira de 20 países (PISA, 2018). De acordo com o relatório, existe uma 

disparidade profunda em todos os países analisados: estudantes com condições 

socioeconômicas melhores apresentaram ter mais conhecimento sobre finanças pessoais. O 

levantamento mostra, ainda, que a escola não é considerada a principal fonte de informação 

sobre educação financeira (VALOR INVESTE, 2020). À semelhança de outros países, 90% 

dos adolescentes brasileiros aprendem sobre dinheiro em casa (PISA, 2018). De acordo com 

Cassia D´Aquino, educadora financeira com especialização em crianças, em entrevista com o 

jornal Valor Econômico (2021), diz que na pandemia, o cenário se agravou, com crianças 

dispersas e professores exaustos, o que contribuiu para que as expectativas criadas em relação 

à educação financeira fossem frustradas, já que a questão é que as pessoas tendem a ler educação 

com uma lente exagerada sobre educação financeira, com um viés centrado em como ficar rico 

rápido, ainda afirmou que não é uma questão apenas de ter o assunto na escola, mas de ter uma 

boa escola (VALOR INVESTE, 2021).  

De acordo com as diretrizes da OCDE, os professores devem estar no centro dos 

programas de educação financeira nas escolas e ser envolvidos em todas as etapas do processo, 

desde a concepção até a implementação, devido ao conhecimento técnico que possuem e à 

proximidade com os alunos (CIDADANIA FINANCEIRA, 2018, p.125). Para que a educação 

financeira seja realidade dentro da sala de aula, professores precisam ser convencidos da 

importância de ensinarem o tema, bem como receber formação e materiais adequados 

(CIDADANIA FINANCEIRA, 2018, p.125). 

Inclusive, para que os programas de educação financeira tenham penetração nas escolas 

de todo o país, é importante pensar em estratégias variadas e em um conjunto de soluções que 

possam ser escolhidas de acordo com a realidade – social, econômica, educacional e cultural – 

de cada município, instituição ou rede de ensino. Além do foco nos usuários e da flexibilidade, 

o monitoramento e a avaliação de impacto são outros componentes essenciais para a introdução 
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efetiva da educação financeira nas escolas, os quais devem incluir aspectos quantitativos e 

qualitativos (CIDADANIA FINANCEIRA, 2018, p.126).  
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3. METODOLOGIA  
 

O presente capítulo tem como objetivo abordar a metodologia a ser utilizada como fonte 

de informações e recursos para o estudo, através de uma pesquisa qualitativa. Desta forma, será 

explorada a Análise de Conteúdo de Bardin (1977), que pode ser definida como um conjunto 

de instrumentos metodológicos, em constante aperfeiçoamento, que se presta a analisar 

diferentes fontes de conteúdos (verbais ou não-verbais) (SILVA E FOSSÁ, 2013).  

Bardin (1977) indica que a utilização da análise de conteúdo prevê três fases 

fundamentais: (i) pré-análise, (ii) exploração do material e (iii) tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação. A primeira fase, a pré-análise, pode ser identificada como uma fase 

de organização. Nela estabelece-se um esquema de trabalho que deve ser preciso, com 

procedimentos bem definidos, embora flexíveis, iniciando-se o trabalho escolhendo os 

documentos a serem analisados (CÂMARA, 2013). Na segunda fase, fase de exploração do 

material, são escolhidas as unidades de codificação e suas respectivas unidades de registro ou 

significação (CÂMARA, 2013). Por fim, na fase dos tratamentos dos resultados, a inferência e 

interpretação há a condensação nos resultados brutos, onde o pesquisador procurará torná-los 

significativos e válidos. Esta interpretação deverá ir além do conteúdo manifesto dos 

documentos, pois, interessa ao pesquisador o conteúdo latente, o sentido que se encontra por 

trás do imediatamente apreendido (CÂMARA, 2013). 

 

3.1  Pré-análise dos dados 

 

 A amostra é composta pelos principais projetos voltados para EF no Brasil, sendo a 

ENEF, o Aprender Valor e o Programa Educação Financeira nas Escolas. Além de ter como 

base os dados primários dos principais objetivos e metas abordados nas diretrizes da EF na 

BNCC (BNCC, 2018) e no DECRETO Nº 10.393 (BRASIL, 2020). 

