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Resumo 
 

 

O tema investigado neste trabalho foi a educação financeira na adolescência. 
Objetivou-se analisar como se configura a educação financeira para o ensino 
fundamental II e médio em uma escola municipal, uma estadual e uma privada na 
cidade de Montes Claros – MG. A pesquisa apresentou uma abordagem qualitativa e 
quantitativa, de caráter descritivo. Foi desenvolvido um estudo de múltiplos casos, 
realizado por meio de pesquisa de campo, levantamento ou survey e entrevistas. A 
coleta dos dados foi desenvolvida em duas etapas: quantitativa e qualitativa. Para a 
etapa quantitativa, teve-se como base questionário estruturado para os alunos e 
pais, o  Teste de Alfabetização Econômica  (TAE-N), com uma amostra de 351 
alunos. A etapa qualitativa foi baseada em entrevistas com professores e diretores a 
partir de roteiro semiestruturado, criado exclusivamente para este estudo. Na análise 
dos dados, dada a natureza quantitativa e qualitativa, utilizou-se a estatística 
descritiva e análise do discurso do sujeito coletivo. A partir dos resultados referentes 
ao nível de conhecimento de educação financeira, constatou-se que, tanto para as 
questões de microeconomia e de macroeconomia, os alunos possuem um  nível de 
pensamento econômico inferencial, através do qual são capazes de identificar e 
refletir criticamente sobre as variáveis econômicas, sociais e políticas que operam 
nos processos econômicos. As análises permitiram um compreensão mais precisa 
de como os adolescentes aprendem sobre o mundo econômico, a forma que os 
temas relacionados à educação financeira são desenvolvidos na escola, também da 
importância de serem trabalhados esses assuntos pelos pais, entre os professores e 
no âmbito escolar. A interpretação dos resultados da pesquisa evidenciou que há 
uma preocupação constante tanto entre os pais quanto entre os professores com a 
educação financeira dos adolescentes. Ressalta-se a importância da educação 
financeira  começar o mais cedo possível, para que ao longo do tempo as 
habilidades e conhecimentos necessários sejam desenvolvidos para realização dos 
sonhos desses alunos. 
 

 

Palavras-chave: Educação Financeira, Adolescentes, Família, Escola, 
Alfabetização Econômica, Socialização Econômica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

 

The topic investigated in this work was the financial education. The objective of 
analysing how financial education is configured for elementary and middle school II 
municipal, State and private, in the city of Montes Claros-MG. The research 
presented a qualitative and quantitative approach of descriptive character, was 
developed a study of multiple cases, carried out by means of field research, survey 
or survey and interviews. The data collection was developed in two stages: 
quantitative and qualitative. For the quantitative step, if was based on structured 
questionnaire for students and parents, the test of Economic Literacy (TAE-N), with a 
sample of 351 students. The qualitative step was based on interviews with teachers 
and principals from Semistructured script, created exclusively for this study. In the 
analysis of the data, given the quantitative and qualitative nature, we used the 
descriptive statistics and analysis of the collective subject discourse. From the results 
for the level of knowledge of financial education, it was noted that both to the 
questions of microeconomics and macroeconomics, students have a level of 
economic thought inferential statistics, which are able to identify and reflect critically 
on the economic, social and political variables operating in economic processes. The 
analysis allowed a more precise understanding of how teenagers learn about the 
economic world, the way that topics related to financial education are developed at 
the school, also of the importance of these issues be worked by parents, between 
teachers and schools. The interpretation of the results of the survey showed that 
there is a constant concern among the parents as teachers with the financial 
education of teenagers. The importance of financial education begin as early as 
possible, so that over time the skills and knowledge needed to be developed for 
realization of your dreams.  
 

 

 

Keywords: financial education, Adolescents, family, school, Economic Literacy, 

Socialization. 
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1 Introdução  

 

A educação financeira é um tema que vem ganhando visibilidade nos últimos anos. 

Cada vez mais, o conhecimento financeiro tem se mostrado essencial para o 

planejamento da vida moderna. 

  

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE 

– (2004), educação financeira resume-se ao processo mediante o qual os indivíduos 

e as sociedades melhoram a sua compreensão em relação aos conceitos e produtos 

financeiros, de maneira que, com informação, formação e orientação claras possam 

desenvolver os valores e as competências necessários para se tornarem mais 

conscientes das oportunidades. 

 

De acordo com o Bacen (2013), o aprendizado e a aplicação de conhecimentos 

práticos de educação financeira podem contribuir para melhorar a gestão das 

finanças pessoais, tornando a vida das pessoas mais tranquila e equilibrada sob o 

ponto de vista financeiro.  

 

Lucci et al. (2006) afirmam que a importância da educação financeira pode ser vista 

sob diversas perspectivas. Sob a perspectiva de bem estar pessoal, jovens e adultos 

podem tomar decisões que comprometerão seu futuro, e as consequências vão 

desde desorganização das contas domésticas até a inclusão do nome em sistemas 

como SPC/ SERASA (Serviço de Proteção ao Crédito), que prejudicam não só o 

consumo como, em muitos casos, a carreira profissional. 

 

Desenvolver o ensino de educação financeira desde a infância faz com que se 

tenham jovens mais estruturados em suas finanças pessoais. Para D’Aquino (2008), 

a educação financeira prepara os jovens para uma vida de autonomia responsável e 

valores solidários, ajudando-os a evitar as armadilhas da supervalorização do 

dinheiro em suas vidas. 

 

O problema é que muitos pais não possuem conhecimentos sobre o assunto e 

acabam tendo dificuldades em tratar e ensinar o tema aos seus filhos. Uma 
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alternativa tem sido as escolas que, pouco a pouco, estão se preocupando com o 

tema e o incluindo em seus conteúdos. 

 

A partir do exposto, a presente dissertação objetivou analisar como se configura a 

educação financeira para ensino fundamental II e médio em 03 (três) escolas na 

cidade de Montes Claros – MG. 

 

A pesquisa teve caráter descritivo, com abordagem qualitativa e quantitativa, 

realizada com 351 alunos do ensino fundamental II e médio, com idade entre 11 e 

17 anos, com os pais, os professores e diretores em três escolas: uma municipal,  

uma estadual e uma privada, na cidade de Montes Claros-MG.  

 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos, distribuídos da seguinte forma: o 

capítulo 1 apresenta a introdução, com breve relato do tema em estudo e descreve a 

problematização, os objetivos, a justificativa e a estrutura do projeto de dissertação. 

O capítulo 2 relata o referencial com os fundamentos teóricos que deram suporte à 

pesquisa, destacando os principais autores e pesquisadores, suas ideias e modelos 

que contribuíram para o desenvolvimento da educação financeira na adolescência. 

O capítulo 3 aborda a metodologia utilizada para alcançar os objetivos propostos, 

em que são explicitadas a caracterização da pesquisa, a unidade de observação, a 

população e amostra, técnicas de coleta de dados e os procedimentos para coleta e 

análise de dados. No capítulo 4, discutem-se os resultados elaborados a partir de 

todo o material coletado, com a intenção de responder aos objetivos desta pesquisa. 

O capítulo 5 tece as considerações finais, como contribuições e sugestão de 

pesquisas futuras sobre o tema. E, por fim, as referências e apêndices. 

 

1.1 Problematização 

 

Nos últimos anos, o acesso aos diversos tipos de serviços financeiros tornou-se uma 

condição necessária para a vida social e econômica dos indivíduos. Contudo, em 

grande parte dos países, uma boa parte da sociedade enfrenta dificuldades para 

utilizar de maneira adequada os produtos dessa natureza. 
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Conforme Moreira (2002), o dinheiro participa de todos os momentos da vida 

econômica cotidiana esta constitui parte significativa da vida social. As atitudes 

frente ao dinheiro e variáveis relacionadas são um tópico relevante para estudo 

como, da mesma forma, compreender como os fenômenos econômicos afetam a 

vida dos indivíduos.  

 

Sob essa perspectiva, a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento 

Econômico (OCDE, 2004) enfoca que a educação financeira sempre foi importante 

aos consumidores, visando a auxiliá-los a orçar e gerir sua renda, como também 

para poupar e investir, além de evitar que os mesmos se tornem vítimas de fraudes.  

 

Especialistas concordam que, geralmente, as pessoas não têm o conhecimento 

financeiro necessário para tomar decisões financeiras pessoais importantes 

(BRAUNSTEIN; WELCH, 2002; PERRY, 2008). Entretanto, nos últimos anos, sua 

crescente relevância vem acontecendo em função do desenvolvimento dos 

mercados financeiros, bem como pelas mudanças de ordem demográfica, 

econômica e política. 

 

No Brasil, a educação financeira é algo que pode ser considerado ainda 

desconhecido para a maioria da população. Segundo o Banco Central do Brasil 

(BCB), em 2010, o Governo Federal instituiu por meio do Decreto nº 7.397, de 22 de 

dezembro de 2010, a Estratégia Nacional para Educação Financeira (ENEF), com os 

seguintes objetivos: promover a educação financeira e previdenciária; aumentar a 

capacidade do cidadão para realizar escolhas conscientes sobre a administração 

dos seus recursos financeiros; e contribuir para a eficiência e a solidez dos 

mercados de capitais, de seguros, de previdência e de capitalização. 

 

Araújo (2009, p. 75) compartilha que o Brasil não tem contemplado, via sistema de 

ensino, a Educação Econômica das crianças e jovens.  Ela afirma que: “O tema não 

tem sido tratado com destaque pelos documentos oficiais nacionais, que 

estabelecem as políticas educativas no Brasil, dentre eles as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação e os Parâmetros Curriculares Nacionais”. 
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Para Gasparini, Peretti, Lima e Guerra (2016), o analfabetismo financeiro é mostrado 

através de pesquisas nacionais realizadas com jovens e adultos, e é refletido pela 

falta de capacidade geral para escolher os produtos financeiros, ou mesmo 

administrar suas finanças pessoais. 

 

Pesquisadores como Denegri (1999), Ortiz (2009), Lauer-Leite (2010) e Jeunon 

(2004), vêm discutindo sobre o assunto, ressaltando a importância em compreender 

o sistema econômico, haja vista que a maioria das pessoas possui grandes 

dificuldades na compreensão de questões relacionadas ao uso e circulação do 

dinheiro. 

 

Para Bessa, Fermiano & Denegri (2014),  as crianças e adolescentes estão inseridas 

no mundo econômico. Entretanto, de modo geral, a interação das crianças e 

adolescentes com o mundo social e econômico ocorre gradativamente, de acordo 

com as experiências cotidianas, com as necessidades habituais para sua 

sobrevivência. 

 

O Banco do Brasil (2017) afirma que não faz parte do cotidiano da maioria das 

pessoas buscar informações que as auxiliem e tampouco utilizar algum tipo de 

conhecimento financeiro no momento de uma compra, investimento ou na gestão de 

suas finanças. Ainda não foi desenvolvida uma cultura coletiva, ou seja, uma 

preocupação da sociedade organizada em torno do tema. Nas escolas, pouco ou 

nada é desenvolvido sobre o assunto.  

 

Sendo assim, apesar de diversas pesquisas, ainda há o interesse de pesquisadores 

em compreender como as crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos lidam com o 

dinheiro, e de que forma são inseridos os principais conceitos econômicos, o 

processo de socialização e educação econômica e, sobretudo, entender o seu nível 

de alfabetização econômica. 

 

Diante do exposto, foi-se instigado a sistematizar um conhecimento científico sobre 

essa temática e levantou-se a pergunta que norteia o presente estudo: como se 
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configura a educação financeira no ensino fundamental II e médio em uma escola 

municipal, uma estadual e uma privada na cidade de Montes Claros – MG? 

 

1.2 Objetivos  

 

Para responder à pergunta norteadora deste trabalho, procurou-se alcançar os 

seguintes objetivos: geral e específicos.  

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar como se configura a educação financeira para o ensino fundamental II e 

médio em uma escola municipal, estadual e privada na cidade de Montes Claros – 

MG. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar o nível de educação financeira dos alunos. 

b) Descrever de que maneira os conceitos econômicos são ensinados na 

escola. 

c) Verificar as principais dificuldades e facilidades para a educação financeira 

dos alunos do ensino fundamental II e médio. 

d) Identificar quais os impactos da educação financeira na vida diária (cotidiana) 

dos alunos. 

 

1.3 Justificativa  

 

Segundo o DSOP - Programa de Educação Financeira nas Escolas, o crescimento e 

o desenvolvimento de uma sociedade dependem também de educar 

financeiramente os cidadãos, ensiná-los a controlar seus recursos. Contudo, mais do 

que instruir sobre como administrar seus bens, a Educação Financeira promove uma 

mudança de comportamento e de velhos hábitos com relação ao uso do dinheiro. 
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A presente pesquisa justifica-se pela relevância e atualidade do tema, bem como a 

nitidez da lacuna do conhecimento, pois se percebe que a educação financeira vem 

sendo foco de estudos sob a ótica de diversos campos e linhas de pesquisas, tendo 

como base o princípio de que quanto mais cedo iniciar a sua prática pode favorecer 

a formação de indivíduos mais responsáveis financeiramente.  

 

Justifica-se também pela necessidade de conhecer o comportamento econômico de 

adolescentes entre 11 e 17 anos, alunos do ensino fundamental II e médio de 

escolas na cidade de Montes Claros-MG, e na ampliação de conhecimentos, 

permitindo-se a construção de materiais que possibilitem um melhor 

desenvolvimento do conhecimento e aplicação dos principais conceitos de educação 

financeira. 

  

Por outro lado, discutir a Educação Financeira no sistema de ensino fundamental II e 

médio é criar a possibilidade de atingir diversos segmentos da população. Vale 

destacar que os estudantes podem levar questões a serem discutidas em seus 

lares, ampliando assim o alcance dos conhecimentos. 

 

Dessa forma, a Educação Financeira torna-se presente como uma proposta sobre a 

necessidade de apreender a gerir finanças, campo de estudo da área de 

administração, mudando de atitudes em relação ao dinheiro, com a qualidade da 

tomada de decisão de consumo dos indivíduos-consumidores e tornando-os  

cidadãos capazes de agir e refletir, desenvolvendo, assim, uma sociedade 

responsável e comprometida com o futuro. 

 

Para o campo da Administração, se justifica ainda, em termos teóricos, por ampliar a 

compreensão e o desenvolvimento sobre o tema, tornando fonte de auxílio de 

pesquisas tanto para as escolas, organizações e pessoas que buscam desenvolver 

programas de educação financeira e aprimoramento na gestão de capital das 

empresas quanto aos que já os têm implantados e necessitam aprimorar seu 

posicionamento e eficácia das medidas e configurações já adotadas.  

 

Para a academia, a pesquisa se justifica por propiciar subsídios para novos 

delineamentos de perguntas, abordagens teórico-metodológicas, campos e 
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vertentes, assim como desenvolvimento de novos programas que propiciem 

elementos para subsidiar a atuação dos docentes de disciplinas ligadas ao tema. 

  

Para o pesquisador, justifica-se o interesse pelo presente tema, que partiu da 

experiência como professor de disciplinas voltadas para área de finanças no ensino 

superior e, às vezes, em curso técnicos, em um contexto de trabalhar 

constantemente disciplinas voltadas ao estudo do dinheiro, consumo, investimentos, 

aplicações, planejamento financeiro, através das quais se mantém constante contato 

com jovens muitas vezes recém-formados do ensino médio, e de diversas classes 

sociais. Por diversas vezes, se presenciou as dificuldades por parte dos alunos com 

as disciplinas relacionadas a finanças e dificuldades de entender os principais 

conceitos no âmbito financeiro, sendo em muitos casos despreparados e sem 

possuir qualquer tipo de planejamento financeiro. 

 

Para as escolas, o estudo contribuiu com um diagnóstico sobre o conhecimento da 

educação financeira dos adolescentes, com o objetivo de ampliar o aprendizado 

nessa área de estudo. Para os alunos, trata-se de uma oportunidade de construir 

metodologias e materiais educativos, oportunizando com a aprendizagem e 

aplicação dos conhecimentos adquiridos em sua vida cotidiana, com a finalidade de 

ampliar seus conhecimentos e com perspectivas de uma sociedade mais 

desenvolvida. 

 

Espera-se, com este trabalho, contribuir para a discussão de uma melhor 

configuração da educação financeira no ensino fundamental II e médio, buscando 

entender as principais variáveis necessárias para o desenvolvimento sobre finanças, 

a sua realidade econômica, bem como a socialização com o dinheiro e sua utilização 

como um instrumento de aquisição de bens e serviços em seu contexto social.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo apresenta-se o referencial teórico, com uma revisão da literatura, a 

partir de diversos autores e estudiosos do tema, para constituir uma base mais 

sólida para as análises e considerações deste estudo. 

 

2.1 Comportamento econômico  

 

Jeunon (2004, p. 40), afirma que “o comportamento econômico é o modo de 

perceber, avaliar e processar a informação, cujo ambiente que o influencia envolve 

recursos humanos, materiais e monetários”. 

 

Ferreira (2007) e Fermiano (2010) corroboram a ideia de que, comportamento 

econômico são ações expressas em diversos setores, tais como comprar, poupar, 

trabalhar, endividar-se, investir, dar presentes, socialização econômica, pagar 

impostos e adotar atitudes que estão interligadas com preocupações ambientais e 

de sustentabilidade, sendo que tais comportamentos podem ser influenciados pelo 

tipo de economia: dinheiro, publicidade, socialização econômica, economia primitiva.  

  

Cantelli (2009) afirma que é preciso compreender e se posicionar frente às 

crescentes exigências de sociedades cada vez mais complexas que requerem o 

desenvolvimento de uma série de conhecimentos e competências ligados ao 

funcionamento financeiro, tais como custos, preços, interesses, oportunidades de 

poupança e investimento, além da construção de valores que permitam ao indivíduo 

lidar com as questões econômicas de forma responsável e ética. 

 

Estudos desenvolvidos na Espanha, Colômbia e Chile têm constatado que muitos 

adolescentes, e até mesmo adultos, apresentam grande dificuldade para 

compreender a economia cotidiana e para atuar eficientemente sobre ela. As 

dificuldades que se destacam são as relacionadas à origem e circulação do dinheiro, 

às inter-relações e fatores que determinam os eventos econômicos, ao papel do 

Estado na regulação da economia e emissão monetária, ao alcance e uso dos 

instrumentos econômicos vinculados à poupança, crédito e endividamento. 
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(DENEGRI, 1998, 2003b, 2006; DENEGRI et al., 1997a, 1997b; AMAR, ABELLO; 

DENEGRI, 2001). 

 

Com as significativas mudanças sociais, políticas, econômicas e tecnológicas 

ocorridas nos últimos anos, vêm influenciando o comportamento de crianças, 

adolescentes e adultos, tornando as mais consumistas e exigentes.  

 

Dessa forma, a relação de suas vidas sociais com o dinheiro tornou-se inevitável. No 

entanto, é importante entender que nem sempre possuem conhecimentos, 

habilidades e competências para compreender as relações econômicas e o 

significado do dinheiro em suas vidas.  

 

No Brasil, projetos e ações foram desenvolvidos por organismos governamentais e 

empresas privadas. Saito (2007) cita as seguintes instituições: Banco Central do 

Brasil, que possui o Programa de Educação Financeira (PEF), uma proposta de 

orientação da sociedade sobre assuntos econômicos; a Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) promove palestras e disponibiliza cartilhas e um site com o 

propósito de orientar as pessoas sobre investimentos; a BM&F Bovespa criou o 

Programa Educacional BOVESPA com o objetivo de discutir a importância da Bolsa 

de Valores em um país e o funcionamento do mercado de ações; a Federação 

Brasileira dos Bancos (FEBRABAN) disponibiliza informações sobre uso de produtos 

financeiros oferecidos pelas instituições bancárias; a  Centralização de Serviços dos 

Bancos S/A (SERASA) criou o Guia Serasa de Orientação ao Cidadão, buscando 

auxiliar a gestão dos recursos financeiros; o Banco Itaú que disponibiliza o Guia do 

Crédito Consciente para fornecer orientações sobre a elaboração de um orçamento 

familiar, além de discutir o uso de empréstimos e financiamentos. 

 

Segundo Cantelli (2009), apesar de existirem muitas investigações sobre o mundo 

econômico, observa-se que eles, em sua maioria, centram-se na compreensão de 

fenômenos microeconômicos muitos específicos, tais como compra, venda e o 

conceito de lucro. Desse modo, mesmo reconhecendo a importância desses estudos 

e o avanço que trouxeram para as investigações do mundo econômico, os 

pesquisadores consideram a necessidade de novas investigações que possam 

elucidar condutas como o superendividamento, o consumo impulsivo e a dificuldade 
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de um grande número de pessoas para compreender o sistema econômico cada vez 

mais complexo. 

