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Introdução

A educação financeira, com o passar dos anos, vem ganhando importância, 

principalmente no que se refere à necessidade de conscientização por parte da sociedade 

quanto ao tema e ao fato de orientar aos indivíduos que a compreendem a cumprirem seus 

deveres no âmbito social e a fazerem planejamentos no ambiente em que vivem. 

De acordo com relatório do BACEN (2008), pessoas educadas financeiramente não 

tem preocupação com inadimplência e sabem distribuir melhor a sua renda, pois efetuam as 

compras necessária para o consumo sem esquecer dos seus compromissos financeiros. 

Hoje, vivemos em um mundo cada vez mais complexo em que todo individuo deve 

levar em conta a importância da tomada de decisão diante de oportunidades ou diante de 

gastos, uma decisão correta ou equivocada pode constituir fator decisivo para ascensão ou 

fracasso financeiro. Os que tomam decisão correta acabam por se sobressair sobre os demais, 

melhorando assim a sua qualidade de vida, enquanto que os indivíduos que tomam as 

decisões erradas podem mergulhar em um mar de dificuldades, criando assim um 

desequilíbrio socioeconômico na sociedade. 
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Diante do exposto, observa-se que a educação financeira pode auxiliar na redução das 

desigualdades socioeconômicas. O Problema de pesquisa relaciona-se as decisões tomadas 

pelos indivíduos e se eles têm noção de aspectos relacionados à educação financeira e, 

também, se a deficiência de conhecimentos a respeito do tema pode ser responsável pela 

tomada de decisões equivocadas.

Portanto o objetivo da pesquisa é avaliar o conhecimento dos docentes da área de

matemática e outras áreas, acerca do auxílio da educação financeira na redução das 

desigualdades socioeconômicas verificando também se o público alvo desta pesquisa 

consegue suprir seus gastos com o rendimento que possuem atualmente. A pesquisa justifica-

se, ainda, por propiciar subsídios a problematizações que permitam o delineamento de novas 

perguntas, abordagens teórico-metodológicas, linhas de pesquisa, assim como novos desenhos 

de programas que proporcionem elementos para subsidiar a atuação dos docentes de 

disciplinas ligadas ao tema.

Fundamentação Teórica

A Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2005, p.6), 

tem sua própria definição para Educação Financeira:  

A Educação Financeira pode ser definida como o processo pelo qual consumidores e 

investidores melhoram sua compreensão sobre produtos, conceitos e riscos 

financeiros, 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.

Abordando o tema, para Camargo (2007, p. 6),

A gestão financeira pessoal ou planejamento financeiro pessoal consiste em 

estabelecer e seguir uma estratégia mais ou menos deliberada e dirigida para a 

manutenção ou acumulação de bens e valores que irão formar o patrimônio de uma 

pessoa e de sua família. Essa estratégia pode estar voltada para o curto, médio ou 

longo prazo e visa garantir a tranquilidade econômico-financeira do indivíduo.

Desta forma, a educação financeira extrapola o simples oferecimento de informações 

financeiras e de conselhos, sendo que estas atividades devem ser regulamentadas, em 

específico, no que refere a proteção dos clientes. A educação financeira é refletida na 

administração do dinheiro.



Lunardi (2012) mostra que questões como dinheiro, orçamento familiar e pessoal e 

planejamento financeiro, não são levados em conta na faculdade, pois nem mesmo os cursos 

que se relacionam com o tema, como Administração e Ciências Econômicas, versam sobre tal 

assunto.

De forma bem objetiva, Lelis (2006) e Medeiros (2003) afirmam que a educação 

financeira é um tema no qual se discute a importância do dinheiro, como administrá-lo, como 

ganhar, gastar, poupar e consumi-lo de forma consciente.

Metodologia

Para realização deste trabalho que teve como objetivo avaliar no Instituto Federal do 

Piauí no município de Angical, o grau de conhecimento sobre educação financeira e se este 

conhecimento pode contribuir na redução das desigualdades socioeconômicas, a pesquisa 

realizada foi do tipo descritiva. 

O instrumento de pesquisa adotado foi um questionário com perguntas abertas, os 

respondentes ficam livres para responderem com suas próprias palavras, sem se limitarem a 

escolha entre um rol de alternativas. 

Segundo Parasuraman (1991), um questionário é tão somente um conjunto de 

questões, feito para gerar os dados necessários para se atingir os objetivos do projeto. Embora 

o mesmo autor afirme que nem todos os projetos de pesquisa utilizam essa forma de 

instrumento de coleta de dados, o questionário é muito importante na

pesquisa científica, especialmente nas ciências sociais. 

Os sujeitos da pesquisa foram 3(três) docentes área de Matemática e 3(três) docentes 

de áreas diversas, sendo assim um total de 6(seis) entrevistados. O questionário teve como 

intuito avaliar o conhecimento dos docentes da área de matemática e outras áreas, acerca do 

auxílio da educação financeira na redução das desigualdades socioeconômicas. Para analisar o 

questionário, os sujeitos foram identificados como entrevistado 1 até entrevistado 6.

Resultados e Discussões

A amostra foi de seis entrevistados, onde observou-se maior predominância do sexo 

masculino. Em relação a amostra, foram: Três (3) formados em Matemática, Duas (2) 

formadas em Pedagogia e (1) formado em Sociologia.