 

Quadro 1 - Projeto e seu ano de implementação 

Projeto Ano de implementação 

Projeto Piloto ENEF  2010 

Projeto Piloto ENEF 2014 

Projeto ENEF  2016 
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Projeto Ano de implementação 

Programa Aprender Valor 2020 

Programa Educação Financeira nas Escolas 2021 

Fonte: Elaboração própria 

 
Conforme apresentado no quadro acima, todos os projetos serão utilizados para a 

formulação dos objetivos/hipóteses, dada a importância dos programas como elemento 

formativo no campo da educação financeira para crianças e adolescentes, o objetivo é entender 

os resultados, padrões e diferenças nas regulamentações selecionadas, apoiando-se no 

DECRETO Nº 10.393, com a finalidade de promover a educação financeira, securitária, 

previdenciária e fiscal no país (BRASIL, 2020), e também nos principais objetivos descritos na 

Base Nacional Comum Curricular.  

 

3.2 Exploração do material 

 

 Foram efetuadas análises dos resultados dos projetos e também leituras superficiais dos 

conteúdos apresentados nas apostilas da ENEF, infelizmente não é possível ter acesso ao 

conteúdo do programa Aprender Valor, já que ele só se encontra disponível para os alunos e 

professores. Os dados foram analisados focando na criação da codificação e exploração, a partir 

dos conceitos instaurados no DECRETO Nº 10.393 (BRASIL, 2020) e baseados nos principais 

objetivos da implementação da EF nas escolas descritas na BNCC (2020).  

No DECRETO Nº 10.393, Art. 2º, contém quatro pontos que competem sobre a 

implementação da EF no país: (i) implementar e estabelecer os princípios da ENEF; (ii) divulgar 

as ações de educação financeira, securitária, previdenciária e fiscal propostas por seus 

membros, por outros órgãos e entidades públicas ou por instituições privadas; (iii) compartilhar 

as informações sobre as ações de educação financeira, securitária, previdenciária e fiscal 

produzidas pelos órgãos e entidades representados, para identificar as oportunidades de 

articulação; e (iv) promover a interlocução entre os órgãos ou às entidades públicas e as 

instituições privadas para estimular e, sempre que possível, integrar as ações de educação 

financeira, securitária, previdenciária e fiscal (BRASIL, 2020). 

Em relação ao item (i) implementar e estabelecer os princípios da ENEF, abordam-se 

os objetivos seguintes: (a) promover a educação financeira e previdenciária; (b) aumentar a 

capacidade do cidadão para realizar escolhas conscientes sobre a administração dos seus 
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recursos; e (c) contribuir para a eficiência e a solidez dos mercados financeiro, de capitais, de 

seguros, de previdência e de capitalização (ENEF, 2010). 

 Para (ii) divulgar as ações de educação financeira, securitária, previdenciária e fiscal 

propostas por seus membros, por outros órgãos e entidades públicas ou por instituições 

privadas, deverá ser realizado um planejamento estratégico, dando apoio às escolas na revisão 

dos projetos político-pedagógicos (PPPs) e formar equipes para escolha ou (re)elaboração de 

materiais didáticos alinhados à Base (BNCC, 2020). 

Para (iii) compartilhar as informações sobre as ações de educação financeira, securitária, 

previdenciária e fiscal produzidas pelos órgãos e entidades representados, para identificar as 

oportunidades de articulação, será necessário formar equipes de estudo e (re)eleboração de 

currículos pelas secretarias de educação, garantindo a formação continuada, com orientações, 

planos locais, material de apoio e equipes de formação local, além de estruturar o sistema de 

acompanhamento e avaliação da aprendizagem dos estudantes segundo a BNCC (BNCC, 

2020). 

Para (iv) promover a interlocução entre os órgãos ou às entidades públicas e as 

instituições privadas para estimular e, sempre que possível, integrar as ações de educação 

financeira, securitária, previdenciária e fiscal, será necessário estabelecer regime de 

colaboração entre estados e municípios, além de oferecer apoio técnico e financeiro para os 

entes federativos (BNCC, 2020). 