 

Nessa perspectiva, a educação econômica, que pode ser traduzida 

operacionalmente por alfabetização econômica, facilitaria o acesso às ferramentas a 

serem usadas para o entendimento e a interpretação dos eventos que podem afetar 

as pessoas direta ou indiretamente, facilitando as decisões pessoais e sociais a 

serem tomadas sobre a multiplicidade de problemas econômicos da vida cotidiana 

(DENEGRI; PALAVECINOS; YAMANE, 1997; DENEGRI et al., 1999a, 1999b, 2000, 

2002). 

 

Para Ortiz (2009), é preciso buscar conhecer o modo de pensar dos alunos. Não 

bastar saber o que eles pensam, mas também saber como eles pensam a respeito 

do mundo econômico. Como estabelece as relações, que semelhanças e diferenças 

existem entre o modo deles de pensar e relacionar as partes dos conhecimentos a 

respeito da economia. 

 

Denegri (1995) desenvolveu o Modelo da Psicogênese do Pensamento Econômico 

inspirado no enfoque cognitivo-evolutivo piagetiano, que identifica as tendências 

evolutivas do pensamento da criança, adolescente e do adulto de uma sequência 

evolutiva de raciocínio sobre os eventos econômicos. Caracterizado pela presença 

de um padrão de troca conceitual próprio de uma construção progressiva, na qual 

aparecem novas explicações ante um mesmo problema e desaparecem aquelas que 

não se relacionam com a nova forma de conceitualizá-la. 

 

O modelo de Denegri (1995) identifica três níveis de desenvolvimento de 

pensamento econômico com indicação de tendência à faixa etária. De acordo com 

Ortiz (2009, p. 27), “a distribuição de sujeitos ao interior de cada nível é também 

variável, dependendo do acesso à alfabetização econômica (educação), nível 

socioeconômico e oportunidades de interação com o sistema econômico”.  

Estudos desenvolvidos com crianças espanholas, chilenas e colombianas mostram 

invariavelmente três níveis de desenvolvimento e indicam uma tendência etária: no 

nível I - pré-escolares e escolares até os 9-10 anos; no nível II – pré-adolescentes; e 

no nível III os adolescentes e adultos (Ortiz, 2009). 
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Ortiz (2009) afirma ainda que, O Modelo da Psicogênese do Pensamento 

Econômico identifica a existência de níveis diferenciados de pensamento econômico 

que vão desde uma representação fragmentária, com uma concepção melhor 

preeconômica, até a elaboração de uma complexa rede de conceitualizações que 

permitem ao indivíduo representar o mundo da economia por meio de uma 

perspectiva de sistemas em interação. 

 

Baseado nos estudos de Ortiz (2009, p. 28 – 32), a respeito do modelo de 

Psicogêneses do pensamento econômico, A Tabela 1 descreve os níveis de 

desenvolvimento de pensamento econômico e suas características: 

 

Tabela 1 

Modelo de Psicogênese do Pensamento Econômico - continua 

 
Nível I   

pensamento 
extraeconômico 

 
Faixa etária: 

pré-escolares e 
escolares 

 (até os 9-10 
anos) 

 
Para as crianças pré-escolares 
- Característica central é a valorização do desejo como principal requisito para atuar 
no mundo da economia acompanhado de uma percepção do dinheiro como uma 
mercadoria de fácil acesso. 
- As crianças pensam que o dinheiro sai da “fábrica de dinheiro” e é enviado aos 
bancos para que as pessoas possam retirá-los. 
- O Banco é uma fonte inesgotável de dinheiro, disponíveis gratuitamente (Araújo, 
2007; Denegri, 2004; Ortiz, 2009). 

 
 

Nível II  
pensamento 
econômico 

subordinado 
 

Faixa etária:  
pré-adolescentes 
 

- Representa um pensamento mais elaborado que incorpora ideias econômicas e o 
intento de reconhecer os organismos e partes que intervêm na emissão e circulação 
do dinheiro. 
- São progressivamente moderados por uma maior organização das respostas, 
detalhes mais próximos da realidade, um manejo incipiente de informações e 
conceitos econômicos básicos frente a qual o sujeito esforça-se por organizar e 
procurar soluções para os problemas e contradições que agora é capaz de detectar 
- Ao mesmo tempo, observa-se claramente um raciocínio econômico. Isto é, este 
nível incorpora a conceituação do Estado e Governo, na figura do presidente.  
 - O presidente é quem toma todas as decisões econômicas no pais, inclusive do tipo 
legislativo, e a solução para qualquer conflito social surge inicialmente com a “criação 
de leis”.  
- Bom momento para uma educação econômica formal, organizada a partir das 
próprias experiências (Araujo, 2007; Denegri, 2004; Ortiz, 2009). 
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Tabela 1 

Modelo de Psicogênese do Pensamento Econômico – conclui 

 
 
 
 
 

Nível III  
pensamento 
econômico 
inferencial 

 
Faixa etária: 
adolescentes 

adultos 
 

- Implica o acesso à informação e educação econômica básica e o desenvolvimento 
de esquemas cognitivos que possibilitem o raciocínio formal. 
- Caracteriza-se pelo uso de um pensamento abstrato que inclui inferências e o 
intento de representar as relações econômicas sob uma perspectiva de sistemas em 
constante interação. 
- Aplicações de capacidade de hipotetizar a resolução de problemas econômicos 
complexos e a presença de uma articulação e reestruturação dos esquemas 
cognitivos prévios, possibilitando estabelecer relações entre sistemas diversos que 
permaneciam ainda isolados no nível anterior 
- São capazes de identificar e refletir criticamente sobre as variáveis econômicas, 
sociais e políticas que operam nos processos econômicos, com o que se constrói 
uma valoração ideológica que permite uma tomada de postura frente aos eventos do 
mundo social. 
- Nesse nível já existe o entendimento da evolução histórica do dinheiro. Existe 
nitidamente o conceito de que o dinheiro é um meio amplo de troca, podendo ser 
usado com objetivos abrangentes para a satisfação de necessidades básicas 
(Cantelli, 2009). 
 - Aparece o esclarecimento da realidade econômica, identificando o sistema 
monetário, o sistema produtivo, as relações trabalhistas. A função do Banco inclui o 
papel do Banco Central quanto à distribuição do dinheiro e que controla o sistema 
financeiro e econômico (Cantelli, 2009). Mas, de modo geral, ainda permanece uma 
série de dificuldades para compreender as funções bancárias.  
Capacidade de entender acerca do mundo econômico e estabelecer relações entre 
processos, sistemas e ciclos em uma conceitualização sistêmica (Araujo, 2007; 
Denegri, 2004; Ortiz, 2009). 

Fonte: elaborado pelo autor (2018) com base em Ortiz, M. F. A. (2009). Educação para o consumo: 
diagnóstico da compreensão do mundo econômico do aluno da educação de jovens e adultos. Tese 
(Doutorado em Psicologia, Desenvolvimento Humano e Educação) - Faculdade de Educação da 

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. 
 

Apresentam-se dessa forma, as fases de desenvolvimento de crianças, 

adolescentes e adultos na compreensão sobre o mundo econômico, de acordo com 

a idade. 

 

Denegri, Toro e Lopez (2007) relatam que o comportamento econômico das pessoas 

não deve ser analisado somente de forma individual, mas também em grupos, 

avaliando seus componentes interativos, simbólicos e estruturais. Alguns cientistas, 

por sua vez, ressaltam que é necessário um estudo mais realista em relação aos 

aspectos e variáveis do comportamento econômico, ou seja, é preciso reexaminar o 

conhecimento acerca do assunto para melhor compreensão do sistema econômico. 

 

Carvalho (2016) realizou estudos verificando o comportamento econômico de 

crianças e adolescentes do ensino fundamental II, baseado no Modelo de 

Psicogênese do Pensamento Econômico criado por Denegri (1995) e no teste TAE-
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N, também criado por Denegri (2006). Os resultados indicaram que os alunos são 

consumistas e possuem dificuldades na compreensão dos conceitos econômicos. 

 

2.2 Teorias sobre o Comportamento Econômico 

 

As recentes contribuições da Psicologia e da Educação Econômica enfatizam a 

necessidade de uma adequada socialização econômica para que os indivíduos 

possam atuar melhor no mundo financeiro cada vez mais complexo, permitindo-lhes 

não apenas administrar eficientemente seus recursos, mas a verdadeira cidadania. 

 

2.2.1 Psicologia Econômica 

 

Segundo Silva (2008, p. 23), “a Psicologia Econômica é considerada pela maioria 

como um ramo da Psicologia Social. Outros a denominam de Psicologia do 

Consumidor, Psicologia socioeconômica, Psicologia Organizacional”. 

 

Paralelamente, para Ortiz (2009, p. 35), “A Psicologia Econômica situa-se numa 

interface que pretende explorar as fronteiras entre a Psicologia e a Economia”. 

Corroborando, Ferreira (2007) afirma que as linhas de pesquisa da Psicologia 

Econômica se situam na interface da Economia e Psicologia. 

 

Moreira (2002) refere que a Psicologia Econômica implica utilização de princípios e 

métodos psicológicos em eventos econômicos da vida cotidiana. Os pressupostos 

são, ao mesmo tempo, eventos sociais e psicológicos, sendo a vida econômica uma 

parte da vida social, e vice-versa. 

 

Para Araújo (2009, p. 57), “A psicologia econômica é um ramo da psicologia que se 

ocupa do estudo do comportamento econômico, das variáveis que influem nas 

tomadas de decisões na área econômica e de como as pessoas compreendem o 

mundo econômico”. 

 

Em concordância, Ferreira (2007), afirma que o objetivo da Psicologia Econômica é 

o estudo interdisciplinar do comportamento econômico – investigar como a 

economia influência a vida das pessoas, seus sentimentos, pensamentos, 
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comportamentos e como esses elementos, por sua vez, podem influenciar a 

economia, havendo numerosos problemas práticos e acadêmicos para os quais ela 

poderia contribuir na solução. 

 

Firmiano (2010, p.239) considera  que A Psicologia Econômica se propõe a estudar 

o homem a partir da microeconomia e seus reflexos na macroeconomia, que, por 

sua vez, voltam a refletir no comportamento do próprio homem. 

 

Nessa perspectiva, pretende-se chegar a uma conduta de consumidor que 

desenvolva atitudes reflexivas frente ao consumo com crítica e autocrítica, que 

busque informações e tome consciência dos mecanismos publicitários de 

persuasão. Isso implica a valorização da consciência coletiva que busque organizar 

os consumidores para o enfrentamento de problemas comuns (Lunt & Furnham, 

1996; Denegri 1997 e 1999; Denegri e Palavecinos, 2003). Considerando essa 

perspectiva, a alfabetização econômica e a educação para o consumo podem 

proporcionar ferramentas para que as pessoas entendam seu mundo econômico, 

interpretem os eventos que podem afetá-los direta ou indiretamente e melhorem as 

competências para tomarem decisões pessoais e sociais sobre a multiplicidade de 

problemas econômicos que se encontram na vida cotidiana. 

 

O estudo do desenvolvimento de conceitos econômicos, na infância e na 

adolescência, tem logrado um bom crescimento, mas ainda falta muito para que os 

indivíduos tenham condições de atuar eficientemente no mundo econômico. As 

evidências têm mostrado que a socialização para o consumo começa bem cedo na 

vida e avança rapidamente durante a infância e adolescência. Antes de chegar a 

compreender a complexidade do mundo da economia, as crianças já observaram e 

imitaram um grande número de estereótipos sobre o consumo dos adultos, ao 

mesmo tempo em que têm uma ampla variedade de atividades de consumo, 

aumentando essa experiência durante os anos escolares (Denegri et.al., 1998a).  

 

Para Bessa, Fermiano & Denegri (2014),  é notório que os adolescentes adquirem a 

maioria das informações e condutas como consumidores de modo informal, ou seja, 

imitando a conduta dos adultos, principalmente dos pais, e também por influência da 
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mídia, não tendo muitas vezes acesso a uma formação necessária que lhes prepare 

para interagir com uma sociedade de consumo cada vez mais agressiva e complexa. 

 

Denegri (2007), em seus estudos, propõe incluir a Psicologia Econômica em um 

campo maior, denominado Educação Econômica, fazendo parte da psicologia 

aplicada que estuda os mecanismos subjacentes ao comportamento econômico das 

pessoas. Segundo a autora, os psicólogos se interessam pelas preferências, 

escolhas e decisões bem como pelos fatores que determinam a satisfação das 

necessidades dos indivíduos. O escopo de análise abrange diferentes contextos e 

variáveis que interferem na tomada de decisões econômicas individuais e coletivas. 

 

Após verificar a posição de alguns autores, voltamos aos pressupostos de Denegri 

(2007). A autora aponta Gabriel Tarde (1841-1931), um criminalista francês, como o 

precursor de uma teoria psicológica econômica. Tarde foi o primeiro de que se tem 

notícia a utilizar o termo “Psicologia Econômica”. Ele diz que a conduta econômica é 

o resultado do desejo e da crença; o consumidor agrega utilidade (verdadeira ou 

não) àquilo que deseja veementemente; sendo assim, o preço do produto vai ser 

maior ou menor conforme a intensidade do desejo do consumidor. 

 

Fermiano (2010, p. 12) divide a Psicologia Econômica em três áreas de estudos que 

se entrelaçam.  

 

a) Cognitiva: trata de temas sobre a psicogênese do pensamento econômico; a 

racionalidade econômica; o raciocínio; e tomada de decisões.  

b) Influência social: aborda a socialização econômica; os agentes de 

socialização; as estratégias e práticas; a transmissão intergeracional; a 

intersubjetividade econômica; e a alfabetização econômica.  

c) Psicologia do consumo: dedica-se a pesquisas sobre o comportamento do 

consumidor; os hábitos e atitudes; o consumo impulsivo e compulsivo; 

processos de influência (Fermiano, 2010, p. 12). 

 

O comportamento econômico nos estudos da Economia pode ser estudado em duas 

áreas de grande importância: a Economia Comportamental e as Finanças 

Comportamentais, as quais serão detalhadas ao longo deste tópico.  
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2.2.2 Economia Comportamental  

 

Ávila e Bianchi (2015) define Economia Comportamental (EC) como o estudo das 

influências cognitivas, sociais e emocionais observadas sobre o comportamento 

econômico das pessoas. A EC emprega principalmente a experimentação para 

desenvolver teorias sobre a tomada de decisão pelo ser humano. 

 

Para Franceschini e Ferreira (2012), a Economia Comportamental é uma ciência-

ponte que interliga a Psicologia às Ciências Econômicas. Grande parte de suas 

investigações estão voltadas a explorar temas de interesse da comunidade de 

economistas, utilizando-se para isso conhecimentos produzidos por psicólogos. Uma 

visão ampla da Economia Comportamental exige que sejam conhecidos os métodos 

e pressupostos mais comuns da área econômica, cuja aceitação ou rejeição 

consistem hoje os pilares da aliança entre Economia e Psicologia. 

 

Ferreira (2007) afirma que, a Economia Comportamental tem origem na insatisfação 

de economistas com as explicações oferecidas por sua própria disciplina para os 

comportamentos econômicos observados na prática. 

 

Em suma, a Economia Comportamental é uma área relevante, pois pode oferecer 

um ferramental importante para orientar políticas públicas, órgãos reguladores e 

instituições financeiras, sendo também central para ajudar os indivíduos a fazerem 

“as melhores escolhas”, maximizando seu bem-estar, considerando, desde a 

concepção de possíveis intervenções, que os indivíduos são limitadamente 

racionais. Um exemplo seria a dificuldade de poupar do ser humano, de enxergar a 

longo prazo e fazer escolhas intertemporais. 

 

2.5.1 Finanças Comportamentais  

 

Teorias sobre comportamento humano importadas de outras áreas das ciências 

sociais têm ajudado a motivar muitos estudos sobre economia e finanças e atenção 

particular tem sido dedicada às implicações da chamada teoria de mercados 

eficientes em finanças. 

 



41 

 

As finanças comportamentais se apresentam como um novo ramo na teoria 

financeira, que busca incorporar os aspectos psicológicos dos indivíduos no 

processo de precificação de ativos financeiros.  Um dos trabalhos pioneiros e 

relevantes na área é o artigo “Prospect theory: an analysis of decision under risk”, 

publicado em 1979, por Kahneman e Tversky, com o objetivo de investigar o 

comportamento humano e a maneira como as decisões são tomadas em situações 

de risco, analisando a racionalidade. 

 

Para Silva (2008), a área de Finanças Comportamentais tem como objetivo construir 

um modelo mais detalhado do comportamento humano nos mercados financeiros; 

calcado basicamente na ideia de que os agentes humanos estão sujeitos a vieses 

comportamentais que muitas vezes os afastam de uma decisão centrada na 

racionalidade. 

 

Ferreira (2007, p. 2) expõe que as Finanças Comportamentais: 

 

estudam o comportamento dos mercados financeiros e os temas que são 
estudados na área são: heurísticas, reações exageradas para mais ou 
menos, teoria da utilidade esperada, ilusão referente a dinheiro, risco, 
incerteza, teoria do prospecto, comportamento de manada e confiança 
exagerada.  

 

Conforme Araújo e Silva (2007), Kahneman e Tversky publicaram um dos trabalhos 

mais importantes que tratava o comportamento humano em decisões econômicas. 

Esse trabalho buscou, por meio de experimentos, explicar dois vieses nos 

investidores: a aversão à perda e a contabilidade mental. O primeiro diz que temos 

mais medo de perder do que prazer em ganhar. O segundo diz que dividimos nossa 

riqueza em compartimentos mentais, sem analisarmos nosso patrimônio de forma 

agregada. 

 

Percebe-se dessa forma, que tanto a Economia Comportamental quanto as 

Finanças Comportamentais estudam o comportamento dos mercados financeiros, 

incluindo a análise de aspectos psicológicos e sem abandonar os pressupostos da 

teoria econômica tradicional. 
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As finanças comportamentais buscam compreender como as emoções e os erros 

cognitivos podem influenciar o processo de decisão de investidores e como esses 

padrões de comportamento podem provocar mudanças no mercado (Halfeld & 

Torres, 2001).  

 

Kahneman & Tversky (1979) afirmam que neste processo de tomada de decisão, o 

indivíduo atribui importância distinta a diferentes fatores, dependendo de 

experiências passadas. Há ainda a tendência de sentir mais as perdas do que os 

ganhos. Corroborando, Kimura, Basso, & Krauter (2006) destacam que o 

comportamento humano sofre influências de diversos aspectos psicológicos que 

podem afetar e distorcer a percepção e identificação dos fatos. Há decisões 

baseadas em julgamentos individuais, nos quais a racionalidade imposta pelas 

teorias tradicionais de finanças não podem ser obedecidas, pois aspectos 

comportamentais podem afetar o processo de tomada de decisão 

 

Destaca-se entre os diversos fatores comportamentais que afetam a tomada de 

decisões financeiras o “significado do dinheiro”. 

 

2.3 Variáveis econômicas 

 

A compreensão do conceito de comportamento econômico pode facilitar o 

entendimento e a percepção da dimensão e importância de conhecimentos para se 

educar em relação a finanças pessoais.  

 

Torna-se necessário levar em conta algumas variáveis que envolvem seus 

comportamentos, atitudes, decisões e escolhas em relação ao dinheiro. Essas 

variáveis revelam o modo como os indivíduos se comportam economicamente e 

quais as influências no meio em que vivem.  

 

A compreensão do mundo econômico, do uso do dinheiro como um instrumento que 

permite aos cidadãos de uma maneira geral adquirir bens e serviços, tem 

contribuído para definir, em grande parte, as características da sociedade moderna 

(DENEGRI 1995b). 
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Torna-se importante reconhecer que a vida social do homem se expressa em função 

de movimentos que têm como um dos seus fundamentos os aspectos econômicos, 

como o uso do dinheiro e as relações que o sujeito estabelece com o seu entorno e 

que estão associadas a ele. 

 

O ser humano, desde muito cedo, começa a se relacionar com esta realidade. De 

fato, desde os seus primeiros anos de vida, em suas experiências cotidianas, ele 

realiza um esforço constante para compreender as relações econômicas em que 

está inserido, construindo modelos explicativos que deem conta dos processos 

vividos por ele.  

 

Desta forma, os estudos que focam a compreensão que crianças e adolescentes 

têm da realidade econômica e os conceitos que eles possuem sobre o uso, origem e 

circulação do dinheiro têm uma importância capital para a compreensão de 

processos mais gerais através dos quais o sujeito constrói. 

 

Cantelli (2009, p. 71), por sua vez, esclarece que “o valor do dinheiro é atribuído à 

ação de variáveis econômicas complexas que operam no sistema social, político e 

econômico tanto interno como externo”.  