Os resultados dos dados foram divididos em dois grupos, sendo o grupo um para o 

resultado dos docentes da área de Matemática e o grupo dois para o resultado dos docentes de 

outras áreas, respectivamente.



As respostas dos entrevistados foram avaliadas, e classificadas em categorias:

a) A educação financeira leva a redução da desigualdade?

b) Como faz pra ter controle financeiro dos seus gastos?

c) Atualmente, o rendimento supre seus os gastos mensais? 

Docentes da área de Matemática

Em resposta as perguntas: (a) A educação financeira leva a redução da 

desigualdade? , dois dos entrevistados responderam que sim; a educação financeira 

proporciona uma organização dos rendimentos e é capaz de evitar altos índices de 

endividamento; um dos entrevistados disse que  há outros fatores que causam a desigualdade 

socioeconômica, não sendo ela sozinha capaz de resolver o problema. (b) Como faz pra ter 

controle financeiro dos seus gastos?, em relação a essa pergunta obteve-se as seguintes 

respostas: O primeiro disse que faz anotações em planilhas e que anota os rendimentos e 

gastos, o segundo disse que tenta controlar as despesas para não atingir o total de ganhos; mas  

não revelou qual o método utilizado e o terceiro entrevistado respondeu que faz anotações de 

seus gastos e faz corte de despesas desnecessárias.

A pergunta (c) que questiona se o rendimento atual supre seus gastos mensais, o 

entrevistado 1 afirma que sim e ainda consegue reservar uns 30% do seu salário mensal, o 

entrevistado 2 também afirma que sim, mas revela que por gastos excessivos passa por alguns 

apertos, enquanto o entrevistado 3 assegura que ainda consegue poupar uma parte do dinheiro.  

Portanto podemos observar que os rendimentos atuais dos entrevistados suprem os gastos e 

em alguns casos ainda dar para fazer uma reserva. 

O resultado da entrevista com os docentes de matemática mostrou que a educação 

financeira auxilia as pessoas fazendo com que elas evitem o endividamento pessoal, pois seus 

conhecimentos prévios em relação: a planilhas mensais de anotações de gastos e cortes de 

despesas desnecessárias para não atingir o valor total da renda é parte do ensino de educação 

financeira; mostrou ainda que há um reconhecimento por parte dos docentes da importância

da educação financeira para a redução das desigualdades socioeconômicas na sociedade.

Docentes de outras áreas

Em relação aos docentes de outras áreas, analisando os dados sobre se a educação 

financeira leva a redução das desigualdades (a), o entrevistado 4 destaca a distribuição de 

renda como empecilho; o entrevistado 5 considera um fator multideterminante, mas que o 

acesso a informação favorece uma visão crítica de planejamento de vida; o entrevistado 6 



discorda, dando ênfase nas relações sociais como único fator determinante. Portanto, nota-se 

que ⅓ dos entrevistados não consideram a educação financeira como redutor das 

desigualdades econômicas, entretanto mencionam a desproporcional distribuição de renda 

como maior causa da mesma.

Observando os relatos sobre o atual rendimento supre seus gastos mensais (c) o 

entrevistado 4 afirma que sim, e busca fazer reserva para caso de emergência , o entrevistado 

5 informa que o básico sim, mas  que para fazer gastos extras precisar fazer um planejamento, 

e o entrevistado 6 afirma que sim, e ressalta que organiza as despesas para evitar gastos maior 

que seu rendimento.

Quando se fala em finanças, segundo Jacob et al. (apud LUCCI et al. 2006 p. 04), fala-

se nas atividades relacionadas ao dinheiro no dia a dia das pessoas, como controle do 

orçamento, utilização de cartões de crédito, cheques e decisão de investimento. O termo 

educação, na área de finanças, para o mesmo autor, significa o conhecimento dos termos 

financeiros de mercado, habilidade com a matemática financeira para interpretar dados 

financeiros e efetuar decisões sábias quanto ao uso do dinheiro, e também abrange o 

conhecimento de direitos, normas sociais, e experiências práticas.

Com base em todos os relatos acima, podemos observar que os 6(seis) entrevistados 

têm controle financeiro e que a grande maioria dos entrevistados acham muito importante o 

uso do gerenciamento de receitas. Podemos observar que se todos tivessem um controle sobre 

seus gastos não teríamos tantas pessoas endividadas.

Em relação à avaliação da pesquisa, foi considerada como muito relevante pela 

maioria dos sujeitos da pesquisa.

Gráfico 1: Relevância da pesquisa na perspectiva dos entrevistados.

Fonte: Dados obtidos pelo autor (2019)



Conclusões

Em virtude da pesquisa realizada com os docentes entrevistados e em vista dos 

argumentos apresentados por eles sobre as questões abordadas, podemos avaliar que todos 

possuem êxito nas suas finanças, portanto observamos que os rendimentos atuais dos 

entrevistados suprem os gastos mensais e em alguns casos ainda conseguem fazer uma reserva 

do seu ganho mensal, mas que nem todos reconhecem a importância da educação financeira 

como redutor dessa desigualdade, levantando questões sociais como fator determinante e que 

necessita de outras abordagens. 

De fato, os conhecimentos sobre educação financeira ajudam na redução das 

desigualdades socioeconômicas, entretanto é necessário mais agentes para modificar essa 

disparidade.
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