Para alcançar os objetivos da pesquisa, será apresentado a seguir a etapa de tratamento 

dos dados, focando na contagem dos resultados e por fim a avaliação dos impactos dos projetos. 
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4. RESULTADOS 

 

Os resultados serão apresentados da seguinte forma: (4.1) a etapa dos tratamentos dos 

dados e (4.2) da inferência e interpretação. Na primeira (4.1) são feitas duas análises: (4.1.1) 

análise na contagem dos resultados e (4.1.2) a análise da avaliação dos impactos dos projetos. 

Na segunda (4.2) busca-se relacionar os resultados e interpretá-los. 

 

4.1 Tratamento dos dados 

 

4.1.1 Análise de contagem dos resultados 

 

Para entender o alcance dos projetos sobre EF, foi analisada a contagem dos resultados 

com base nos relatórios finais de cada projeto. Com a finalidade de oferecer subsídios para 

entender a efetividade da implementação da EF de acordo com as normas da BNCC (2020), foi 

avaliado a quantidade de escolas integradas, a quantidade de alunos participantes e a quantidade 

de professores que estão cursando/ já cursaram as formações desenvolvidas e oferecidas. Os 

dados do Projeto Piloto ENEF (2010), Projeto Piloto ENEF (2014) e Projeto Piloto ENEF 

(2016) foram retirados do Relatório Anual ENEF (2017). Os dados do Programa Aprender 

Valor (2020) foram retirados do portal Aprender Valor (2020) e até o momento do 

desenvolvimento deste trabalho, no Programa Educação Financeira nas Escolas (2021) ainda 

não foi desenvolvida nenhuma avaliação dos resultados, apenas sobre a quantidade de 

professores envolvidos no projeto (MEC, 2021). Porém é de grande importância comentar sobre 

o projeto já que ele faz parte da implementação da EF no país. 

 

Quadro 1 - Resultados com as quantidades (aproximadas) das escolas, alunos e 
professores envolvidos nos projetos 

Projeto (Ano) Escolas Alunos Professores 

Projeto Piloto ENEF (2010) 891 27.000  1.200  

Projeto Piloto ENEF (2014) 201  14.000 400 

Projeto Piloto ENEF (2016) 2.734 Indefinido  8.393  

Programa Aprender Valor (2020) 429 30.000 3.531 

Programa Educação Financeira nas Escolas (2021) Indefinido  Indefinido 75.000 
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Projeto (Ano) Escolas Alunos Professores 

Total  4.255 71.000 88.524 

Fonte: Elaboração própria, com base nos relatórios de resultados de cada projeto 

 

Percebe-se na análise do quadro, uma grande representatividade dos professores em 

cada projeto, sendo eles os mais demandados quando somados. Segundo Freire (1979), a ação 

docente é a base de uma boa formação escolar e contribui para a construção de uma sociedade 

pensante. Entretanto, para que isso seja possível, o docente precisa assumir seu verdadeiro 

compromisso e encarar o caminho do aprender a ensinar. Além disso, é fundamental qualificar 

os docentes para que eles possam disseminar o conhecimento sobre o tema aos estudantes 

durante as aulas (MEC, 2021). 

 

4.1.2 Análise da Avaliação de Impacto dos projetos 

 

Para desenvolver a Avaliação de Impacto do Projeto Piloto ENEF (2010), o total de 

escolas participantes foi dividido em dois grupos. Apenas metade das instituições receberam o 

projeto, denominado grupo de tratamento. A outra metade foi parte do grupo de controle, ou 

seja, não recebeu material algum. Assim foi possível comparar os conhecimentos financeiros e 

atitudes relacionadas às decisões de consumo e poupança entre ambos os grupos (ENEF, 2017). 

Vale ressaltar que a implementação do projeto foi realizada de forma a deixar as escolas do 

grupo de tratamento livres para utilizarem o material didático da maneira mais adequada a seus 

cronogramas pedagógicos (ENEF, 2017). 