 

Leite et al (2010, p. 146) expõem:  

 

Conceitos como dinheiro, banco, investimento, poupança, preço e lucro 
começam a ser aprendidos na infância, sendo mais bem compreendidos na 
adolescência. Na idade adulta, espera-se que o sujeito compreenda não 
apenas os conceitos, mas também que eles estão inter-relacionados em um 
sistema, fazendo parte do mundo econômico.   
 

 

a) As decisões econômicas e financeiras 

 

Em um mundo de numerosos e variados produtos financeiros (cheque especial, 

cartão de crédito, financiamentos e leasing, crédito direto ao consumidor, poupança, 

fundos de investimentos, etc), as pessoas devem estar preparadas para lidar com 

situações cada vez mais complexas ao desejarem adquirir um bem ou serviço.  
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Além das diversas opções de pagamento, as decisões de investimento tampouco 

são simples. Taxas de retorno, quantia inicial mínima e períodos de carência são 

alguns dos fatores que tornam as alternativas à poupança de difícil acesso à 

população em geral. 

 

Na visão de Ortiz (2009), precisamos explicar o capital financeiro e a sociedade de 

consumo. Sociedade que transformou a economia numa questão cultural e que tem 

as diferentes formas de comunicação, em especial a propaganda, como mediadoras 

entre a cultura e a economia. Neste universo, a mídia encontrou um público que 

busca no consumo satisfação e realizações pessoais, divulgando comerciais que 

criam desejos e incentivam o gasto. 

 

b) Poupar e Gastar  

 

Quando se fala em poupar, logo pensamos na velha e boa aplicação financeira 

denominada poupança, porém o termo é muito mais abrangente e vem antes do ato 

de guardar o dinheiro. 

 

É importante apresentar conceitos de poupar e gastar, já que ter conhecimento 

sobre esses conceitos ajudará a ter uma vida financeira saudável no futuro.  

 

D’ Aquino (2008) aponta que as crianças devem ser levadas a perceber que o prazer 

de poupar é semelhante ao que se obtém ao gastar dinheiro. São prazeres 

complementares. Saber gastar é uma habilidade tão importante quanto saber 

poupar. 

  

Por isso, é importante o equilíbrio entre poupar e gastar, já que os dois conceitos se 

complementam. A educação financeira poderá criar todo um alicerce para que o 

indivíduo consiga um futuro promissor, tanto na vida pessoal, quanto na profissional.  

 

O suporte principal para a educação financeira infantil será os pais, que estão 

presentes na vida dos filhos desde quando eles nascem e acompanham toda sua 

evolução com o decorrer dos anos. 
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Conforme Ferreira et al  (2013), poupar significa abster-se do prazer do consumo 

presente em função da possibilidade futura de consumo.  Pesquisar sobre o 

comportamento financeiro dos consumidores e entender seu  hábito de poupar é 

uma atividade complexa, pois envolve fatores sociais, racionais e psicológicos. 

 

Ferreira et al (2013, p. 2) relatam a combinação de fatores que interferem no 

comportamento do poupador: “autocontrole, visão de futuro, motivações e metas 

para poupar.” No autocontrole, o indivíduo aprende a ter o controle da situação e 

agir de forma mais racional, resistindo ao consumo. A visão de futuro diz respeito a 

planejamento e projeção de seus sonhos pensando em curto e longo prazo, para 

obtenção de reservas financeiras futuras. A definição de metas e a motivação 

andam juntas. Ao traçar as metas, o indivíduo define o objetivo que deseja alcançar 

e passa a sentir motivação para alcançar o sucesso (Ferreira et al, 2013). 

 

Poupar é também não desperdiçar, gastar com moderação e saber comprar. Cada 

produto ou serviço supérfluo representa dezenas, centenas e até milhares de 

dinheiro jogados fora e que poderiam ser empregados na realização de seus 

sonhos. Poupar ajuda o país a se desenvolver e diminui o risco das pessoas 

enfrentarem dificuldades financeiras. Quem tem uma reserva financeira está mais 

preparado para enfrentar dificuldades relacionadas à falta de dinheiro. 

 

Entretanto, Cerbasi (2009, p. 155) aponta outra questão ao afirmar que: “poupar não 

é o mesmo que investir”. Quem poupa não necessariamente enriquece. “Investir é 

multiplicar suas reservas financeiras” e, ainda, completa sua fala dizendo “Sem bons 

planos, não há boas conquistas”. Para isso não ocorrer em nossas vidas, devemos 

sempre ter e manter em mãos um bom planejamento financeiro de nossas receitas, 

despesas e investimentos. 

 

c) Ato de dar presentes 

 

O ato de presentear, segundo Shiffman e Kanuk (2000), é uma parte especialmente 

interessante do comportamento do consumidor. É definido como um processo que 

ocorre entre um doador e um receptor; um ato de comunicação simbólica com 

significados explícitos e implícitos. Esse processo é familiarizado no mundo inteiro 
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como sendo uma prática universal que enfatiza aspectos intangíveis acima do objeto 

tangível. É uma situação vivenciada por todas as pessoas em muitos momentos da 

vida, sendo relevante para o varejo, uma vez que representa significativo valor para 

os negócios. 

 

Segundo Belk e Coon (1993), a razão pela qual as pessoas dão presentes é a de 

querer expressar sentimentos. Nesse sentido, os presentes são importantes, porque 

são expressões do eu do presenteador e de seus sentimentos mais pessoais.  

 

Para Sherry (1983), o ato de presentear pode ser usado para moldar e refletir a 

integração social (fazer parte de um grupo como membro) ou distância social 

(intimidade relativa de relacionamentos), pois os presentes são expressões tangíveis 

de relacionamentos pessoais. Assim, a troca de presentes influencia a formação das 

fronteiras dos grupos de indivíduos por meio do esclarecimento delas (Schwartz, 

1967).  

 

Na visão de Farias et al. (2001), o comportamento do consumidor no ato de 

presentear é um comportamento que apresenta características simbólicas e 

sentimentais. Ou seja, o indivíduo é engajado nesse ato, devido a uma necessidade 

de vivenciar emoções e experiências cognitivas, cumprir uma obrigação, transmitir 

utilidade e também materialismo. 

 

d) Ato de Investir 

 

Não há dúvida de que você deve gastar menos do que ganha, ter uma reserva de 

emergência e aplicar bem seu dinheiro, para alcançar sonhos em que o dinheiro 

constitui um meio necessário. 

 

Para Heilbroner e Milberg (2008, p. 94), os atos de poupar e investir estão bastante 

vinculados. 

 

Poupar é liberar recursos de consumo; investir é empregar esses recursos no 
acúmulo de capital”. Na verdade, no ponto de vista da sociedade, poupança e 
investimento constituem apenas dois lados da mesma moeda. Por que, 
então, nós separamos no discurso econômico? A razão é que pessoas 

http://www.valoresreais.com/2010/04/06/4-razoes-para-ter-uma-boa-reserva-em-renda-fixa-colchao-de-seguranca/
http://www.valoresreais.com/2010/04/06/4-razoes-para-ter-uma-boa-reserva-em-renda-fixa-colchao-de-seguranca/
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diferentes podem realizar as funções de poupar e investir, principalmente nas 
sociedades modernas. Os que liberam recursos da sociedade não costumam 
ser as mesmas pessoas que acumulam recursos para investir. Ainda assim, 
podemos perceber que todo o ato de acúmulo de capital, independente de 
quem o faça, exige a alocação de recursos para esse fim. 

 

Em Copeland, Eston e Shastri (2005), há o entendimento de que a 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.  

 

e) Ato de colecionar 

 

Belk (1995) define colecionismo como o processo de adquirir e possuir coisas de 

forma ativa, seletiva e apaixonada. Esses produtos ou coisas, não  utilizados na sua 

forma usual e são percebidas como partes de um conjunto de objetos não idênticos. 

A definição situa o comportamento do colecionador em uma forma mais ampla em 

relação ao comportamento de uma pessoa que adquire e consome um produto.  

 

Para Slatter (1999), a compra é apenas um dos significados de adquirir um bem ou  

uma experiência, e a ela podem-se adicionar outros significados, tais como doar, 

alugar, emprestar ou mesmo roubar. Além disso, o ato de consumir um produto é 

somente uma das razões para se adquirir alguma coisa.  

 

f) Inflação 

 

Inflação é a queda do valor de mercado ou poder de compra do dinheiro, equivale ao 

aumento no nível geral de preços. Em uma situação de inflação zero, ou muito 

baixa, considera-se uma condição de estabilidade de preços.  

 

Considerada um dos termômetros mais importantes da situação econômica de um 

país, a inflação está sempre presente no noticiário e tem influência direta nas 

operações financeiras. Inflação é o aumento dos preços de produtos e serviços que 

causa a redução do nosso poder de compra (CAIXA, 2017). 
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Para Frankenberg (1999, p. 383), “seja qual for a definição, todas indicam tratar-se 

de uma anomalia econômica que prejudica a grande maioria dos segmentos em que 

se divide uma sociedade organizada”.  

 

Se analisarmos os efeitos externos da inflação ela se traduz em uma desvalorização 

da moeda local frente a outras, já em relação aos efeitos internos, ela demonstra um  

aumento do volume de dinheiro e aumento de preços.  

 

g) O Ato de Pagar Juros  

 

Juro é a remuneração pela utilização do capital, da mesma forma que o salário é a 

remuneração do trabalho pela utilização do tempo das pessoas e a renda 

proveniente de aluguéis é a remuneração pelo uso da terra.  

 

Para Fortes (1999, p. 23), “juro é a remuneração do capital investido. É o que se 

paga ou recebe pelo uso do capital emprestado”.  

 

Seja na hora de tomar um empréstimo, de escolher um investimento ou mesmo 

quando se paga um boleto em atraso, lá estão os juros fazendo toda a diferença nas 

contas pessoais e familiares. Juro é o valor pago para usar um dinheiro que não é 

seu, como um “aluguel”. Se você pega uma quantia emprestada, deve devolver o 

mesmo valor e, também, uma quantia extra, como pagamento pelo uso do dinheiro. 

Esses são os juros. Da mesma maneira, se você deixa um dinheiro no banco, 

aplicado, deve receber juros pelo uso que o banco faz do seu dinheiro (CAIXA, 

2017). 

 

 

h) O Ato de Pagar Impostos 

 

Para a SRF – Secretaria da Receita da Fazenda (2017), “imposto é o tributo cuja 

obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade 

estatal específica, relativa ao contribuinte”. 
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Segundo Brasil (2017), “imposto é uma quantia em dinheiro paga para o Estado 

brasileiro e aos estados e municípios por pessoas físicas e jurídicas. É um tributo 

que serve para custear parte das despesas de administração e dos investimentos do 

governo em obras de infraestrutura (estradas, portos, aeroportos, etc.) e serviços 

essenciais à população, como saúde, segurança e educação”. 

 

Os impostos são baseados em lei federal e são cobrados de várias formas, das 

pessoas físicas como das pessoas jurídicas: sobre a renda, sobre as aplicações 

financeiras, lucros e patrimônio como terrenos, casas, carros, maquinários, entre 

outros.  Conforme dados da Receita Federal do Brasil (Brasil, 2017), os principais 

impostos cobrados no Brasil são: impostos federais, estaduais e municipais, 

conforme consta na Tabela 2: 

 

Tabela 2 

Relação de Impostos  
Impostos Federais 

II Imposto sobre Importação. 

IOF Imposto sobre Operações Financeiras. Incide sobre empréstimos, financiamentos e 
outras operações financeiras, e também sobre ações. 

IPI Imposto sobre Produto Industrializado. Cobrado das indústrias.  

IRPF Imposto de Renda Pessoa Física. Incide sobre a renda do cidadão.  

IRPJ Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Incide sobre o lucro das empresas. 

ITR Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. 

CIDE Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Incide sobre petróleo e gás natural 
e seus derivados e sobre álcool combustível. 

COFINS Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Cobrado das empresas. 

CSLL Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. 

FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Percentual do salário de cada trabalhador com 
carteira assinada, é depositado pela empresa.  

 
INSS 

Instituto Nacional do Seguro Social. Percentual do salário de cada empregado cobrado 
da empresa e do trabalhador para assistência à saúde.  

PIS/ 
PASEP 

Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público. 
Cobrado das empresas. 

Impostos Estaduais 

ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias.  

IPVA Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. 

ITCMD Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação. Incide sobre herança. 

Impostos Municipais 

IPTU Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. 

ISS Imposto Sobre Serviços. Cobrado das empresas. 

ITBI Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos (mudança de propriedade de imóveis). 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Enfim, pagar impostos é um assunto muito polêmico, porém envolve os aspectos 

financeiros das pessoas, uma vez que abrange obrigações a cumprir.                 
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2.4 Comportamento econômico e o significado do Dinheiro 

 

Na visão de Bessa, Fermiano & Denegri (2014),  as crianças, pré-adolescentes e 

adolescentes estão inseridos no mundo econômico, tendo afetado seu 

comportamento devido às relevantes mudanças sociais, políticas e tecnológicas 

ocorridas nos últimos anos, passando por adaptações, tornando-se mais exigentes e 

consumistas. Porém, não significa que compreendam como são estabelecidas as 

relações de produção ou que saibam inferir a respeito de sua responsabilidade 

econômica, social e política.  

 

Para Araújo (2009), a compreensão do mundo econômico e do uso do dinheiro 

como um instrumento de acesso aos bens e serviços é básica nas relações que são 

estabelecidas hoje na sociedade moderna. 

 

Apesar da importância do dinheiro no dia-a-dia, tanto para indivíduos quanto para 

instituições e nações, ele possui uma definição ampla.  

 

Leite, Magalhães, Gouveia, Sousa, Fonseca e Soares (2014, p. 16) enfatizam que, 

ao longo da história, o dinheiro vem ocupando um lugar de destaque na vida dos 

indivíduos, das instituições e das nações, especialmente por ser um instrumento de 

mediação que possibilita a satisfação das necessidades humanas, do 

desenvolvimento tecnológico, econômico e social. 

 

Conforme Moreira (2002), o dinheiro está presente em todos os momentos da vida 

econômica das pessoas e tem grande participação na vida social. Portanto, analisar 

as atitudes dos indivíduos frente ao dinheiro e as variáveis relacionadas possibilita 

compreender como fenômenos econômicos afetam a vida.  

 

Para Weatherford (2005), o dinheiro começou como simples artigo de cobre, prata, 

conchas e ouro, e nos tempos atuais inclui moedas e notas, cheques, contas 

bancárias, cartões de plásticos, informações eletrônicas via Internet. Contudo, essa 

evolução eletrônica do dinheiro deve aumentar ainda mais seu papel na vida das 

pessoas. 
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O dinheiro, com o passar do tempo, ultrapassou os limites de sua forma física 

(notas, moedas, cartões de créditos, cheques e outros) e, para as pessoas comuns, 

não existe um critério único que o defina. Seu conceito está relacionado a categorias 

decorrentes da experiência cotidiana, com variações que refletem as diferentes 

práticas com as diversas formas de dinheiro. Dessa forma, o dinheiro representa não 

apenas o que ele pode comprar, mas também seu significado é derivado das fontes 

através das quais é obtido e das formas pelas quais é utilizado (MOREIRA, 2002). 

 

De acordo com Vieira, Dalmoro, Justen Junior, Santos, & Miranda (2008) o 

significado do dinheiro é muito maior do que uma moeda de troca. Ele está presente 

em diversas características da sociedade, envolvendo áreas culturais, sociais e 

econômicas e sua simbologia inclui desde o poder e a realização até o sofrimento.  

 

Em confirmação, os estudos feitos por Barros e Jeunnon (2009) enfatizam que o 

dinheiro tem significados que vão além de meio de troca, e que existem fatores 

inerentes a cada grupo de indivíduos que alteram o significado do dinheiro, como a 

cultura, classe social e escolaridade. 

 

Em relevância a sua importância no cenário mundial, o dinheiro tem sido objeto de 

estudo por diferentes áreas do conhecimento, sob a perspectiva do dinheiro e as 

contribuições trazidas pela Economia, Antropologia, Sociologia e Psicologia.  

 

Sob a perspectiva da economia, a função do dinheiro está relacionada a um 

commodity usada como meio de troca, entendida como algo tangível, que tem valor 

em si mesmo e que pode ser consumido, independentemente da situação financeira 

do mercado. A antropologia foca o interesse nos rituais que o envolvem; e a 

Sociologia e a Psicologia, que, de forma similar, focam seus estudos nos 

significados simbólicos do dinheiro (LEITE ET AL 2014). 

 

A partir das diferentes abordagens, surgiram algumas escalas para a mensuração e 

análise do significado do dinheiro. Moreira (2002, p.380) levantou os quatro 

instrumentos mais conhecidos e utilizados para o estudo do significado do dinheiro, 

conforme descritos no Quadro 2. 
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Quadro 2 

Instrumentos de mensuração do significado do dinheiro 

Instrumento Fatores/componentes Autores 

The Modified Semantic Differential 
ou  Diferencial Semântico 
Modificado 

Fracasso-Vergonha, Aceitabilidade Social, 
Atitude “ora-ora” (ou desimportância), 
Pecado Moral e Segurança Confortável. 

Wernimont & 
fitzpatrick, (1972) 

The Money Attitude Scale ou 
Escala de Atitudes para Dinheiro 

Poder-prestígio, Retenção, Desconfiança, 
Qualidade nas Compras e Ansiedade 

Yamauchi & 
Templer  (1982) 

Money Beliefs and Behaviour 
Scale ou Escala de Crenças 
e Comportamentos Monetários 

Obsessão, Poder/gastar, Retenção, 
Segurança-conservativa, Inadequação e 
Esforço-habilidade com as variáveis: sexo, 
nível educacional, renda, posição política, 
alienação, Ética Protestante do Trabalho 
(EPT) e conservadorismo social. 

Furnham (1984) 

The Money Ethic Scale ou Escala 

Ética do Dinheiro 

Bom, mau, realização, respeito, orçamento 
e poder-liberdade relacionaram-se a 
variáveis como: renda, idade, sexo, 
valores, satisfação com a vida, trabalho, 
pagamento, promoções, variáveis 
psicológicas do tipo: locus de controle, 
irritação e ansiedade. 

Tang  (1992). 

Fonte: Adaptado de Moreira, A. S (2002). Dinheiro no Brasil: um estudo comparativo do significado 
do dinheiro entre as regiões geográficas brasileiras - Universidade Federal do Pará. 

 

Moreira e Tamayo (1999) introduziram o estudo do significado do dinheiro no 

contexto brasileiro, com o desenvolvimento da Escala do Significado do Dinheiro / 

ESD, cuja validação contou com numerosa amostra de sujeitos de todas as regiões 

geográficas com características demográficas variadas. 

 

Corroborando o tema, os estudos feitos por Barros e Jeunnon (2009) enfatizam que 

o dinheiro tem significados que vão além de meio de troca, e que existem fatores 

inerentes a cada grupo de indivíduos que alteram o significado do dinheiro, como a 

cultura, classe social e escolaridade. 

 

Moreira (2002, p. 380) descreve a definição dos componentes ESD e explica que a 

validação da escala foi possível a partir da análise dos nove componentes principais, 

conforme apresenta o quadro 3. 
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Quadro 3 

Componentes Principais da Escala de validação do significado do dinheiro 

Componente Significado 

Prazer 
Prazer, felicidade, bem-estar psicológico, autoestima, esperança e harmonia 

nas relações interpessoais. 

Poder 
Fonte de autoridade, prestígio e reconhecimento social, assegurando uma 

situação privilegiada a quem o possui e permitindo burlar normas sociais. 

Conflito 
Provoca desconfiança, conflitos, desavenças, mortes, falsidade, neurose e 

oportunismo. 

Progresso 
Promotor de progresso para as sociedades e a humanidade. Afirmação da 

crença de que o dinheiro é capaz de resolver problemas sociais e construir um 

mundo melhor. 

Cultura 
Promotor do desenvolvimento cultural em geral. Disposição pessoal de investir 

dinheiro no desenvolvimento das ciências, artes, cultura e tecnologia. 

Desapego 
Oposição entre dinheiro e espiritualidade e a necessidade de dar mais 

importância aos valores de solidariedade e generosidade que aos bens 

materiais 

Sofrimento 
Envolve fortes emoções carregadas de sofrimento e aspectos de desequilíbrio 

emocional, tais como: angústia, depressão, frustração e impotência. 

Desigualdade 
Fonte de desigualdade social, segregação e preconceito. Afirmação da crença 

de que o dinheiro cria uma forte demarcação no espaço social, dificultando o 

acesso de quem não o possui a lugares e pessoas. 

Estabilidade 
Fonte de estabilidade e segurança. Afirmação de crenças e comportamentos 

envolvendo a importância de ter as necessidades básicas asseguradas e 

estabilidade financeira. 

Fonte: elaborado pelo autor (2018) com base em Moreira, A. S. (2002), Dinheiro no Brasil: um estudo 
comparativo do significado do dinheiro entre as regiões geográficas brasileiras. LAPE- Laboratório de 
Psicologia Econômica. Universidade Federal do Pará. Estudos de Psicologia, 7(2),379-387. 
Recuperado de: http://www.scielo.br/pdf/epsic/v7n2/a19v07n2.pdf. (p. 380). 

 

Em suma, o significado atribuído ao dinheiro é influenciado por diversas variáveis. 

Esse significado começa a ser inserido ainda na infância, sendo formado durante 

toda a vida até a fase adulta, sob a influência dos pais, da escola, de crenças, valor 

e da cultura do ambiente no qual vivem.  

 

2.5 Áreas de estudos sobre comportamento econômico 

 

Para Ortiz (2009), a educação econômica tem sido pauta de projetos e ações 

organizadas e defendidas por diferentes setores da sociedade civil, órgãos 

governamentais e não governamentais. Sendo que, em alguns países, existem 

ações que fazem parte do currículo escolar para que os alunos desenvolvam postura 

crítica, coerente, responsável e solidária nas situações de consumo.  
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Ortiz (2009, p. 49) cita que “a educação econômica é um processo de aprendizagem 

das formas de relacionamento com o mundo econômico, processo este mediado 

pela sociedade, meios de comunicação, família, escola e outrem”. 

 

Araújo (2007, p. 73) define educação econômica: 

 

Como uma ação educativa que tem como objetivo fornecer às crianças e 

jovens, as noções básicas sobre economia e consumo e proporcionar-lhes 

estratégias que auxiliem na condução de situações cotidianas e a se 

posicionarem como pessoas conscientes, críticas, responsáveis e solidárias. 

 

Silva (2008, p. 22) apresenta três grandes linhas de pesquisa ligadas à educação 

econômica: 

 Socialização econômica, que é o processo de aprendizagem das formas de 

relacionamento com o mundo econômico; esse processo é mediado pela família, 

escola, nas relações com os pares e pelos meios de comunicação; 

  Alfabetização econômica, compreensão de que essa ação inclui o 

desenvolvimento de um conjunto de competências, atitudes e valores que 

permitem aos que por ela passam entender o mundo econômico mais próximo e 

suas relações com eventos mais globais que são por ele estabelecidas; 

 Psicologia econômica, que também é conhecida como psicologia do consumo 

(Silva, 2008, p. 22). 

 

2.5.1 Socialização econômica. 

 

A socialização econômica é definida por Silva (2008, p. 33) como: 

 

O estudo de como as crianças constroem os conceitos econômicos, em quais 

estágios do desenvolvimento ocorrem essas construções e como o fator 

interação social com os pais, escola e meio circundante afeta esse processo 

de socialização. É do interesse da socialização econômica estudar como o 

dinheiro atinge o comportamento da criança, e que variáveis demográficas e 

socioeconômicas afetam o processo de socialização econômica. 

 
Concordando com essa ideia, Fermiano (2010, p. 13) define socialização econômica 
como: 
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Um processo de aprendizagem de regras, valores, condutas e interação com 

o mundo econômico. Ela ocorre com a intervenção de mediadores sociais, a 

família, a escola, os pares, a mídia. O processo de aprendizagem, no qual as 

crianças convivem ao longo de sua infância e mesmo adolescência, é 

fundamental para delinear o comportamento enquanto consumidor e para o 

estabelecimento de estratégias, de regras, de valores e de práticas de 

consumo. 

 

Para Araújo (2009, p. 65), socialização econômica é definida como um processo 

através do qual os indivíduos aprendem a interagir com a sociedade, a partir da 

aprendizagem de conhecimentos, destrezas e estratégias necessárias na esfera 

econômica. 

 

Ortiz (2009) afirma que ainda é muito escasso o número de estudos sobre a 

socialização econômica nas diferentes etapas da vida e sobre como os sujeitos 

constroem seus conhecimentos em relação ao dinheiro e à economia. 

 

Em consonância, Cantelli (2009) destaca que as aproximações teóricas ocorridas 

nos últimos anos em torno da socialização econômica indicam que a maior parte dos 

estudos concentra-se na compreensão dos conceitos econômicos por crianças e 

adolescentes. 

 

Silva (2008) também confirma que a socialização econômica, apesar de ter um forte 

impacto na vida atual e futura das pessoas, existem poucos estudos sobre esse 

processo. A maioria dos estudos de socialização econômica em família tem 

enfocado as concepções dos pais sobre o manejo dos gastos dos filhos. Alguns 

temas têm sido alvo de estudo como a regularidade da mesada, as atitudes, crenças 

e práticas das famílias a respeito da quantidade de dinheiro a ser destinada aos 

filhos, as fontes de obtenção a que os filhos podem recorrer para conseguir dinheiro, 

por exemplo, trabalhos como lavar a louça, o carro, ou outros serviços domésticos; 

outro tema gira em torno de que regras e responsabilidades os pais precisam 

negociar ou impor aos seus filhos etc,. 

 

Araújo (2009) afirma que as noções econômicas constituem um dos eixos centrais 

da organização social. As crianças começam muito cedo a relacionar-se com a 
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realidade econômica e a construir modelos explicativos que as aproximam cada vez 

mais do mundo adulto. 

 

Leite et al (2010) afirmam que conceitos como dinheiro, banco, investimento, 

poupança, preço e lucro começam a ser aprendidos na infância, sendo melhor 

compreendidos na adolescência. Na idade adulta, espera-se que o sujeito 

compreenda não apenas os conceitos, mas também que eles estão inter-

relacionados em um sistema, fazendo parte do mundo econômico.  

 

Gunter e Furnham (2001) chamam a atenção para as formas como as crianças e 

jovens raciocinam e compreendem os assuntos econômicos. Esses estudos têm 

demonstrado que, desde cedo, as crianças e adolescentes não são indiferentes a 

situações econômicas, mas têm explicações sobre o mundo econômico e essas 

estão na base de suas condutas de consumo. 

 

Segundo Cantelli (2009), as pesquisas no âmbito da socialização econômica na 

família têm mostrado que os pais são os educadores mais importantes por serem os 

principais provedores do dinheiro. Entretanto, elas têm mostrado também que as 

práticas educativas utilizadas por eles nessa matéria são limitadas e até 

contraditórias. 

 

Em consonância Araújo (2007) também reforça que as pesquisas mostram que os 

pais são os educadores mais importantes da conduta de consumo, por serem os 

principais provedores do dinheiro. Porém, as maneiras de educar utilizadas pelos 

pais nessa área ainda são limitadas. É bom lembrar que os pais tendem a repassar 

para seus filhos os ensinamentos e crenças parentais sobre socialização econômica 

que receberam na sua infância. 

 

A escola apresenta um papel de extrema importância no desenvolvimento da 

socialização econômica de crianças e adolescentes. Para Furnham (2001), assim 

como pesquisa em Psicologia, estudar os diversos aspectos da compreensão e 

percepção de crianças sobre a economia, suas atitudes em relação ao dinheiro e 

seus hábitos de gastos e consumo é muito importante para o ensino de princípios 

econômicos em escolas. 
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2.5.2 Alfabetização econômica. 

 

Denegri (2004) afirma que um indivíduo alfabetizado economicamente é capaz de 

compreender o sistema econômico, o uso e circulação do dinheiro, as instituições 

financeiras públicas e privadas, os processos produtivos e econômicos. Desta forma, 

a alfabetização econômica possibilita desenvolver o pensamento econômico desde 

que o sujeito disponha de habilidades cognitivas e afetivas para compreender e 

atuar eficientemente nas decisões econômicas individuais ou coletivas. 

 

Paralelamente, (Ortiz, 2009) considera que a alfabetização econômica melhora a 

capacidade de cada um refletir sobre os problemas sociais e econômicos que a vida 

impõe. A tomada de decisão requer a aquisição e utilização de conceitos 

econômicos e generalizações, que permitem aos indivíduos identificar e avaliar em 

curto e longo prazo qual a mais adequada decisão econômica. 

 

Ferreira (2007, p. 4) argumenta que: 

 

A divulgação de como se dá o comportamento econômico, ou seja, dentro de 
quais contextos ocorrem às decisões econômicas e quais operações 
psíquicas estão envolvidas nelas, em direção a um maior esclarecimento da 
população sobre esta importante dimensão de sua vida, poderia impulsionar 
seu movimento de apropriar-se de suas escolhas no âmbito socioeconômico 
e, portanto, favorecer sua emancipação como cidadãos participantes de seu 
tempo. 

 

Silva (2008, p. 58) afirma: 

  

Que para a compreensão desses conceitos econômicos, é necessário que a 
pessoa construa uma visão sistemática do modelo econômico social no qual 
está inserido e, ao mesmo tempo, seja capaz de manejar uma série de 
informações especificas que possibilitem agir de maneira eficaz. Assim, como 
produto da socialização econômica, do desenvolvimento de habilidades 
cognitivas e afetivas para compreender a complexidade dos problemas 
econômicos e da importância da ação individual e cidadã como atores sociais 
e econômicos. 

 

Para Firmiano (2010), o processo de alfabetização econômica deve vir ao encontro 

dos conceitos econômicos e financeiros básicos que existem na sociedade, como: 

consumo, gastos, poupança, leis de oferta e demanda, o valor do dinheiro, juros, 
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conceitos esses que permitem compreender o mundo econômico, e “interpretar os 

acontecimentos que os afetam direta ou indiretamente, possibilitando tomar 

decisões racionais e possuir controle sobre seu futuro econômico”. 

 

A alfabetização econômica é conceituada por Araújo (2007, p. 73) como “ação que 

inclui o desenvolvimento de um conjunto de competências, atitudes e valores que 

permitem aos que por ela passam entender o mundo econômico mais próximo e 

suas relações com eventos mais globais que são por ele estabelecidas”. 

 

Para melhor compreensão desses conceitos econômicos, Silva (2008, p. 32) afirma 

que “é necessário que a pessoa construa uma visão sistemática do modelo 

econômico social no qual está inserido e, ao mesmo tempo, seja capaz de manejar 

uma série de informações específicas que possibilitem agir de maneira eficaz”. 

 

2.6 Educação Financeira 

 

A educação financeira tem sido pauta de projetos e ações organizadas e defendidas 

por diferentes setores da sociedade civil, órgãos governamentais e não 

governamentais. Em alguns países, existem ações que fazem parte do currículo 

escolar para que os alunos desenvolvam postura crítica, coerente, responsável e 

solidária nas situações de consumo e para que, também, desenvolvam o espírito 

empreendedor por meio de relação saudável com o trabalho e a economia. 

 

Para compreender com maior propriedade a importância da Educação Financeira na 

vida dos agentes econômicos, é imprescindível ter uma clara definição de seu 

significado e dos elementos que a integram. Para a Organização de Cooperação e 

de Desenvolvimento Econômico – OCDE (2005), a Educação Financeira é definida 

como: 

 

[...] o processo pelo qual consumidores e investidores melhoram seu 
entendimento sobre os conceitos e os produtos financeiros e, através da 
informação, instrução e/ou conselhos objetivos, desenvolvam as habilidades 
e a confiança para conhecer melhor os riscos e as oportunidades financeiras, 
e assim tomarem decisões fundamentadas que contribuem para melhorar seu 
bem-estar financeiro (OCDE, 2005, p.13). 
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Ainda segundo a OCDE, a educação financeira auxilia os consumidores a orçar e 

gerir sua renda, a poupar e investir, e a evitar que se tornem vítimas de fraudes. 

 

Pinheiro (2008) define educação financeira como a habilidade que os indivíduos 

apresentam de fazer escolhas apropriadas ao administrar suas finanças pessoais 

durante o ciclo de vida. Habilidades que permitem compreender as questões 

financeiras do cotidiano, avaliando o impacto das decisões para a sua vida e a de 

sua família. 

 

Por outro lado, a educação financeira para Saito (2008, p. 20) pode ser 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 proativa na busca de seu bem-
estar. 

 

Para Worthington (2006),  o conhecimento financeiro pode ser enquadrado em duas 

vertentes: pessoal e profissional. Do ponto de vista pessoal, é atrelado à 

compreensão da economia e de como as decisões das famílias são afetadas pelas 

circunstâncias econômicas. Inclui ainda tópicos da gestão de recursos, tais como: 

orçamento, poupança, investimento e seguro. No âmbito profissional, o 

conhecimento financeiro é vinculado à compreensão de relatórios financeiros, fluxos 

de caixa e mecanismos de governança corporativa das empresas. 

 

Braunstein e Welch (2002) afirmam que além do benefício pessoal, a educação 

financeira favorece o melhor desenvolvimento do mercado financeiro, uma vez que o 

estimula a oferecer melhores serviços: 

 

[...] participantes informados ajudam a criar um mercado mais competitivo e 
eficiente. A medida que consumidores com conhecimento demandam por 
produtos que atendam às suas necessidades financeiras de curto e longo 
prazo, exigindo que os provedores financeiros criem produtos com 
características que melhor correspondam a essas demandas (BRAUNSTEIN 
E WELCH, 2002, p. 445). 
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Observa-se que a existência do conhecimento, por parte do individuo, favorece a 

obtenção de informações necessárias para gerenciar suas finanças, refletindo na 

mudança de comportamento no que diz respeito à capacidade de perceber o que se 

ajusta melhor aos seus interesses, desenvolvendo táticas eficazes para alcançar 

metas e objetivos. 

 

Pode-se verificar, a partir dos conceitos explicitados, que a educação financeira está 

intimamente ligada ao bem estar individual, visto que, através do desenvolvimento 

desses conhecimentos, auxilia na formação de cidadãos mais conscientes e 

preparados para tomar decisões importantes em suas vidas. 

 

Nota-se que a educação é eminente para que as pessoas tornem-se menos 

vulneráveis ao consumismo, pois, dessa forma, elas conseguem tomar decisões 

financeiras cientes das consequências que essas possam trazer.  

 

A OCDE (2005) defende que a importância da educação financeira aumentou nos 

últimos anos devido tanto ao desenvolvimento dos mercados financeiros quanto às 

mudanças demográficas, econômicas e políticas verificadas ao redor do globo: os 

mercados financeiros, que oferecem cada vez mais alternativas de crédito e 

instrumentos de poupança, tanto por meio dos bancos quanto por meio das 

cooperativas de crédito, exigindo cada vez mais conhecimento por parte dos 

consumidores, sendo atribuída aos cidadãos a responsabilidade pelo seu bem estar 

financeiro.  

 

Vieira et al ( 2011, p. 8) corroboram neste sentido que: 

 
O aumento da complexidade das operações e serviços financeiros, a 
globalização, os avanços tecnológicos, os novos canais de distribuição 
eletrônica e a integração do mercado exigem dos cidadãos uma cultura 
financeira mais apropriada e consciente, a fim de conseguirem se integrar a 
tais transformações e fazerem com que o resultado delas seja uma melhor 
qualidade de vida particular e para todos a sociedade. 

 

Segundo D’Aquino (2008), a função primordial da educação financeira para crianças 

e adolescentes é desenvolver bases para que na vida adulta essas crianças e 

adolescentes “possam ter uma relação saudável, equilibrada e responsável em 
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relação a dinheiro”. Além disso, a autora reforça que os ensinamentos sobre o 

ganho e os usos do dinheiro devem sempre ser norteados pelos princípios da ética, 

podendo ser, dessa forma, estendidos a outras esferas da vida. 

 

Conforme a OCDE (2012), incluir a educação financeira no currículo escolar formal, 

é uma das maneiras mais eficientes e justas de alcançar uma geração inteira em 

larga escala. Além disso, o currículo abrange vários anos e pode começar desde o 

jardim de infância. É um meio único para inculcar e nutrir uma cultura e 

comportamentos financeiros sólidos entre os futuros adultos. Isto é, especialmente 

importante uma vez que os pais estão desigualmente equipados para transmitir aos 

seus filhos hábitos financeiros sólidos. 

 

 Além disso, como demonstrado em outros campos de educação relacionados 

(como a saúde), os jovens são potencialmente bons disseminadores de novos 

hábitos no resto da população. A Recomendação da OCDE de 2005 sobre 

Princípios e Boas Práticas de Educação e Consciência Financeira já reconheceram 

que a educação deve começar na escola. As pessoas devem ser educadas sobre 

questões financeiras o mais cedo possível em suas vidas ". 

 

Torna-se necessário que as pessoas avançam em direção à busca do 

desenvolvimento do planejamento financeiro e da educação financeira. 

Conforme Amorim (2016), a educação financeira passa pela mudança de 

mentalidade que impacta diretamente o modo como lidamos com o nosso dinheiro. 

O planejamento financeiro é uma questão cultural, seja a nível individual ou a nível 

organizacional. 

 

Lusardi (2007) relata que pesquisas de alfabetização financeira mostram que os 

consumidores estão mal informados sobre os produtos e práticas financeiras. Isto é 

preocupante porque a capacidade do analfabetismo financeiro pode afetar o futuro 

da vida financeira, fazendo com que não poupem e assim não invistam para a 

aposentadoria, o que prejudicará seu bem-estar na velhice.  

 

O conhecimento financeiro depende de acesso às informações, interesse de 

entendimento e algum conhecimento de variáveis econômicas. Estudos realizados 
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nos Estados Unidos mostram que mesmo pessoas com nível universitário 

apresentam baixos níveis de conhecimento financeiro (LUSARDI, 2007).  

 

2.7 Fatores influenciadores do comportamento econômico de crianças e 

adolescentes 

 

Na socialização para o consumo, podemos identificar o papel de agentes diversos, 

como a família, os amigos, a escola, a mídia e as organizações com e sem fins 

lucrativos. 

 

a) A influência da família  

 

Para Ribeiro,  Albuquerque, Fonseca, Pires, Quintino (2013) sendo os pais a 

influência chave na vida das crianças, as atitudes e conhecimentos que os adultos 

desenvolvem no futuro em relação ao dinheiro e ao consumo são influenciados 

primariamente por eles. 

 

Acredita-se que o ensino das matérias ligadas ao consumo e às finanças deve caber 

às famílias, muito embora essas, amiúde, não tenham a preparação necessária para 

o efeito (Jorgensen e Savla, 2010).  

 

Uma das formas mais importantes de socialização em questões de consumo é 

através da mesada ou semanada dada pelos pais aos filhos; regista-se uma relação 

entre experiências de infância quanto ao uso do dinheiro e a capacidade futura para 

a gestão do mesmo (Furnham e Argyle, 1998; Ruckenstein, 2010). 

 

Assim, os pais funcionam como selecionadores e controladores das noções 

adquiridas sobre o consumo, através dos seus ensinamentos e do modo como 

cultivam as “formas de consumir” corretas (Martens et al., 2004).  

 

As crianças aprendem em casa, com a assistência das mídias, em especial da TV, 

os principais elementos do “consumo orientado para objetivos”; aprendem também 

com os seus pares o elemento expressivo do consumo e aprendem na escola algo 



63 

 

sobre as funções adaptativas do consumo; porém, cada vez menos, aprendem como 

poupar e mais sobre como gastar (Riesman, 1993). 

 

Para Cantelli (2009, p. 4), “a família desempenha papel preponderante na forma 

como a criança concebe o mundo social e, consequentemente, na formação de seus 

valores, crenças e comportamentos, através do processo de socialização”.  

 

Quanto ao comportamento econômico, Ortiz (2009) destaca que conhecer o que 

crianças e adolescentes pensam sobre os aspectos econômicos é papel da família, 

com base na compreensão das informações do meio em que vivem e também da 

escola no processo de educação e alfabetização econômica.  

 

A poupança é, não obstante, generalizadamente aprovada e recompensada 

socialmente, consubstanciando um projeto moral de educação (Ruckenstein, 2010). 

 

Segundo D’Aquino (2008), nos países desenvolvidos, a educação financeira dos 

pequenos cabe às famílias. A escola tem por função reforçar a formação adquirida 

em casa. No Brasil, infelizmente, ainda há muito que se aprender, pois a educação 

financeira não está presente em nenhum desses dois universos.  

 

Muitos pais acreditam que dinheiro não é assunto de criança e outros transformam 

esse assunto em um desafio. Educação financeira não significa ensinar a 

economizar, e sim aprender a manejar o dinheiro de forma correta, a dar importância 

a fatores que irão promover um futuro financeiro mais digno. 

 

Cerbasi (2004, p. 37) afirma que: 

 

Uma família financeiramente bem-sucedida é outra coisa. Pensam melhor no 
futuro e os sonhos são construídos juntos em prol de uma independência 
financeira. Para alcançar esse objetivo, não é necessário grandes cálculos, 
basta um bom planejamento (controle de gastos) e resistir à sedução do 
dinheiro, ou seja, evitar gastar mais do que se tem. 