Para examinar o impacto do programa sobre o conhecimento financeiro dos alunos 

envolvidos, o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd) desenvolveu um 

teste sobre o conteúdo do material didático e que pretendia medir as habilidades cognitivas 

desenvolvidas pelo projeto piloto.  Com base neste teste, o CAEd calculou o nível de 

proficiência financeira de cada aluno, que pode variar de 0 a 100, onde 100 é a nota mais alta 

possível (ENEF, 2017). 
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Gráfico 1 - Impacto sobre a Proficiência Financeira 

 
Fonte: Resultados da avaliação de impacto do projeto piloto de educação financeira nas escolas (2017) 

 

Conforme mostrado no Gráfico 1, os resultados das avaliações somativas indicam que 

o nível médio de proficiência financeira é significativamente mais alto no grupo de tratamento 

do que no grupo de controle. Esta diferença de 4 e 3 pontos, respectivamente, indicam que o 

programa de educação financeira entre alunos do ensino médio levou a um aumento de 5 a 7% 

da proficiência financeira dos alunos, em decorrência do projeto piloto (ENEF, 2017). 

Pensando na intenção de poupar dos alunos, foi perguntado aos estudantes em que 

medida concordavam ou discordavam de declarações como “Gosto de pensar com cuidado 

antes de me decidir por comprar algo”, “Sempre tento poupar dinheiro para fazer as coisas que 

eu gosto”, “Em minha opinião, poupar dinheiro todo mês é extremamente benéfico” e “Acredito 

que consigo poupar um pouco todo mês” (ENEF, 2017). Com base nas respostas a essas 

perguntas, o CAEd criou as medidas de intenção de poupar para esses jovens (ENEF, 2017). 

 

Gráfico 2 - Impacto do projeto piloto sobre índices de Intenção de Poupar 

 
Fonte: Resultados da avaliação de impacto do projeto piloto de educação financeira nas escolas (2017) 
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Conforme mostrado no Gráfico 2, os resultados das avaliações indicam que a média do 

índice da intenção de poupar entre os alunos é significativamente mais alta no grupo de 

tratamento do que no grupo de controle. Esta diferença de 2 pontos, indicam que o programa 

de educação financeira entre alunos do ensino médio levou a um aumento gradativo entre os 

estudantes que tem a intenção de poupar.  

Enquanto os resultados examinados anteriormente são baseados no comportamento 

financeiro pretendido, diversas perguntas da avaliação também permitem que determinemos se 

essas intenções se traduzem em ações (ENEF, 2017). Particularmente, a pesquisa perguntou aos 

alunos se eles de fato poupam uma fração de sua renda (ENEF, 2017).  

 
Gráfico 3 - Impacto sobre o Comportamento Poupador dos alunos 

 
Fonte: Resultados da avaliação de impacto do projeto piloto de educação financeira nas escolas (2017) 

 
As avaliações indicam que os alunos do grupo de tratamento exibiram melhores hábitos 

de poupança e comportamento de consumo do que os alunos do grupo de controle, conforme 

mostrado no Gráfico 3.  Uma porcentagem maior de alunos do grupo de tratamento poupa pelo 

menos uma parte de sua renda, comparado ao grupo controle.  

Ademais, foi perguntado aos alunos sobre seus hábitos de gastos: se faziam uma lista 

de suas despesas todo mês (ENEF, 2017). Conforme mostrado no Gráfico 4, a seguir, com o 

decorrer da implementação do projeto piloto, os alunos avaliados no grupo de tratamento 

seguem na frente do grupo controle, demonstrando resultados positivos e conscientes em 

relação aos seus gastos e despesas. 
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Gráfico 4 - Impacto sobre a organização das finanças pessoais dos alunos 

 
Fonte: Resultados da avaliação de impacto do projeto piloto de educação financeira nas escolas (2017) 
 

 No final, a pesquisa avaliou se o programa de educação financeira teve algum impacto 

sobre a participação dos alunos nas finanças domésticas. Na avaliação com os responsáveis, 

foram feitas perguntas para determinar se o aluno conversava com seus responsáveis sobre 

finanças e se os alunos estavam envolvidos na organização do orçamento doméstico (ENEF, 

2017). 

 

Gráfico 5 - Impacto sobre a Participação do Aluno nas Finanças Domésticas 

 
Fonte: Resultados da avaliação de impacto do projeto piloto de educação financeira nas escolas (2017) 
 
A avaliação revelou que uma maior porcentagem dos alunos do grupo de tratamento 

conversa com seus responsáveis sobre finanças e participa da organização do orçamento 

doméstico. Conforme mostra o gráfico 5, mais responsáveis do grupo de tratamento relataram 

que seus filhos conversam com eles sobre finanças, em comparação com os responsáveis do 

grupo de controle. O gráfico 6 abaixo revela um impacto igualmente positivo sobre os alunos 

que participam da elaboração do orçamento doméstico.  
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Gráfico 6 - Impacto sobre a Participação do Aluno nas Finanças Domésticas 

 
Fonte: Resultados da avaliação de impacto do projeto piloto de educação financeira nas escolas (2017) 

 
Para entender o impacto da adesão entre as escolas dentro dos projetos da ENEF, foi 

feito o Gráfico 7. O Gráfico abaixo mostra que em 2012, logo após a implementação do projeto 

piloto de 2010, havia apenas 6 estados contemplados, sendo eles TO, RJ, MG, SP, CE e o 

Distrito Federal (ENEF, 2017). Já em 2016 após a implementação do terceiro projeto ENEF, 

25 estados e mais o Distrito Federal foram contemplados (ENEF, 2017). O Gráfico demonstra 

o avanço na participação dos Estados brasileiros mesmo em pouco tempo de implementação. 

O relatório conclui, ainda, que com a adesão de mais Estados e consequentemente, mais escolas, 

os jovens educados financeiramente podem contribuir para o crescimento de 1% do PIB do 

Brasil (ENEF, 2017). 

 
Gráfico 7 - Impacto dos Estados Contemplados com os projetos da ENEF  

 
Fonte: Elaboração própria, com base no Relatório Anual ENEF (2017) 
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Já em relação ao programa Aprender Valor (2020) foi desenvolvido o Gráfico 8 para 
demonstrar o Impacto de adesão das escolas, em relação aos Estados selecionados para compor 
a amostra. No Gráfico abaixo, é possível averiguar que dentre os 5 Estados e mais o Distrito 
Federal, nenhum deles possui um índice de adesão menor do que 50% e que pelo menos 3 
Estados passam de 80% de escolas com adesão. 

 
Gráfico 8 - Impacto da adesão de escolas ao programa Aprender Valor  

 
 Fonte:  Elaboração própria, com base nos resultados apresentados no portal Aprender Valor (2020) 
 
 
4.2. Inferência e interpretação 

 

Na fase de inferência e interpretação serão utilizados os achados da fase descritiva da 

análise de conteúdo efetuada no item 4.1, bem como possíveis interpretações para os fenômenos 

identificados. Os dados do estudo foram baseadas em dados oficiais do DECRETO Nº 10.393 

renovado em 9 de junho de 2020: (i) implementar e estabelecer os princípios da ENEF; (ii) 

divulgar as ações de educação financeira por órgãos e entidades públicas ou por instituições 

privadas; (iii) compartilhar as informações sobre as ações de educação financeira; e (iv) 

promover a interlocução entre os órgãos ou às entidades públicas e as instituições privadas para 

estimular e, sempre que possível, integrar as ações de educação financeira. 