 

Desta forma o papel das famílias é fundamental em um mundo marcado pelas 

variadas pressões para a compra de produtos. É muito importante que os pais 



64 

 

desenvolvam um diálogo constante com os filhos sobre consumo, dinheiro e crédito, 

avaliando as reais necessidades e os desejos. Os filhos precisam ter consciência 

que nem tudo o que eles veem deve ser comprado, que se deve avaliar a 

necessidade da compra e o impacto gerado nas finanças da família. 

 

b) A influência da mídia  

 

A socialização para o consumo exercida pelas organizações pode revestir-se de 

finalidades lucrativas e não lucrativas. No primeiro caso, encontramos as estratégias 

de marketing e publicidade orientadas pela motivação da compra. 

 

Têm aumentado os estudos sobre a importância da aprendizagem informal sobre o 

consumo, através da mídia, da internet e do lazer, que complementam os estudos 

de socialização levados a cabo pela escola e pela família (Larsson et al., 2010). As 

representações midiáticas sobre o consumo incidem na falta de autocontrolo, no uso 

do cartão de crédito e em estereótipos como o viciado em compras e a mulher que 

gasta de mais (Starr, 2007). 

 

Os conteúdos midiáticos não são apenas transmitidos – são selecionados, 

modificados, apropriados e aplicados pelos consumidores, obrigando a estudar o 

modo como as mensagens são recebidas, interpretadas e representadas. A 

influência da mídia e da publicidade aumenta com a idade dos jovens, por causa do 

fortalecimento dos laços sociais e da necessidade de aceitação à medida que a 

adolescência avança (Martens et al., 2004). 

 

c) Educação Financeira nas escolas 

 

A educação financeira no Brasil é algo que ainda não possui foco suficiente para que 

a população desenvolva seus conhecimentos e aprimore suas capacidades 

financeiras, o que faz com uma parcela da população comprometa parte dos seus 

ganhos financeiros resultando em problemas financeiros indesejados. As pessoas 

ainda não estão totalmente envolvidas diante da necessidade de preparar uma nova 

geração mais consciente e sustentável financeiramente. 
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Cerbasi, 2004, p. 64 afirma que  

 

A educação financeira infelizmente ainda não é uma realidade nas escolas 
brasileiras em todos os níveis. Na verdade, a tecnologia empregada em um 
planejamento dessa natureza utiliza nada mais que ferramentas de 
matemática financeira básica, com conceitos e formulações compatíveis com 
a matemática estudada no ensino médio. 

 

Em confirmação, Martins (2004) afirma que, as escolas têm sido omissas quanto ao 

ensino de temas inerentes a gestão de finanças pessoais, como impostos, comércio, 

noções de economia, custos, poupança, investimentos, juros entre outros. 

 

Ortiz (2009, p. 107) destaca que “trabalhar com a educação econômica representa 

uma importante abertura teórica que se prevê como algo muito fértil na formação do 

cidadão, que irá beneficiar não apenas o sujeito, mas a sociedade como um todo”. É 

preciso desenvolver e aplicar a educação econômica nas escolas realizando 

intervenções educativas com o objetivo de ampliar e disseminar os conhecimentos 

econômicos, visando que as crianças adquiram novas habilidades para lidar com o 

dinheiro e tenham mais chances de se tornarem adultos conscientes em relação às 

suas finanças.  

 

Segundo Cerbasi (2011, p. 32), “a educação financeira não precisa vir apenas de 

casa, ela pode ser aprendida na escola, através de professores capacitados a 

educar bem”. Mas é preciso escolher bem, pois assim como ocorre no campo das 

finanças, cabe aos pais adotar uma postura responsável e compartilhar com a 

escola regras para o bom funcionamento do modelo educacional escolhido. 

 

Para D’Aquino (2008), a educação financeira – principalmente quando voltada para 

crianças e adolescente, é um assunto ainda novo no Brasil. Isso porque, em um país 

que passou por seis mudanças de moeda em um intervalo de vinte anos e teve a 

economia sufocada pela alta inflação, era praticamente impossível estruturar um 

planejamento financeiro sem pensar em resultados frágeis e desanimadores. A 

consequência é que aqueles que passaram por esses períodos de instabilidade e 

não aprenderam os princípios da educação financeira têm que se esforçar em dobro 

para educar as crianças da nova geração. 
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D’Aquino (2007) afirma ainda que educação financeira é função dos pais e não da 

escola. À escola cabe apenas reforçar o que foi aprendido em casa.  

 

Conforme Cerbasi (2011, pg. 34), o arcaico currículo elaborado há décadas 

esqueceu-se de levar em consideração que o pobre trabalhador, que cresceu numa 

economia também pobre, precisa saber tanto sobre as armadilhas dos juros dos 

crediários quanto sobre os métodos para extrair as razões de uma equação de 

terceiro grau. 

 

Nesse sentido  Saito et al (2006)  corroboram que a educação financeira ainda não 

foi agregada de maneira oficial e explícita, nas grades curriculares das escolas e das 

Universidades brasileiras.  

 

Segundo Vieira et al (2011), o governo brasileiro institui, em 2007, um grupo de 

trabalho com representantes do Banco Central do Brasil (BACEN), da Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM), da Secretária de Previdência Complementar (SPC) e da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), para desenvolver uma estratégia 

nacional de educação financeira, prevendo a promoção de um inventário nacional de 

ações e de projetos no país, além de pesquisas para mapear conhecimento 

financeiro da população brasileira. De uma parceria com o governo e entidades 

brasileiras, surgiu a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), que conta 

com colaboração do Ministério da Educação, Ministério da Justiça e diversas 

entidades e órgãos não governamentais, assim foi desenvolvido o Projeto Nacional 

de Educação Financeira. 

 

O MEC – Ministério da Educação Embora não exige obrigatoriedade da Educação 

Financeira no sistema de ensino. No entanto preconiza a contextualização do 

ensino, que pressupõe um processo de aprendizagem apoiado no desenvolvimento 

de competências para inserção dos estudantes na vida adulta, mediante a 

multidisciplinaridade, o incentivo do raciocínio e da capacidade de aprender. 
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2.8 Planejamento financeiro pessoal 

 

Atualmente, onde a economia sofre variações e se encontra suscetível a fatores 

globais, o planejamento financeiro tende a ser mais valorizado no momento de se 

tomar uma decisão.  

 

Na concepção de Ross; Westerfiel; Jaffe (2015), o planejamento financeiro é um 

aspecto importante das operações nas empresas e famílias, pois ele mapeia os 

caminhos para guiar, coordenar e controlar as ações das empresas e das famílias 

para atingir seus objetivos.  

 

O processo de planejamento financeiro, seja de ordem empresarial ou pessoal, 

apresenta-se, conforme descrevem Lemes Jr.; Cherobim e Rigo (2002), como uma 

importante ferramenta para a estratégia e à administração financeira, pois oferece 

condições para formular a política de crescimento e outorgar sustentação financeira 

de suas atividades sem colocar em risco as finanças, contribuindo significativamente 

para o crescimento profissional e pessoal.  

 

Braido (2014) considera que o planejamento pessoal está relacionado com os 

objetivos pessoais individuais, tendo início com o planejamento estratégico pessoal, 

no qual se deve definir o que queremos ser daqui a um, cinco, dez anos e para o 

resto da nossa vida. 

 

Para Marques, Souza e Pessoa (2014), o planejamento financeiro pessoal é uma 

ferramenta utilizada para o gerenciamento de recursos pessoais com o objetivo de 

melhorar a utilização dos recursos das pessoas. Já conforme Lizote, Simas e Lana 

(2012), o planejamento financeiro pessoal é um plano que as pessoas fazem de 

acordo com os seus recursos e objetivos, buscando assim alcançar determinadas 

aspirações. 

 

De acordo com Pires (2005), planejamento financeiro pessoal é uma organização de 

informações importantes para obter uma saúde financeira. Significa estabelecer 

metas, objetivos, prazos e meios necessários que garantam a proteção e 

estabilidade social. 
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No entanto, um planejamento financeiro pessoal, conforme Wohlemberg, Braum e 

Rojo (2011), não pode ser limitado a gastos e despesas. Esse deve ser elaborado 

com uma visão mais ampla, projetar além daquilo que se tem no dia a dia, até 

mesmo as situações imprevistas como o desemprego e as doenças, que podem 

surgir a qualquer momento. 

 

Segundo Massaro (2015, p. 31), “o planejamento financeiro diz respeito à 

organização geral das finanças, controle e conhecimentos do fluxo financeiro – 

entrada e saídas de dinheiro, e alinhamento dos recursos financeiros com os 

objetivos e as aspirações de vida do indivíduo ou família”. Para Lima e Silva (2013, 

p.6), “o principio da educação financeira é saber como ganhar, gastar, poupar e 

investir seu dinheiro para melhorar a sua qualidade de vida”. 

 

Partindo dessa premissa, planejamento financeiro pessoal pode ser visto como uma 

estratégia pessoal para o gerenciamento das finanças. Para montar um bom 

planejamento financeiro pessoal, é necessário ter uma educação financeira. 

 

2.9 Algumas pesquisas sobre Comportamento Econômico de adolescentes 

e Educação Financeira no Brasil 

 

Diversos pesquisadores têm se preocupado em investigar o tema comportamento 

econômico, finanças pessoais ou planejamento financeiro. No Brasil, ainda são 

poucas as pesquisas realizadas, que serão descritas a seguir, e serviram de 

embasamento para as atuais e futuras. 

 

Uma das primeiras investigações conduzidas por Denegri (1997)  teve como objetivo 

estabelecer um processo de avaliação das representações que constroem crianças 

e adolescentes chilenos e espanhóis em torno do papel do Estado na economia e na 

forma global de conceitualizar o mundo econômico. Essa pesquisa foi desenvolvida 

em 1993, utilizando a entrevista clínica piagetiana com uma amostra constituída por 

150 sujeitos espanhóis de 6 a 16 anos, de ambos os sexos e de nível 

socioeconômico médio e 32 sujeitos chilenos de 6 a 13 anos, com características 

idênticas. 
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Gunter e Furnham (2001) destacam as formas como as crianças e jovens raciocinam 

e compreendem os assuntos econômicos. Tais estudos têm demonstrado que, 

desde cedo, as crianças e adolescentes não estão indiferentes às questões 

econômicas, mas constroem ativamente explicações sobre o mundo econômico e 

tais explicações estão na base de suas condutas de consumo. 

 

Araújo (2007) em sua tese, investigou o pensamento econômico de crianças 

brasileiras entre nove e 11 anos, antes e após o desenvolvimento de um Programa 

de Educação Econômica. Antes, as crianças apresentavam um pensamento 

econômico que receberam do meio familiar, escolar e da mídia. E após o programa, 

verificou-se o desenvolvimento da compreensão dos fenômenos econômicos.  

 

Os procedimentos pesquisados por Cantelli (2009), utilizados pelas famílias para a 

educação econômica de seus filhos, confirmaram que os pais tendem a transmitir os 

conhecimentos e valores trazidos de suas famílias de origem, evidenciando o 

processo de socialização econômica. 

 

Estudos realizados por Silva (2008) sobre a alfabetização econômica, hábitos de 

consumo e atitudes em direção ao endividamento em estudantes de Pedagogia. Os 

resultados apresentaram que os estudantes mais graduados não apresentaram 

melhores índices de compreensão econômica, melhores condutas de consumo ou 

atitudes frente ao endividamento. 

 

Fermiano (2010) retrata em sua tese uma pesquisa sobre os hábitos e os 

comportamentos dos pré-adolescentes “tweens” em relação ao consumo, compra, 

organização econômica, influências do meio, tais como a mídia e as suas possíveis 

causas e implicações de suas condutas econômicas. 

 

Ortiz (2009), em seus estudos sobre educação para o consumo: diagnóstico da 

compreensão do mundo econômico do aluno da educação de jovens e adultos, 

retrata que não houve diferença significativa entre idades e sexo, apenas entre o 

nível de escolaridade. 
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Na UNICAMP, alguns integrantes do Laboratório de Psicologia Genética 

desenvolveram pesquisas nessa área. Podemos destacar Bessa (2008) que 

investigou a Alfabetização econômica, hábitos de consumo e atitudes em direção ao 

endividamento de estudantes de pedagogia e Cantelli (2009) sobre Procedimentos 

utilizados pelas famílias para a educação econômica de seus filhos. Todas essas 

investigações ressaltam a importância de pesquisas na área da psicologia 

econômica e da educação econômica para a formação do cidadão. 

 

Um estudo focalizando o comportamento  econômico de crianças foi realizado no 

Brasil por Ballvè (2000),  objetivando analisar a experiência do consumo de crianças 

entre sete e 11 anos, utilizando o método etnográfico para coleta de dados. Os 

resultados mostraram que quase todas as crianças recebiam mesada e guardavam-

na para comprar algo importante, embora não soubessem ainda o quê. A poupança 

foi vista como importante, tanto para comprar algo maior, quanto para prevenção de 

dificuldades financeiras. Em relação ao manejo do dinheiro, as crianças relataram 

estabelecer parcerias com os pais, quando o próprio dinheiro não era suficiente.  

 

Referindo-se à educação financeira de jovens brasileiros, observa-se que o tema 

não tem sido tratado com destaque pelos documentos oficiais nacionais que 

estabelecem as políticas educativas no Brasil, dentre eles as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação (DCN) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

Saito (2007, p.7) afirma que: “[...] não há especificamente trabalhos sobre a 

implantação da Educação em Finanças Pessoais nos currículos nacionais”.  

 

Saito (2007) adverte ainda que, apesar da relevância do assunto, a educação 

financeira, o Brasil não tem planejamentos educacionais voltados para o processo 

de socialização econômica. 

 

Savóia et al (2009), em sua pesquisa sobre os paradigmas da educação financeira 

no Brasil, buscou  discutir a educação financeira no Brasil, de forma a avaliar o 

estágio das ações referentes ao assunto no contexto nacional. Os resultados 

apontaram que a educação financeira no Brasil se encontra em estágio de 

desenvolvimento inferior aos Estados Unidos e Reino Unido.  Apesar dessas 

mudanças, a educação financeira não foi agregada, de maneira oficial, nas grades 
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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. 

 

Carvalho (2016) desenvolveu uma pesquisa sobre o comportamento econômico de 

crianças e adolescentes no ensino fundamental II.Os resultados mostraram que os 

alunos são consumistas e possuem dificuldades na compreensão dos conceitos 

econômicos, havendo divergência entre as respostas de pais, alunos e professores. 

 

Todos esses trabalhos valorizam a importância de pesquisas na área da Educação 

Econômica para a formação das pessoas, principalmente de crianças e 

adolescentes. 

 

2.10 Contribuições do referencial teórico para a pesquisa  

 

O referencial teórico é a base que sustenta uma pesquisa científica e é fundamental 

para se conhecer as ferramentas que já foram desenvolvidas por outros 

pesquisadores, bem como para contribuir com uma reflexão sobre o tema escolhido 

e para o desenvolvimento e direcionamento da pesquisa. 

 

De modo geral, o referencial teórico deste trabalho teve como foco central o 

comportamento econômico e o conhecimento financeiro de crianças e adolescentes, 

sendo abordadas as variáveis do comportamento econômico como: poupar, gastar, 

doar, jogar, colecionar e consumir e também o significado do dinheiro na vida de 

crianças e adolescentes. 

 

Na Psicologia Econômica, foram abordadas as principais linhas de estudos sobre 

comportamento econômico, como a socialização econômica, a alfabetização 

econômica e a educação econômica. Os aspectos relevantes tratados nessas áreas 

permitiram entender os fatores que podem influenciar o comportamento de crianças 

e adolescentes em relação ao dinheiro, entre os quais se destacam a família, a 

escola e os grupos sociais.   
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Em finanças comportamentais abordadas, os principais estudos são sobre os 

aspectos referentes ao conhecimento econômico de crianças e adolescentes, as 

dificuldades na compreensão dos conceitos econômicos, a necessidade de 

conhecimento das principais variáveis econômicas. 

 

Entre as abordagens estudadas por diferentes autores a respeito do comportamento 

econômico, optou-se por utilizar como base os estudos de Denegri (1995). A 

pesquisadora criou, com sua equipe, o “Modelo Evolutivo da Psicogênese do 

Pensamento Econômico”, com o objetivo de identificar as tendências evolutivas do 

pensamento econômico de crianças, adolescentes e adultos, empregando um 

instrumento para avaliar o nível de alfabetização econômica dos pesquisados: o Test 

de Alfabetización Económica para Niños (TAE-N). Esse teste propõe a existência de 

três níveis progressivos no desenvolvimento dos conceitos econômicos, que 

aparecem consecutivamente, de acordo com o aumento da idade (Denegri, 2006).  

 

Desse modo, este estudo se propõe a verificar como se configura a educação 

financeira de crianças e adolescentes que estão cursado o ensino fundamental II e 

médio.  
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3 METODOLOGIA  

 

É fundamental, para o pesquisador, a escolha de um método para pesquisa. De 

acordo com Cervo et al (2007, p. 57), “a pesquisa é uma atividade voltada para a 

investigação de problemas teóricos ou práticos por meio do emprego de processos 

científicos”. É uma forma de obtenção de conhecimentos e descobertas. 

 

Neste capítulo, serão detalhados os aspectos metodológicos a serem utilizados 

nesta pesquisa, apresentando informações que explicam sua escolha e orientação. 

Em seguida, serão apresentados os participantes, sujeitos desta investigação, bem 

como os instrumentos utilizados para a coleta e análise dos dados. Está subdividida 

em: caracterização da pesquisa, unidade de observação, população e amostra, 

procedimentos para a coleta e análise dos dados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Este trabalho baseou-se em pesquisa de natureza descritiva e para atingir os 

objetivos foram utilizadas abordagens quantitativa e qualitativa. A pesquisa 

descritiva tem como objetivo descrever as características de determinada população 

ou fenômeno, procurando estabelecer possíveis relações entre variáveis, bem como 

levantar opiniões, atitudes e crenças de uma população a respeito de uma 

determinada situação (VERGARA, 2009). 

 

De acordo com Cervo et al (2007), a pesquisa descritiva tem por objetivo observar, 

registrar, analisar e correlacionar fatos ou fenômenos de uma determinada 

população, sem a manipulação do pesquisador. 

 

A pesquisa também é caracterizada como um estudo de casos múltiplos que, de 

acordo com Yin (2005), a escolha de realizar múltiplos estudos de caso geralmente 

é ainda mais desafiador, por ser mais ampla e robusta do que o estudo detalhado de 

um único caso, o que pode premiar o pesquisador com a ampliação das 

possibilidades de replicações teóricas e generalizações a partir de constatações e 

cruzamentos dos resultados dos casos.  

 



74 

 

Quanto ao método, é caracterizada como pesquisa de campo, por meio de 

levantamento de dados ou survey. Segundo Marconi e Lakatos (2003), uma 

pesquisa de campo está voltada para indivíduos, grupos, comunidades e 

instituições, entre outros, visando à compreensão de elementos da sociedade.  

 

A pesquisa de campo é aplicada quando se busca estudar comportamentos, 

características, aspectos referentes a um grupo ou comunidade.  O pesquisar busca 

a fundo em relação a uma realidade. Segundo Gil (2012), no estudo de campo, vale 

ressaltar que o pesquisador acaba realizando a maior parte do trabalho (pesquisa) 

pessoalmente, pois nesse modelo enfatiza-se a importância do pesquisador ter sido 

ele mesmo uma experiência direta com a situação que se esta estudando, pois 

apenas a partir dessa experiência direta, ou seja, da imersão na realidade é que se 

podem entender as regras, os costumes e as conversões que regem o grupo que 

esta sendo estudado.  

 

De acordo com Mello (2013), o survey é um método de coleta de informações 

diretamente de pessoas a respeito de suas ideias, sentimentos, saúde, planos, 

crenças e de fundo social, educacional e financeiro. A coleta de informações é feita 

a partir de questionários aplicados ao público-alvo escolhido para a realização da 

pesquisa. 

 

Quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa. A 

interpretação das abordagens qualitativa e quantitativa está na explicitação de todos 

os passos da pesquisa e na amplitude de percepção do fenômeno que está sendo 

estudado. É relevante, pois possibilita analisar uma situação com base em dados 

estatísticos e quantitativos, além da análise qualitativa desses mesmos dados, o que 

pode ser obtido por meio de entrevistas e observações. 

 

Collis e Hussey (2005, p. 26) prelecionam que “a pesquisa qualitativa é mais 

subjetiva e envolve examinar e refletir as percepções para obter um entendimento 

de atividades sociais e humanas”. A pesquisa qualitativa tem a finalidade de 

documentar detalhadamente os eventos diários e sua importância para os 

participantes. 
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Já a pesquisa quantitativa é considerada um método para descrever e explicar o 

“como“ dos fenômenos (Neves, 1996). Collis e Hussey (2005) corroboram a ideia de 

que a pesquisa quantitativa busca explicar e entender fenômenos por meio da 

análise de seus significados, sendo que seu objetivo é mensurar fenômenos e testar 

hipóteses, que buscam a objetividade e exatidão.  

 

3.2 Unidade de observação  

 

A unidade de observação são os professores e diretores da Escola Municipal 

Dominguinhos Pereira (CAIC Maracanã), Escola Estadual Prof. Alcides de Carvalho 

Polivante e particular Rede Educacional Prima.  

 

3.3 População e amostra 

 

Para Oliveira (2002, p. 72), “a população ou universo é o conjunto de seres 

animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em comum 

[...] dependem do assunto a ser investigado”.  

 

Conforme citado por Marconi e Lakatos (2010),  universo ou população é o conjunto 

de seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica 

em comum. Sendo N o número total de elementos do universo ou população, o 

mesmo pode ser representado pela letra X. A delimitação do universo consiste em 

explicitar que pessoas ou coisas, fenômenos etc. serão pesquisados, enumerando 

suas características comuns, como, por exemplo, sexo, faixa etária, organização a 

que pertencem, comunidade onde vivem etc.  

 

Nesta pesquisa, a população foi composta de 3.099 alunos, sendo 1.814 alunos do 

ensino fundamental II, e 1.285 alunos do ensino médio, com idade de 11 a 17 anos, 

alunos da Escola Municipal Dominguinhos Pereira – CAIC Maracanã, Escola 

Estadual Prof. Alcides de Carvalho Polivante e a Escola Rede Educacional Prisma, 

conforme dados da secretaria das escolas, juntamente com seus pais e/ou 

responsáveis.  
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Silva e Karkotli (2011) afirmam que a amostra é uma parte significativa da 

população, determinada por um processo de amostragem. Deve-se especificar o tipo 

de amostragem empregado no estudo e justificar por que foi feita essa opção.  

 

Segundo Cooper e schindler (2016), a maioria das populações pode ser segregada 

em diversas subpopulações mutuamente excludentes, ou estratos. Os resultados da 

amostragem podem então ser ponderados (com base na proporção dos estratos da 

população) e combinados em estimativas apropriadas da população. Essa técnica 

também é útil quando o pesquisa quer estudar as características de certos 

subgrupos da população. 

 

Na presente investigação, trata-se de uma amostragem não probabilística por 

acessibilidade e estratificada proporcional, composta por alunos do ensino 

fundamental II e do ensino médio nas escolas da cidade de Montes Claros-MG, com 

idade entre 11 e 17 anos, sendo estratificada por 02 (dois) estratos: 

 

Estrato 1 – população composta por alunos do ensino fundamental II. 

Estrato 2 - população composta por alunos do ensino médio. 

 

A amostra do estudo constitui-se por:  

 

Estrato População Proporção Amostra 

1 1.814 58,53% 201 

2 1.285 41,47% 140 

 

O quadro 5 apresenta a distribuição dos alunos por escola. 
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Quadro 5  

Distribuição dos alunos por escola 

Educação Fundamental II (idade: 10 a 14 anos- 6º ao 9º ano)  

Ensino Médio (idade:15 a 17 anos – 1º, 2º e 3º anos)  

Escola Municipal: 01  Escola 

Escola: Dominguinhos 
Pereira – CAIC Maracanã 

Total: 460 alunos  
Educação Fundamental II (idade: 11 a 14 anos – 6º ao 9º ano): 17 
turmas. 

Escola Estadual: 01 Escola 

Escola: Prof. Alcides de 
Carvalho Polivante 

Total: 773 alunos 
Educação Fundamental II (idade: 11 a 14 anos - 6º ao 9º ano): 20 
turmas.   

Total: 750 alunos 
Educação Ensino Médio (idade: 15 a 17 anos – 1º ao 3º ano): 20 
turmas  

Escola Particular: 01 Escola 

Escola: Rede 
Educacional Prisma 

 

Total: 581 alunos 
Educação Fundamental II (idade: 11 a 14 anos- 6º ao 9º ano): 17 
turmas.  

Total: 535 alunos 
Educação Ensino Médio (idade 15 a 17 anos – 1º ao 3º ano): 13 
turmas 

 
População: 3.099 Alunos 
Amostra: 341 Alunos  

Fonte: Secretaria das escolas. 

 

3.4 Procedimentos de coleta de dados 

 

O presente estudo foi realizado em três escolas: uma escola municipal, uma escola 

estadual e uma escola particular, na cidade de Montes Claros – MG.  

 

A etapa de coleta dos dados foi dividida em duas subetapas: quantitativa e 

qualitativa. A primeira teve como base questionário semiestruturado contendo 

questões abertas e fechadas, aplicado aos pais e alunos; e a etapa qualitativa foi 

realizada por meio de entrevistas, seguindo um roteiro semiestruturado, com 

perguntas abertas e fechadas, direcionadas para os professores e diretores 

 

Este estudo foi devidamente autorizado por meio de carta encaminhada à Direção 

da Escola Municipal Dominguinhos Pereira CAIC – Maracanã, também carta para a 

Escola Estadual Prof. Alcides de Carvalho Polivante e para a Escola particular Rede 

Educacional Prisma, conforme Apêndice A. 
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Após obter o aceite das instituições para realização da pesquisa, foi fornecida pela 

secretária das escolas a relação de turmas e quantidade de alunos por ano de 

ensino, para se realizar o cálculo do tamanho da amostra já apresentado no Quadro 

5.  

 

Devido à pesquisa envolver alunos, pais, professores e coordenadores, e com a 

finalidade de responder aos objetivos específicos da pesquisa, foram utilizados três 

tipos de questionários (etapa quantitativa) e o roteiro estruturado de entrevistas 

(etapa qualitativa), como demonstrado a seguir. 

 

 

3.4.1 Etapa quantitativa 

 

Na etapa quantitativa, os dados foram coletados com os pais e alunos. Após a 

autorização da escola, agendou-se com as coordenações das escolas visitas para 

planejar um cronograma para aplicação dos questionários e entrevistas 

considerando o tempo entre a entrega dos questionários e a devolutiva de pais e 

alunos e a determinação das turmas e alunos que participam da pesquisa.  

 

O primeiro contato com os alunos teve como objetivo explicitar os objetivos da 

pesquisa, enfatizando a importância e como poderiam participar e ajudar no 

desenvolvendo do estudo, também foi encaminhado aos pais dos alunos o TERMO 

DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (Apêndice B) solicitando a 

autorização do responsável legal para que o filho (aluno) pudesse participar da 

pesquisa juntamente com o questionário para os pais (Apêndice C). 

 

 Pesquisa com alunos  

 

Após o recebimento da autorização dos pais e/ou responsáveis pelos alunos 

(apêndice B), os questionários TAE-N (Apêndice D) e alunos (Apêndice E) foram 

aplicados somente com os adolescentes que estavam autorizados a participar da 

pesquisa, sendo os mesmos aplicados e recolhidos na sala de aula pelo 

pesquisador. 
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a) Questionário TAE-N (Apêndice D) 

 

Questionário contendo 22 questões com quatro alternativas, que apresentam 

situações-problema com quatro respostas possíveis, graduadas segundo nível 

progressivo de dificuldade. Optou-se por trabalhar com as Escalas de Avaliação do 

Nível de Alfabetização Econômica: TAE-N, proposta e desenvolvida por Denegri 

(2004), traduzida e validada no Brasil pela primeira vez por Araújo (2007).  

 

O Test de Alfabetización Económica para Niños (TAE-N) baseia-se no Modelo de 

Psicogênese do Pensamento Econômico de compreensão do mundo econômico. 

Esse modelo propõe a existência de três níveis progressivos no desenvolvimento 

dos conceitos econômicos, que aparecem, consecutivamente, de acordo com o 

aumento da idade (Denegri, 2006), ou seja, cada resposta corresponde a um nível 

de pensamento econômico.  

 

b) Questionário alunos (Apêndice E)  

 

Questionário elaborado e validado pelo autor, contendo 28 questões: 10 abertas e 

18 fechadas, retratando o comportamento econômico. A elaboração do questionário 

tem como propósito obter respostas às questões relativas ao comportamento 

econômico das crianças e adolescentes envolvidos na pesquisa, bem como o seu 

nível de entendimento sobre os aspectos relacionados ao dinheiro e conhecimentos 

sobre as principais variáveis econômicas.  

 

 Pesquisa com pais  

 

a) Questionário pais (Apêndice C) 

 

A elaboração do questionário aos pais tem como objetivo buscar resposta para as 

questões relativas ao comportamento econômico dos pais e dos seus filhos, bem 

como o seu nível de entendimento sobre os aspectos relacionados ao dinheiro e ao 

grau de envolvimento dos pais e da escola na educação econômica dos envolvidos 

na pesquisa. O questionário foi elaborado e validado pelo pesquisador, contendo 17 
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questões: 06 (seis) abertas e 11 (onze) fechadas, abordando o tema comportamento 

econômico e aspectos relacionados ao dinheiro. 

 

A partir da elaboração e validação dos questionários, foi desenvolvido um 

cronograma para visita às escolas, e para aplicação dos questionários e entrevistas, 

que foi dividida em cinco dias, considerando o tempo entre a entrega dos 

questionários e a devolutiva de pais e alunos. Houve mais dificuldade na devolutiva 

dos questionários do grupo de pais, pois muitos não devolviam a autorização e o 

questionário. Os questionários dos alunos tiveram uma aplicação tranquila, uma vez 

que os alunos responderam ao questionário na sala de aula, durante o horário 

escolar. 

 

As visitas as escolas foram realizadas em dias diferentes, devido o período de 

eventos programados. No primeiro dia de vista foi entregue aos alunos uma carta de 

solicitação de autorização com o termo de consentimento livre e esclarecido 

(Apêndice H), juntamente com o questionário para os pais (Apêndice F). Foi 

esclarecido pelo pesquisador aos alunos o propósito da pesquisa, e foi determinado 

um prazo de 03 (três) dias para entrega do termo de consentimento e o questionário 

respondidos pelos pais, visto que alguns alunos não moravam com seus pais, e 

também foi enviado aos pais e/ou responsáveis um breve texto com a explicação do 

projeto, com os quais as famílias concordaram com a participação de seus filhos na 

pesquisa e também responderiam ao questionário referente aos pais. 

 

Dessa forma, após o segundo dia de visita, retornou-se às escolas recolhendo os 

documentos que foram enviados e respondidos pelos pais e foram aplicados os 

questionários, somente para os alunos que entregaram o termo de consentimento 

autorizado pelos pais e/ou responsáveis. O questionário foi aplicado pelo 

pesquisador com o auxílio de uma pessoa e com autorização dos professores nas 

salas de aula. Segundo Bryman (1989), o questionário pode ser preenchido pelo 

sujeito, com ou sem auxilio para completar os dados. 

 

Devido à dificuldade encontrada por parte dos alunos na devolução dos 

questionários e autorização, foi marcada uma nova data para recolhimento e 
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aplicação dos questionários aos alunos, com a devida autorização da coordenação e 

professores.  

 

No terceiro e quarto dia, retornou-se às escolas recolhendo os documentos 

pendentes de autorização e os questionários foram aplicados para os alunos que 

assim o apresentaram. Após a aplicação dos questionários, no quinto dia, retornou-

se às escolas para a realização das entrevistas em grupo, com os professores. 

 

3.4.2 Etapa qualitativa 

 

Após a aplicação dos questionários, na etapa qualitativa, foi utilizada como coleta de 

dados as entrevistas com os professores e diretores a partir de roteiro estruturado 

(Apêndice F), porém, devido a período de atividades escolares, o roteiro da 

entrevista foi encaminhado para o e-mail dos professores, que devolveram 

respondidos para o pesquisador. 

 

Ao término das entrevistas, as questões foram organizadas e analisadas de acordo 

com seu conteúdo. 

 

 Pesquisa com professores 

 

Na etapa qualitativa, foram realizadas entrevistas com os professores a partir de 

roteiro semiestruturado, como mostrado a seguir: 

 

a) Roteiro de entrevista estruturado - professores (Apêndice F) 

 

Roteiro elaborado e validado pelo pesquisador, contendo 11 questões abertas 

estruturadas em categorias, para análise do seu conteúdo, sobre a metodologia de 

ensino e o nível de conhecimento econômico dos adolescentes. A elaboração das 

entrevistas teve como finalidade responder a questões relativas ao entendimento e 

métodos dos professores a respeito da educação econômica de seus alunos, bem 

como verificar qual o grau de envolvimento dos pais, professores e da escola no 

processo de socialização e alfabetização econômica dos envolvidos. 
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As entrevistas foram realizadas de modo a garantir o sigilo das informações 

coletadas, bem como o anonimato dos envolvidos. 

 

É importante destacar a garantia da confidencialidade das informações obtidas, pois, 

de acordo com Yin (2005), existem alguns fundamentos que justificam o anonimato 

de um estudo de caso, como: a proteção do caso real e seus participantes e a 

divulgação do relatório final, que pode interferir nas ações seguintes das pessoas 

envolvidas. 

 

 Pesquisa com diretores 

 

Ainda na etapa qualitativa, foram realizadas entrevistas com os diretores a partir de 

roteiro semiestruturado, como mostrado a seguir: 

 

a) Roteiro de entrevista estruturado - diretores (Apêndice G) 

 

Roteiro elaborado e validado pelo pesquisador, contendo 09 questões: sendo 01 

questão fechada e 08 questões abertas semiestruturadas em categorias, para 

análise do seu conteúdo, sobre a alfabetização econômica dos adolescentes. A 

elaboração das entrevistas teve como finalidade responder a questões relativas ao 

envolvimento da escola no processo de socialização e alfabetização econômica dos 

envolvidos. 

 

A partir do roteiro de entrevistas, foi dito sobre a garantia do sigilo das informações 

coletadas, bem como o anonimato dos envolvidos. Ao encerrar as entrevistas, as 

questões foram organizadas e analisadas de acordo com seu conteúdo. 

 

3.5 Procedimentos para análise dos dados 

 

A análise dos dados engloba dois enfoques: qualitativo ou quantitativo. De acordo 

com Malhotra (2011), a análise qualitativa tem como objetivo o entendimento 

qualitativo das razões e motivações subjacentes, com uma amostra com número 

pequeno de casos não representativos, coleta dos dados realizada de maneira 

semiestruturada, e uma análise não estatística dos dados; enquanto isso, a análise 
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quantitativa busca quantificar os dados e generalizar os resultados da amostra para 

o universo de interesse, com uma amostra grande o suficiente para ser 

representativa e coleta de dados estruturada, além da análise estatística dos dados. 

 

3.5.1 Etapa quantitativa 

 

Após a coleta dos questionários preenchidos, foi determinada a numeração em 

ordem sequencial. Os dados colhidos na fase quantitativa da presente pesquisa 

foram submetidos a um tratamento estatístico, e para isso foi utilizado o software 

estatístico Statistical Package for Social System (SPSS) versão 22.  

 

Para Pestana e Gageiro (1998), O Statistical Package for Social Science for 

Windows (SPSS) é um software para análise estatística de dados, em um ambiente 

amigável, que permite realizar cálculos complexos e análises estatísticas.  

 

O desenvolvimento da análise estatística baseou-se na medição da confiabilidade 

dos instrumentos e avaliação do grau de consistência entre múltiplas medidas de 

uma variável. Uma medida de confiabilidade muito utilizada é a consistência interna, 

que avalia a consistência entre as variáveis em uma escala múltipla.  Segundo Hair 

et al (2005), a medida da consistência interna preconiza que os indicadores 

individuais da escala devem medir o mesmo construto, sendo, portanto, altamente 

correlacionados. 

 

O nível de significância utilizado nos testes foi de 95%. Por se tratar de pesquisa 

com alunos, pais e professores, a análise de dados foi realizada a partir dos 

procedimentos seguintes. 

 

Quanto à metodologia estatística utilizada, foi realizada a análise de dados dos 

questionários dos alunos e pais, descrevendo o perfil da amostra segundo as 

variáveis em estudo, a análise foi descritiva com apresentação de tabelas de 

frequência absoluta (n) e relativa (%) para as variáveis categóricas e medidas de 

posição e dispersão para variáveis contínuas. Para medir a Confiabilidade da escala, 

utilizou-se o alfa de cronbach, que é a medida mais simples de consistência interna 

para a avaliação da confiabilidade. A confiabilidade de uma medida de refere à 
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capacidade dessa ser consistente, ou seja, mostra até que ponto uma escala produz 

resultados consistentes se as medidas forem tomadas repetidamente. Esse 

coeficiente é utilizado para verificar a homogeneidade dos itens do instrumento, ou 

seja, sua acurácia. Como regra geral, a acurácia não deve ser menor que 0.80 se a 

escala for amplamente utilizada, porém valores acima de 0.60 já indicam 

consistência. 

 

Na comparação dos escores em relação às variáveis sexo, idade e nível de 

escolaridade, foi usada a análise de variância (ANOVA) para medidas repetidas. 

Basicamente, divide-se a variabilidade em variabilidade entre grupos e variabilidade 

dentro de grupos e comparam-se as duas. Quanto maior for a primeira comparada à 

segunda, maior é a evidência de que existe variabilidade entre grupos, ou seja, 

médias diferentes, o que permitiu apresentar todos os resultados simultaneamente. 

 

Quanto às questões abertas dos questionários, essas foram analisadas e agrupadas 

por palavra-chave e mensuradas conforme seu conteúdo. 

 

a) A Escala de Alfabetização Econômica (TAE-N) 

 

Dentro da abordagem quantitativa, optou-se por trabalhar com a Escala de 

Avaliação do Nível de Alfabetização Econômica - TAE-N “Test de Alfabetización 

Económica para Niños”, que, segundo Ortiz (2009, p. 67), avalia o nível de 

compreensão dos conceitos e de práticas econômicas necessárias para um bom 

desempenho econômico, proposta e desenvolvida por Denegri e colaboradores, do 

Centro de Investigação em Psicologia Econômica e do Consumo da Universidade de 

La Frontera no Chile. 

 

Para isso, realizou-se uma análise categórica, considerando-se frequências e 

percentuais por escola: a análise numérica e a consistência interna. O nível de 

significância a ser adotado para os testes estatísticos foi de 5% (p<0,05).  Segundo 

Fermiano (2010, p. 277), testes de significância fornecem uma medida objetiva em 

relação às quais podemos estimar a significância de associações entre variáveis, 

que nos ajudam a excluir associações que possam não representar associações 

genuínas na população estudada. 
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Análise categórica 

 

O questionário TAE-N é formado por 22 questões, apresentando situações-problema 

sobre microeconomia e macroeconomia, com quatro possíveis resultados e três 

níveis progressivos de dificuldade, baseado no Modelo de Psicogênese do 

Pensamento Econômico: sendo uma solução a correta (nível III - nível do 

pensamento econômico inferencial), duas soluções que mostram algum grau de 

entendimento (nível II - pensamento econômico subordinado) e uma solução com 

maior grau de incorreção (nível I – pensamento nível pensamento extra econômico e 

primitivo). As soluções das questões são apresentadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 

Pauta de correções do questionário TAE-N - Continua 
Pauta de corrección Test Definitivo 

Itens Pauta de corrección 

1.  a) 2 
b) 2 
c) 3 
d) 1 

2.            a) 2 
b) 1 
c) 3 
d) 2 

 
3.  a) 3 

b) 2 
c) 1 
d) 2 

 

4.  a) 2 
b) 2 
c) 3 
d) 1 

 
5.  a) 2 

b) 3 
c) 1 
d) 2 

 

6.  a) 2 
b) 3 
c) 1 
d) 2 

 
7.  a) 1 

b) 3 
c) 2 
d) 2 

 

8.  a) 3 
b) 2 
c) 1 
d) 2 

 
9.  a) 3 

b) 1 
c) 2 
d) 2 

 

10.  a) 3 
b) 2 
c) 2 
d) 1 

 
11.  a) 2 

b) 1 
c) 3 
d) 2 

 

12.  a) 2 
b) 2 
c) 3 
d) 1 

 
13.  a) 2 

b) 3 
c) 1 
d) 2 

 

14.  a) 3 
b) 1 
c) 2 
d) 2 
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Tabela 3 

Pauta de correções do questionário TAE-N - Conclui 

15.  a) 2 
b) 1 
c) 3 
d) 2 

16.  a) 2 
b) 2 
c) 3 
d) 1 

17.  a) 2 
b) 3 
c) 1 
d) 2 

18.  a) 3 
b) 2 
c) 2 
d) 1 

19.  a) 2 
b) 3 
c) 1 
d) 2 

20.  a) 2 
b) 3 
c) 1 
d) 2 

21.  a) 3 
b) 2 
c) 1 
d) 2 

22.    
 

a) 2 
b)1 
c)2 
d)3 

 

Fonte: Carvalho (2016). Comportamento Econômico de Crianças e Adolescentes: um estudo com 
alunos do Ensino Fundamental II. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) – Faculdade 
Pedro Leopoldo – FPL. 