Em relação ao primeiro ponto (i) presume-se que o foco na implementação dos 

princípios da ENEF será maior no decorrer dos anos, já que cada vez mais uma grande parcela 

dos professores e estudantes participam ou têm acesso ao projeto. Nesse sentido, era esperado 

que o foco da disseminação da EF aumente e, consequentemente, os jovens aprendam a lidar 

com o dinheiro e suas despesas. Em sequência (ii), presume-se que o foco do aprendizado sobre 

EF seja nos professores, já que para poder divulgar o conteúdo para as crianças e adolescentes 
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é necessário que os docentes se aprofundem no tema. Em relação ao terceiro ponto (iii) 

presume-se que as entidades/órgãos responsáveis se atentem no compartilhamento de 

informações sobre a EF, de acordo com as normas da BNCC, nas escolas do país, para que mais 

profissionais de ensino e estudantes tenham em mente a importância dela para seu futuro. Por 

fim (iv), presume-se que a interlocução da importância da EF entre os órgãos, entidades 

públicas e instituições privadas seja feita de modo contínuo, para que assim, se torne algo 

comum na vida dos jovens e adultos no país.  

Percebe-se nas análises descritivas acima que quando tomadas em perspectiva 

comparativa, faz sentido ao longo prazo, já que de acordo com os resultados, cada vez mais, as 

escolas nos Estados brasileiros se preocupam em divulgar e implementar as EF em seus ensinos, 

ainda mais com a obrigatoriedade na BNCC. Percebe-se que os professores são o foco na 

maioria dos projetos, já que possuem como função principal garantir o processo de transmissão 

e assimilação dos conteúdos do saber escolar e, através desse processo, o desenvolvimento das 

capacidades cognoscitivas dos alunos, de maneira que, o professor planeje, dirija e comande o 

processo de ensino, tendo em vista estimular e suscitar a atividade própria dos alunos para a 

aprendizagem (LIBÂNEO, 1994). Os resultados ainda mostram que os alunos que passaram 

pelos projetos estão mais conscientes, organizados e manuseiam o dinheiro de forma mais 

prevenida.  
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5. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O objetivo deste estudo qualitativo foi desenvolver uma análise descritiva, comparativa 

e explicativa sobre as regulamentações e projetos públicos acerca da EF nas escolas nacionais, 

com intuito de identificar as formas e padrões, interpretando os resultados obtidos a partir dos 

conceitos instaurados. 

Para atingir os objetivos, foi utilizado a análise de conteúdo (BARDIN, 1977), 

codificando os resultados dos projetos selecionados. As análises foram baseadas no DECRETO 

Nº 10.393, com a finalidade de promover a educação financeira, securitária, previdenciária e 

fiscal no país (BRASIL, 2020), e também nos principais objetivos descritos na Base Nacional 

Comum Curricular.  

Esperava-se que os projetos divulgassem e implementassem as ações de educação 

financeira nas escolas de todo país, estimulando uma conscientização nos hábitos de consumo 

da sociedade e auxiliando no manuseio do dinheiro e controle de despesas. Já que a sociedade 

não está habituada com o controle de suas finanças, gerando cada vez mais dívidas não pagas e 

transtornos em suas vidas.  

 Pensando nos resultados da análise, percebe-se que faz sentido ao longo prazo, já que 

cada vez mais, as escolas nos estados brasileiros se preocupam em divulgar e implementar a EF 

em seus ensinos, principalmente depois da obrigatoriedade na BNCC. O avanço dos projetos 

ao longo dos anos, demonstra uma participação mais ativa ao redor do país, onde os professores 

são o foco na maioria dos projetos, dada a importância do ensino da EF aos docentes para que 

assim, através de uma boa assimilação do conteúdo, os professores possam transmitir e ensinar 

para seus alunos.  

 Pensando na conscientização dos alunos, é possível perceber um avanço no nível médio 

de proficiência financeira dos estudantes que passaram pelos projetos, além do impacto positivo 

na vida dos jovens e suas famílias. Através dos projetos, os alunos participantes mudaram 

significamente a sua maneira de manejar o dinheiro, controlando suas despesas e gastos e até 

mesmo aumentando a intenção de poupar. Ademais, a avaliação revelou que uma maior 

porcentagem dos alunos que participaram dos projetos conversa com seus responsáveis sobre 

finanças e participa da organização do orçamento doméstico, sendo um grande avanço para a 

implementação e conscientização na EF na vida dos brasileiros.  

Portanto, esse estudo buscou contribuir com o campo da educação financeira, através 

do entendimento dos projetos e regulamentações visando seus resultados e suas consequências 

para o futuro do país.  
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