 

Segundo Ortiz (2009, p. 68), as questões formuladas envolvem os conceitos 

econômicos e sua aplicação, bem como a compreensão de como essas relações 

afetam as decisões econômicas.  

 

Para cada questão, a resposta correta (nível III – P. E. inf.) recebeu o valor três, as 

duas respostas intermediárias (nível II – P.E. sub.) receberam valor dois e a resposta 

incorreta (nível I – P.E. prim.), valor um. Dessa forma, estima-se que quanto mais 

acertos, maior a nota obtida em cada questão. 

 

De acordo com Ortiz (2009, p. 71), “as questões da escala foram organizadas por 

temas para a compreensão das respostas dadas numa área específica do 

pensamento econômico”. As questões foram separadas em dois grupos, conforme 

apresentado na Tabela 4.  
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Tabela 4 

Definição Operacional TAE-N 
ESCALA MEDIDAS ITEM 

 
Alfabetização 

 
Econômica 

Conhecimentos em:  
 Microeconomia:  

 Controle de preços  

 Diferença de preços  

 Definição de preços  

 Aumento de preços  

 Tempo e preço  

 Composição de preço 

Questões  
TAE-N: 1-22  
 
Microeconomia: 
1, 3, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 22. 

 Macroeconomia:  

  Quantidade  

  Falência   

  Economia nacional  

  Percurso do dinheiro  

  Pagamento de impostos  

  Aumento circulação de dinheiro  

 Papel do governo  

  Responsabilidade na fabricação do 
dinheiro  

  Conceito, aplicação e uso do dinheiro  

  Função do dinheiro  

  Fatores 

 
 
 
 
Macroeconomia:  
 
2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 
20, 21. 

Fonte: Ortiz, M. F. A. (2009). Educação para o consumo: diagnóstico da compreensão do mundo 
econômico do aluno da educação de jovens e adultos. Tese (Doutorado em Psicologia, 
Desenvolvimento Humano e Educação) - Faculdade de Educação da Universidade Estadual de 
Campinas – UNICAMP (p. 71).  

 

Percebeu-se que as questões foram separadas em dois grupos, sendo o primeiro 

denominado “microeconomia”, composto pelas questões 1, 3, 5, 6, 14, 15, 16, 17 e 

22; e o segundo grupo, denominado “macroeconomia”, composto pelas questões 2, 

4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 18.  

 

Na categoria macroeconomia, discorrem-se os seguintes assuntos: ascensão 

monetária, funcionamento bancário, finanças nacionais, circulação do dinheiro, 

impostos e função do estado, política de emissão do dinheiro, noção de falsificação, 

noção de inflação e o conceito de dinheiro. Na categoria microeconomia, os 

seguintes assuntos: preço, oferta e demanda, ganância, custo e benefício, saldo e 

salários, oferta e demandas, aumento dos preços. 

 

Utilizou-se também o teste de independência do qui-quadrado para averiguar a 

existência de associação entre as respostas de cada uma das questões com o tipo 

de escola. O teste qui-quadrado, simbolizado pela letra , é um teste de hipóteses 

que se destina a encontrar um valor da dispersão para duas variáveis nominais, 
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avaliando a associação existente entre variáveis qualitativas. Por ser um teste não 

paramétrico, não depende dos parâmetros populacionais, como média e variância, e 

não há a suposição de normalidade para os dados.  

 

O princípio básico desse método é comparar proporções. Pode-se dizer que dois 

grupos se comportam de forma semelhante se as diferenças entre as frequências 

observadas e as esperadas em cada categoria forem muito pequenas, próximas de 

zero. Portanto, o teste é utilizado para: 

 

a) verificar se a frequência com que determinado fato observado em uma 

amostra se desvia significativamente ou não da frequência com que ele é 

esperado; 

b) comparar a distribuição de diversos acontecimentos em diferentes amostras, 

a fim de avaliar se as proporções observadas desses eventos mostram ou 

não diferenças significativas ou se as amostras diferem significativamente 

quanto às proporções desses fatos. 

 

Para aplicar o teste, as seguintes proposições precisam ser satisfeitas: 

 

a) os grupos são independentes; 

b) os itens de cada grupo são selecionados aleatoriamente; 

c) as observações devem ser frequências ou contagens; 

d) cada observação pertence a uma e somente uma categoria e a amostra deve 

ser relativamente grande.  

 

Desse modo, Karl Pearson (1900) propôs a seguinte fórmula para medir as 

possíveis discrepâncias entre proporções observadas e esperadas:  

 

                        =                              (1) 

Sendo: 

 o = frequência observada para cada classe,  

e = frequência esperada para aquela classe. 

Note-se que (o - e) = desvio (d), portanto a fórmula também pode ser escrita como: 
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                                         =                                    (2) 

 

Percebe-se que as frequências observadas são obtidas diretamente dos dados das 

amostras, enquanto que as frequências esperadas são calculadas a partir destas. É 

importante notar que (o - e) é a diferença entre a frequência observada e a esperada 

em uma classe. Quando as frequências observadas são muito próximas das 

esperadas, o valor de é pequeno. Porém, quando as divergências são grandes, (o-

e) passa a ser grande e  assume valores altos.  

 

As hipóteses a serem testadas são: 

 

 as frequências observadas não diferem das frequências esperadas, ou seja, 

não existe associação entre os grupos. 

 as frequências observadas diferem das frequências esperadas, logo, existe 

diferença entre as frequências, ou seja, há associação entre os grupos. 

 

O teste apenas informa sobre a dependência entre as variáveis, por isso, 

analisaram-se os resíduos padronizados e os percentuais esperados (caso 

houvesse independência entre as variáveis) e observados a fim de identificar em 

qual e que tipo de escola apresenta a diferença. 

 

Análise numérica 

 

Os dados foram analisados de forma numérica, considerando-se os valores 

apresentados na estatística descritiva, como média, variância, mediana e quartis. 

Para comparação de proporções nas distribuições por escola, idade categorizada e 

série cursada, foi utilizado o teste qui-quadrado. E para comparação de medidas 

contínuas ou ordenáveis entre dois grupos para verificar diferença entre os valores 

por sexo e nos grupos de microeconomia e macroeconomia, foi utilizado o teste de 

Mann-Whitney.  

 

Para isso, foram atribuídas notas a cada resposta, sendo: nota três para cada 

resposta correta (nível III); nota dois, para as respostas intermediárias (nível II); nota 
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um, para resposta incorreta (nível I) e nota zero às questões deixadas sem 

respostas. Para cada aluno somaram-se as notas obtidas, separadas em 

microeconomia, somando-se apenas as notas referentes às questões 1, 3, 5, 6, 14, 

15, 17 e 22; macroeconomia, somando-se as notas obtidas nas questões 2, 4, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 21. E nota total, obtida pela soma de todas as 

questões.  

 

Complementando a análise numérica, para melhor visualização do comportamento 

de cada variável quantitativa entre os grupos, foram construídos diagrama de caixas 

ou box-plot, que é um gráfico alternativo ao histograma de frequências, sendo útil 

para comparação da distribuição entre grupos e a simetria da distribuição.  

 

Margotto (2012) explicita que o box-plot é uma caixa formada pela mediana (linha 

central) e pelos quartis inferior e superior (percentis 25 e 75), que são obtidos pelos 

métodos Tukey´s Hinges. A mediana dá a estimativa de tendência central; a altura 

das caixas (percentil 75); percentil 25 é a amplitude interquartil e estima a 

variabilidade dos dados. A presença ou não de simetria é dada pela posição da 

mediana (central ou mais próxima dos quartis). As linhas verticais que saem da caixa 

são conhecidas como whiskers - ou bigodes de gato, em inglês. A Figura 1 

exemplifica o box-plot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Exemplo de gráfico box-plot. 
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No gráfico de exemplo, o valor mínimo é um e o valor máximo 40. Há um valor 

extremo, representado por um círculo. Para Silveira (2014), os asteriscos que às 

vezes aparecem no box-plot indicam que aquelas observações são outliers (valores 

extremos) “muito extremos”, ao passo que os pequenos círculos indicam outliers que 

não são tão extremos. O critério para determinar se um valor é extremo é o intervalo 

interquartil (IIQ). O IIQ é dado pela fórmula: IIQ= 3º quartil – 1º quartil.  

 

O local onde a linha vertical começa (de baixo para cima) indica o valor mínimo e 

onde a linha termina indica o máximo, também se excetuando algum possível outlier. 

Serão considerados outliers suaves e representados por círculos vazios os valores 

iguais ou superiores ao 1º quartil-3 IIQ e iguais ou inferiores ao 1º quartil-1,5 IIQ; e 

os valores iguais ou superiores ao 3º quartil + 1,5 IIQ e iguais ou inferiores ao 3º 

quartil + 3o IIQ. 

 

Serão considerados outliers extremos e representados por asteriscos os valores 

iguais ou superiores ao 3º quartil + 3 IIQ ou abaixo do 1º quartil + 3 IIQ.  

 

No exemplo, o 1º quartil é cinco e o 3º quartil, é 20. Então, o IIQ será (20 - 5) = 15. 

Logo, serão outiliers suaves os valores: 

 

a) >1º quartil - 3 IIQ [5 - (3*15) = -40] e >1º quartil - 1,5 IIQ [5 - (1,5*15) = -22,5] (a 

amostra representada não tem valor nesse intervalo). 

b) >3º quartil + 1,5 IIQ [20+1,5(15)=42,5) e < 3º quartil + 3I IQ [20+3(15)=55]. 

(neste intervalo tem-se o valor 45, que foi considerado outlier suave e 

representado por um círculo vazio). 

 

Para calcular o primeiro quartil, primeiramente ordenam-se os dados do menor para 

o maior. O valor que é maior que os 25% menores e menor que os 75% maiores é o 

primeiro quartil, pois deixa um quarto dos dados “abaixo” dele.  

 

Analogamente, o terceiro quartil é o valor que é maior que os 75% menores e menor 

que os 25% maiores. A mediana é o nome mais popular do segundo quartil, pois ela 

é o valor que é maior que os 50% menores e menor que os 50% maiores, ou seja, 

ela está bem no meio dos dados ordenados. Ela é a medida de tendência central 
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mais indicada quando os dados possuem distribuição assimétrica, mais indicada até 

do que a média aritmética, que, nesse caso, seria influenciada pelos valores 

extremos.  

 

Consistência interna 

 

Para a verificação da confiabilidade da escala, utilizou-se o Alfa de Cronbach, que é 

uma medida comumente utilizada para avaliar a consistência interna do 

questionário. É utilizado também para medir a confiabilidade de uma escala ou, de 

outra forma, avaliar a consistência interna do questionário. Segundo Hair, Anderson, 

Tatham e Black (2005), a ideia da consistência interna é que os itens ou indicadores 

individuais da escala devem medir o mesmo construto, ou seja, devem ser altamente 

correlacionados.  

 

Os valores de Alfa de Cronbach variam de zero a um, sendo que quanto mais 

próximo de um, maior a confiabilidade entre os indicadores, sendo o limite inferior 

geralmente aceitável de 0,7, apesar de diminuir para 0,6 em pesquisas exploratórias.  

Segundo Pestana e Gageiro (2008), os valores de Alfa de Cronbach acima de 0,9 

são classificados como consistência interna muito boa; entre 0,8 e 0,9, consistência 

interna boa; entre 0,7 e 0,8, consistência interna razoável; e entre 0,6 e 0,7, 

consistência interna fraca. De forma geral, o Coeficiente α de Cronbach mede a 

correlação entre as respostas em um questionário com base na análise do perfil das 

respostas dadas pelos respondentes. É calculado a partir do somatório da variância 

dos itens individuais e da soma da variância de cada avaliador, pela equação: 

 

 

                                                                                                                          (3) 

 

Sendo: 

k corresponde ao número de itens (perguntas) do questionário; 

  
  corresponde à variância de cada item; 

  
  corresponde à variância total do questionário (soma das variâncias dos 

avaliadores). 
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Calculou-se, utilizando o software SPSS 22, o valor do alfa de Cronbach para os 

grupos de Microeconomia e Macroeconomia. O nível de significância adotado para 

os testes estatísticos foi de 5% (p<0.05). 

 

3.5.2 Etapa qualitativa 

 

Dentro do enfoque qualitativo, os dados coletados, tanto nas entrevistas com 

professores quanto com os coordenadores, foram analisados por meio da 

metodologia Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). A metodologia DSC, Discurso do 

Sujeito Coletivo, é uma forma de representar a opinião coletiva por meio de um 

discurso da realidade. Esse discurso difere das demais formas de resgatar o 

pensamento coletivo, entre outros traços, pelo fato de que o discurso da realidade 

produzido com o DSC é um discurso direto, sem (ou com pouca) mediação e que, 

sem deixar de ser objetivo, foge do distanciamento científico/formal das tabelas, dos 

gráficos, e mesmo das teorizações explicativas, que constituem, com frequência, 

mais uma retórica da objetividade do que, necessariamente, uma prática desta 

(LEFEVRE; LEFEVRE, 2005). 

Para Gondim et al. (2009) a metodologia DSC foi proposta por Lefévre para ser 

aplicada no campo dos estudos relacionados à área da saúde, como opção de 

enfrentamento dos problemas relativos à análise de corpus qualitativo e também à 

análise quantitativa das pesquisas de opinião que objetivam por negligência da 

discursividade. 

 

As representações sociais são maneiras usadas pelas pessoas para emitirem, por 

intermédio do seu cotidiano, opiniões e juízos. São formas de conhecimento, 

socialmente elaborado e partilhado, de uma realidade comum relacionada a um 

conjunto social (LEFÉVRE; LEFÉVRE, 2006). 

 

Gondim & Fischer (2009) afirmam que a metodologia do DSC consiste em analisar 

depoimentos e demais materiais verbais que constituem seu principal corpus, 

extraindo-se de cada um deles as ideias centrais ou ancoragens a partir de 

expressões-chave a que se referem. Com base nas ideias centrais/ancoragens e 

expressões-chave correspondentes compõem-se um ou vários discursos-síntese 

que são os discursos do sujeito coletivo.  
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Para Lefévre e Lefévre, (2014), os dados obtidos serão compilados na forma de 

documentos escritos, o que possibilita um encadeamento lógico das informações e 

permite maior organização dos dados (uma vez que informações semelhantes 

deverão ser filtradas e informações complementares serão relacionadas). 

 

Ainda segundo Lefévre e Lefévre, (2014), o Discurso do Sujeito Coletivo-DSC é uma 

forma de metodologicamente resgatar e apresentar as Representações Sociais 

obtidas de pesquisas empíricas. Nessas, as opiniões ou expressões individuais que 

apresentam sentidos semelhantes são agrupadas em categorias semânticas gerais, 

como normalmente se faz quando se trata de perguntas ou questões abertas. 

 

Segundo Carvalho (2016, p.133), para elaborar os discursos-síntese, faz-se 

necessário basear-se na semelhança de sentidos, independentemente do nível de 

compartilhamento de determinado sentido. A partir dessa proposição, montou-se um 

processo de organização de depoimentos verbais que, por meio das figuras 

metodológicas da ideia central (IC), das ancoragens (AC), das expressões-chave 

(ECH) e do discurso do sujeito coletivo (DSC), permitiu, ao final, construir discursos-

síntese redigidos na primeira pessoa do singular. Esses discursos-síntese reúnem 

em si as ECHs, isto é, trechos literais dos depoimentos individuais que têm IC de 

sentido reputado equivalente ou semelhante como pode ser visto na Tabela 5. 

 

Tabela 5 

Operadores do discurso do sujeito coletivo 
Operadores do DSC 

ECH Expressão-chave. São pedaços, trechos do discurso, que devem ser destacados 
pelo pesquisador, e que revelam a essência do conteúdo do discurso ou a teoria 
subjacente. 

IC Ideia central. Fórmulas artificiais que descrevem os sentidos presentes nos 
depoimentos de cada resposta e nos conjuntos de respostas de diferentes 
indivíduos, que apresentam sentido semelhante ou complementar. 

AC Ancoragem. Fórmulas sintéticas que descrevem as ideologias explícitas no material 
verbal das respostas individuais ou das agrupadas. 

DSC Discurso do sujeito coletivo. Reunião das expressões-chave presentes nos 
depoimentos, que têm ideias centrais e/ou ancoragens de sentido semelhante ou 
complementar, escrito na primeira pessoa do singular para representar o 
pensamento de uma coletividade. 

Fonte: CARVALHO, Renata A. (2016). COMPORTAMENTO ECONÔMICO DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES: um estudo com alunos do Ensino Fundamental II. Dissertação (Mestrado 
Profissional em Administração) – Faculdade Pedro Leopoldo – FPL. 
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Neste estudo, foram utilizadas três figuras metodológicas: a Ideia Central (IC), as 

Expressões-Chave (EC) e o Discurso do sujeito coletivo (DSC). O DSC objetiva 

reconstruir, com pedaços de discursos individuais, como em um quebra cabeça, 

tantos discursos-síntese quantos se julgue necessário para expressar uma dada 

figura (LEFEVRE; LEFEVRE; TEIXEIRA, 2000, p. 19). 

 

Apresenta-se, na Tabela 6, uma síntese da metodologia utilizada neste estudo.  

 

Tabela 6 

Síntese da metodologia 
 

Caracterização da 
pesquisa 

Objetivos 
específicos 

Referências para atender 
aos objetivos 

Fonte/instrumento 
de coleta de 

dados 

 
Pesquisa descritiva 
 
Estudo de caso por meio 
de pesquisa de campo 
 
Abordagem quantitativa 
e qualitativa  
 
Coleta de dados: 
questionário e entrevista 
semiestruturada 
 
Análise de dados: 
estatística descritiva e 
discurso do sujeito 
coletivo (DSC)  

Identificar o nível de 
educação financeira 

dos alunos 
 

Denegri (1995; 2004) 
Denegri et al (2007);  
Ferreira (2007; 2008); 
Jeunon (2004);  
Milanez (2003);  
Ortiz (2009);  
Carvalho (2016) 

Questionário 
Apêndice D e E 

 
 

Descrever de que 
maneira os conceitos 

econômicos são 
ensinados na escola  

Leite (2003);  
Araújo (2007; 2010),  
Cantelli (2000; 2009); 
Bessa et al (2014) 
Carvalho (2016) 

Roteiro de 
entrevistas: 

Apêndice F e G  

Verificar as principais 
dificuldades e 

facilidades para a 
educação financeira 
dos alunos do ensino 

fundamental II e 
médio. 

Savoia et al (2007);  
Souza (2012); 
OCDE (2004) 

Roteiro de 
entrevistas: 

Apêndice F e G  

Identificar quais os 
impactos da 

educação financeira 
na vida diária 

(cotidiana) dos 
alunos. 

Leite (2003);  
Ortiz (2009); 
Araújo (2007; 2010),  
Cantelli (2000; 2009); 
Bessa et al (2014 

Questionário 
Apêndice D, E e F 

 
 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Verifica-se a correlação dos objetivos específicos propostos, os autores que dão 

embasamento teórico para o assunto abordado e os instrumentos de coleta de 

dados correspondentes. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Este capítulo tem como finalidade apresentar uma discussão dos resultados obtidos 

a partir da pesquisa realizada, através dos questionários e das entrevistas. Os 

resultados serão apresentados em quatro partes consecutivas: a pesquisa com 

alunos, a pesquisa com pais e a entrevista com professores e diretores. 

 

4.1 Pesquisa com os alunos 

 

Os resultados serão apresentados por caraterização dos respondentes. 

 

4.1.1 Caracterização dos respondentes 

 

Para a caracterização dos alunos, utilizou-se sexo, idade e escola. A Tabela 7 

demonstra os números relativos ao sexo dos alunos. 

 

Tabela 7 

Distribuição dos alunos entrevistados, por sexo 

 Sexo N % 

1 Feminino 202 57,5 

2 Masculino 149 42,5 

Total  351 100,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Dos 351 participantes, 57,5% são do sexo feminino e 42,5% do sexo masculino. 

 

A Tabela 8 apresenta a distribuição dos alunos por faixa etária. 

 

Tabela 8 

Distribuição dos alunos entrevistados, por idade. 

 Idade N % 

1 11 anos ou menos 27 7,7 

2 12 anos 54 15,4 

3 13 anos 51 14,5 

4 14 anos 46 13,1 

5 Acima de 14 anos 173 49,3 

Total  351 100,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Em relação à idade dos entrevistados, é possível perceber que grande parte da 

amostra se encontra na faixa etária acima de 14 anos. Dos 351 alunos 

entrevistados, 7,7% tinham 11 anos ou menos de idade; 15,4% tinham 12 anos de 

idade; 14,5% com 13 anos de idade; 13,1%  tinham 14 anos de idade e 49,3% acima 

de 14 anos. Aproximadamente 50,7% dos alunos tinham idade entre 11 e 14 anos, e 

49,3% da amostra superior a 14 anos de idade. 

 

A Tabela 9 mostra a distribuição dos alunos entrevistados com as pessoas com 

quem eles residem. 

 

Tabela 9 

Distribuição dos alunos entrevistados por pessoas com quem residem 

 Com quem reside N % 

1 Com meus pais 304 86,6 

2 Com parentes 36 10,3 

3 Sozinho(a) 3 0,9 

4 Outro 8 2,3 

Total  351 100,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

É possível perceber que grande parte dos alunos reside com os pais, ou seja, 

86,6%. Isso é esperado, pelo fato de que grande parte da amostra tem menos de 14 

anos. Aproximadamente 10,0% residem com parentes. Menos de 1% afirmaram que 

residem sozinho, e 2,3% vivem com outras pessoas. 

 

A Tabela 10 apresenta a distribuição dos alunos por quantidade de pessoas que 

residem na casa. 

 

Tabela 10 

Distribuição dos alunos entrevistados por pessoas que moram em sua casa 

 Quantidade de pessoas que moram em sua casa N % 

1 Duas 25 7,1 

2 Três 62 17,7 

3 Quatro ou mais 257 73,2 

4 Moro sozinho(a) 2 0,6 

5 Não respondeu 5 1,4 

Total  351 100,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Verificou-se que mais de 73,0% afirmaram que moram quatro pessoas ou mais na 

casa em que residem. Pouco mais de 7,0% afirmaram que moram duas pessoas na 

casa em que residem, e 17,7% afirmaram que moram três pessoas; 1,4% dos 

entrevistados não responderam, e 0,6% afirmaram que moram sozinhos. A diferença 

na frequência que ocorreu na tabela 10 em relação a tabela 9 no que diz respeito 

aos alunos que moram sozinhos, provavelmente se deu em função dos alunos que 

se abstiveram dessa questão.  

 

Grande parte dos alunos entrevistados reside em casa ou apartamento com a 

família, quase 97,0%. Apenas 1,8% moram sozinhos em casa, apartamento ou 

cômodo alugado, e o restante dos entrevistados não respondeu ou moram em outra 

situação. 47,0% dos entrevistados possuem apenas um irmão, e 23,1% tem dois 

irmãos. 12,0% afirmaram que não tem irmãos, e pouco mais de 5,0% afirmaram que 

tem mais três irmãos. 2,3% não responderam sobre essa questão. 

 

A Tabela 11 mostra a distribuição dos alunos entrevistados por escola.  

 

Tabela 11 

Distribuição dos alunos entrevistados por escola 

 Escola N % 

1 Escola Municipal Caic - Maracanã 69 19,7 

2 Escola Estadual Polivalente 140 39,9 

3 Escola Privada Rede Educacional Prisma 142 40,5 

Total  351 100,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Foram aplicados os questionários em três escolas: Sendo 01 (uma) Municipal, 01 

(uma) Estadual e 01 (uma) Privada. Do total de alunos entrevistados (351), 19,7% 

estudam na escola Municipal CAIC - Maracanã, 39,9% na escola Estadual 

Polivalente, e 40,5% estudam na Escola privada Rede Educacional Prisma, vale 

destacar que a escola municipal pesquisada não dispõe do ensino médio. 

 

A distribuição dos alunos por série, está representada na Tabela 12. 
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Tabela 12 

Distribuição dos alunos entrevistados por série. 

Série N % 

1º ano do Ensino Médio 49 14,0 

2º ano do Ensino Médio 50 14,2 

3º ano do Ensino Médio 46 13,1 

6º ano do Ensino Fundamental 50 14,2 

7º ano do Ensino Fundamental 52 14,8 

8º ano do Ensino Fundamental 51 14,5 

9º ano do Ensino Fundamental 53 15,1 

Total 351 100,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Do total de alunos entrevistados, 145 estão matriculados no ensino médio, sendo 49 

alunos no primeiro ano, 50 alunos no segundo ano, e 46 no terceiro ano.  Já no 

ensino fundamental II , a amostra compreende 206 alunos, com 50 alunos no sexto 

ano, 52 no sétimo ano, 51 no oitavo ano, e, por fim, 53 alunos no nono ano. 

 

Os 69 alunos entrevistados na Escola Municipal Caic-Maracanã estão matriculados 

no ensino fundamental II, sendo esses divididos entre os quatro anos dessa 

modalidade. Já as outras escolas entrevistadas compreendem os dois níveis 

educacionais, fundamental II e médio, divididos entre os anos das respectivas 

modalidades. Quanto à proporção de alunos entrevistados entre os níveis 

educacionais, constata-se que 41,3% são alunos matriculados no ensino médio, e 

58,7% são alunos no ensino fundamental II. Grande parte desses alunos está 

alocada no turno matutino (80%). Apenas um quinto dos entrevistados estuda no 

turno vespertino, e nenhum dos entrevistados estuda no turno noturno. 

 

4.1.2 Análise das Respostas do questionário dos alunos 

 

Nesta análise, pretende-se extrair, quantitativamente, com foco na frequência com 

que aparecem algumas características do conteúdo, a percepção dos alunos 

entrevistados quanto ao uso do dinheiro e sua importância.  

 

Distribuição dos alunos por considerar o dinheiro importante (ensino fundamental II), 

é apresentada na Tabela 13. 

 



100 

 

Tabela 13 

Considera o dinheiro importante (ensino fundamental II) 

Considera o dinheiro 
importante 

CAIC 
Maracanã 

Escola Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Sim 62 89,9 56 82,4 55 79,7 173 84,0 
Não - - - - - - - - 

As vezes 6 8,7 11 16,2 14 20,3 31 15,0 
Não informado 1 1,4 1 1,5 - - 2 1,0 

Total 69 100,0 68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

84% dos alunos entrevistados consideram o dinheiro importante, enquanto 15,0% 

julgaram ser importantes às vezes. Por outro lado, nenhum dos entrevistados não 

considera o dinheiro importante, e 1% não responderam. 

 

Nota-se que a Escola Municipal CAIC – Maracanã apresentou o maior percentual 

(89,9%) dos alunos que responderam sim, seguido da Escola Estadual Polivante 

com 82,4% e a Rede Educacional Prisma com 79,7%. 

 

Sobre o porquê da importância do dinheiro, por tratar-se de questão aberta, as 

respostas foram agrupadas de acordo com palavras-chave (Tabela 14). 

 

Tabela 14 

Motivos da importância do dinheiro (ensino fundamental II) 

Motivos da importância do dinheiro N % 

Com ele compramos o que precisamos 80 38,8 

Com ele compramos, pagamos as coisas e investimos. 33 16,0 

Move a economia 3 1,5 

Nem sempre é bom 3 1,5 

Traz felicidade  2 1,0 

Gera boa expectativa de vida 2 1,0 

Para ocorrer as comunicações econômicas 1 0,5 

Nem tudo precisa de dinheiro 1 0,5 

Meios de obter lucros 1 0,5 

Algo que usado com consciência vale a pena 1 0,5 

Às vezes o dinheiro supre algumas coisas 1 0,5 

Não respondeu 78 37,9 

Total 206 100,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Observou-se que pouco mais de 38,8% dos entrevistados julga o dinheiro importante 

para comprar o que precisam, e 16,3 % para pagamento e investimentos. 

 

O que chama a atenção nos dados é que um pouco mais de um terço dos 

entrevistados preferiram não responder por qual motivo o dinheiro seria importante, 

o percentual atinge 37,9% dos entrevistados. 

 

A Tabela 15 apresenta a respostas dos alunos do ensino médio sobre a importância 

do dinheiro. 

 

Tabela 15 

Considera o dinheiro importante (ensino médio) 

Considera o dinheiro 
importante 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Sim   62 86,1 64 87,7 126 86,9 
Não   3 4,2 - - 3 2,1 

Às vezes   4 5,6 7 9,6 11 7,6 
Não informado   3 4,2 2 2,7 5 3,4 

Total   72 100,0 73 100,0 145 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Para os alunos do ensino médio, a pesquisa revelou que 86,9% dos alunos 

entrevistados consideram o dinheiro importante, enquanto 7,6% julgaram ser 

importante às vezes. Por outro lado, 2,1% dos entrevistados não considera o 

dinheiro importante, e 3,4% não responderam. 

 

Nota-se que a Escola Rede Educacional Prisma apresentou o maior percentual: 

(87,7%) dos alunos que responderam sim, seguido da Escola Estadual Polivante 

com 86,1%. 

 

Sobre o porquê da importância do dinheiro, por tratar-se de questão aberta, as 

respostas foram agrupadas de acordo com palavras-chave, conforme mostra a 

Tabela 16. 
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Tabela 16 

Motivos da importância do dinheiro (ensino médio) 

Motivos da Importância do dinheiro N % 

Com o dinheiro compramos bens para sobrevivência 70 48,3 

É o meio de comercialização atual 11 7,6 

É a base de tudo 8 5,5 

Posso fazer crescer e comprar com o próprio dinheiro 2 1,4 

Não é essencial mas precisamos para comprar 2 1,4 

É de suma importância para uma sociedade capitalista 2 1,4 

Os sentimentos também são importantes 1 0,7 

Através dele enfrentamos muitos desafios 1 0,7 

Move todos os setores da sociedade 1 0,7 

Fornece-nos condições de vida 1 0,7 

Porque sim 1 0,7 

Não respondeu 45 31,0 

Total 145 100,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Observa-se que  48,3% dos entrevistados julga o dinheiro importante para comprar 

bens para sobrevivência, 7,6 % é o meio de comercialização atual e para 5,5% é a 

base de tudo. 31,0% dos entrevistados não responderam. 

 

A respeito de receber mesada, a Tabela 17 apresenta as respostas dos alunos do 

ensino fundamental. 

 

Tabela 17 

Recebe mesada (ensino fundamental II) 

Recebe mesa 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Sim 5 7,2 12 17,6 17 24,6 34 16,5 
Não 56 81,2 35 51,5 33 47,8 124 60,2 

Às vezes 8 11,6 21 30,9 19 27,5 48 23,3 
Não informado - - - - - - - - 

Total 69 100,0 68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Verificou-se que apenas 16,5% dos alunos a recebem; 23,3% recebem às vezes; a 

maioria 60,2% declarou não receber mesada. 
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Para os alunos que declaram não receber mesada, 81,2% pertencem à escola 

Municipal CAIC – Maracanã, seguido pela Escola Estadual Polivante com 51,5% e à 

Rede Educacional Prisma com 47,8%. 

 

Já os alunos do ensino médio,  a Tabela 18 demonstra os resultados. 

 

Tabela 18 

Recebe mesada (ensino Médio) 

Recebe mesada 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Sim   10 13,9 18 24,7 28 19,3 
Não   47 65,3 44 60,3 91 60,3 

Às vezes   13 18,1 11 15,1 24 16,6 
Não informado   2 2,8 - - 2 1,4 

Total   72 100,0 73 100,0 145 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Apenas 19,3% dos alunos a recebem; 16,6% recebem às vezes; a maioria 60,3% 

declarou não receber mesada. 

 

Para os alunos que declaram não receber mesada, 65,3% pertencem à Escola  

Estadual Polivante, seguido da Rede Educacional Prisma, com 60,3%. 

 

Em relação a quando tem dinheiro os alunos procura, a Tabela 19 apresenta as 

respostas do ensino fundamental II.  

 

Tabela 19 

Quando tem dinheiro procura (ensino fundamental II) 

Quando tem dinheiro 
procura 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Guardar em casa 18 26,1 16 23,5 16 23,2 50 24,3 
Guardar na poupança 5 7,2 5 7,4 8 11,6 18 8,7 
Guardar parte do dinheiro 
e gastar o restante 24 34,8 17 25,0 21 30,4 62 30,1 
Compra o que tem 
vontade 9 10,1 17 25,0 13 18,8 36 18,9 

Compra o que precisa 12 17,4 13 19,1 11 15,9 36 17,5 
Não informado 1 1,4 - - - - 1 0,5 

Total 69 100,0 68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Para 30,1% dos entrevistados afirmaram guardar parte do dinheiro e gastar o 

restante; 24,3% guardar em casa; 18,9% compra o que tem vontade; somente 01 

aluno não respondeu.  

 

 A Escola Municipal CAIC – Maracanã apresentou o maior percentual dos alunos 

que afirmaram guardar parte do dinheiro e gastar o restante 34,8%, seguido da 

Rede Educacional Prisma 30,4% e a Escola Estadual Polivante com 25,0%. 

 

Para os alunos do ensino médio, a Tabela 20 demonstra os resultados. 

  

Tabela 20 

Quando tem dinheiro procura (ensino Médio) 

Quando tem dinheiro 
procura 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Guardar em casa   15 20,8 12 16,4 27 18,6 
Guardar na poupança   6 8,3 4 5,5 10 6,9 
Guardar parte do dinheiro 
e gastar o restante   20 27,8 28 38,4 48 33,1 
Compra o que tem 
vontade   13 18,1 6 8,2 19 13,1 

Compra o que precisa   16 22,2 21 28,8 37 25,5 
Não informado   2 2,8 2 2,7 4 2,8 

Total 69 100,0 68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Nota-se que 33,1% procuram guardar parte do dinheiro e gastar o restante; 25,5% 

compra o que precisa; 18,6% guardar em casa.  Já 2,8% dos entrevistados não 

responderam.  

 

A Rede Educacional Prisma apresentou o maior percentual dos alunos que 

afirmaram guardar parte do dinheiro e gastar o restante 38,4%, seguido da  Escola 

Estadual Polivante com 27,8%. 

 

Quando indagados se tem dificuldades em gastar bem o seu dinheiro, os alunos do 

ensino fundamental se representam na  Tabela 21. 
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Tabela 21 

Dificuldades em gastar o dinheiro (ensino fundamental II) 

Dificuldades em gastar o 
dinheiro 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Sim 8 11,6 13 19,1 12 17,4 33 16,0 
Não 47 68,1 29 42,6 37 53,6 113 54,9 

Às vezes 14 20,3 26 38,2 20 29,0 60 29,1 
Não informado - - - - - - - - 

Total 69 100,0 68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

54,9% dos entrevistados responderam não, enquanto 29,1% apresenta às vezes e 

apenas 16,0% afirmaram que sim 

 

Nota-se que a Escola Municipal CAIC – Maracanã apresentou o maior percentual 

(68,1%) dos alunos que responderam não, seguido da Rede Educacional Prisma 

com 53,6% e a Escola Estadual Polivante com 42,6%. 

 

A Tabela 22 apresenta os motivos das dificuldades dos alunos em gastar o dinheiro. 

 

Tabela 22 

Motivos da dificuldade em gastar o dinheiro (ensino fundamental II) 

Motivos N % 

Às vezes gasto com coisas desnecessárias 51 24,8 

Gasto com consciência 20 9,7 

Gasto quando necessário 19 9,2 

Indeciso no momento da compra 16 7,8 

Administro meu dinheiro com economia 14 6,8 

Falta controle nos gastos 10 4,9 

Outros 5 2,4 

Compro algo que já foi pensado 3 1,5 

Não respondeu 68 33,0 

Total 206 100,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Verificou-se que 24,8% dos entrevistados responderam que gasta às vezes com 

coisas desnecessárias, enquanto 9,7% gasta com consciência e para 9,2% gasta 

quando necessário. 33,0% dos alunos não responderam. 
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Para os alunos do ensino médio, sobre a dificuldade em gastar o dinheiro, as 

respostas são apresentadas na Tabela 23. 

 

Tabela 23 

Dificuldades em gastar o dinheiro (ensino médio) 

Dificuldades em gastar o 
dinheiro 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Sim   15 20,8 13 17,8 28 19,3 
Não   42 58,3 32 43,8 74 51,0 

Às vezes   15 20,8 28 38,4 43 29,7 
Não informado   - - - - - - 

Total   72 100,0 73 100,0 145 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

O percentual dos alunos que responderam não foi 51,0%; enquanto os que 

responderam às vezes, 29,7% e com 19,3%, sim. A Escola Estadual Polivante 

apresentou o maior percentual, 58,3% dos alunos que responderam não, seguido da 

Rede Educacional Prisma com 43,8. Todos alunos responderam à pergunta. 

 

A Tabela 24 apresenta os motivos das dificuldades dos alunos do ensino médio em 

gastar o dinheiro. 

 

Tabela 24 

Motivos da dificuldade em gastar o dinheiro (ensino médio) 

Motivos N % 

Gasta com coisas desnecessárias 45 31,0 

Controla bem o dinheiro comprando o necessário 21 14,5 

Às vezes gasta sem planejamento 12 8,3 

Procura economizar 3 2,1 

Sabe o que quer comprar 3 2,1 

Aconselha com os pais 1 0,7 

Já têm planos antes de ter o dinheiro 1 0,7 

Falta de planejamento 1 0,7 

Guarda para comprar coisas mais caras 1 0,7 

Depende do momento 1 0,7 

Indeciso nas compras 1 0,7 

Outros 5 3,4 

Não respondeu 50 34,5 

Total 145 100,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Observa-se que 31,0% dos entrevistados responderam que gastam com coisas 

desnecessárias, enquanto 14,5 % controlam bem o dinheiro comprando o 

necessário e para 8,3% gastam às vezes sem planejamento. 34,5% dos alunos não 

responderam. 

 

A Tabela 25 demonstra o resultado dos alunos do ensino fundamental II, quando 

questionados sobre como gosta de gastar o dinheiro. 

 

Tabela 25 

Como gosta de gastar o dinheiro (ensino fundamental II) 

Como gosta de gastar o 
dinheiro 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Coisas necessárias 16 23,2 15 22,1 14 20,3 45 21,8 

Com alimentação 13 18,8 12 17,6 9 13,0 34 16,5 

Vestuário e alimentação 4 5,8 18 26,5 8 11,6 30 14,6 

Vestuário 10 14,5 4 5,9 5 7,2 19 9,2 

Coisas que gosto 5 7,2 1 1,5 7 10,1 13 6,3 

Com familiares 3 4,3 7 10,3 2 2,9 12 5,8 

Lazer 4 5,8 - - 5 7,2 9 4,4 

Com alimentação e lazer 1 1,4 2 2,9 5 7,2 8 3,9 

Com acessórios 3 4,3 2 2,9 3 4,3 8 3,9 

Coisas desnecessárias - - 3 4,4 1 1,4 4 1,9 

Vestuário e acessório - - - - 4 5,8 4 1,9 

Coisas variadas 2 2,9 - - 1 1,4 3 1,5 

Economizo 1 1,4 - - 1 1,4 2 1,0 

Comigo - - 1 1,5 1 1,4 2 1,0 

Vestuário e lazer - - 1 1,5 - - 1 0,5 

Com meus amigos - - - - 1 1,4 1 0,5 
Não informado 7 10,1 2 2,9 2 2,9 11 5,3 

Total 69 100,0 68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Para 21,8% dos alunos, com coisas necessárias; 16,5% gastam com alimentação; 

14,6%, com vestuário e alimentação; enquanto 5,3% não responderam. 

 

A Escola Municipal CAIC – Maracanã apresentou entre os respondentes o maior 

percentual que gastam com coisas necessárias (23,2%), seguido da Escola Estadual 

Polivalente com 22,1%, enquanto a Rede Educacional Prisma com 20,3%. 
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A Tabela 26 demonstra os resultados dos alunos do ensino médio quanto a como 

gosta de gastar o dinheiro. 

 

Tabela 26 

Como gosta de gastar o dinheiro (ensino médio) 

Como gosta de gastar o 
dinheiro 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Vestuário e alimentação   11 15,3 10 13,7 21 14,5 

Com o necessário   12 16,7 6 8,2 18 12,4 

Alimentação   10 13,9 7 9,6 17 11,7 

Alimentação e lazer   4 5,6 9 12,3 13 9,0 

Lazer   5 6,9 8 11,0 13 9,0 

Coisas que gosto   5 6,9 6 8,2 11 7,6 

Alimentação e acessórios   3 4,2 6 8,2 9 6,2 

Vestuário e acessórios   2 2,8 3 4,1 5 3,4 

Vestuário e lazer   2 2,8 3 4,1 5 3,4 

Entretenimento   2 2,8 3 4,1 5 3,4 

Geralmente guardo   3 4,2 1 1,4 4 2,8 

Vestuário   3 4,2 1 1,4 4 2,8 

Investimento   1 1,4 1 1,4 2 1,4 

Acessórios   - - 2 2,7 2 1,4 

Coisas desnecessárias   - - 2 2,7 2 1,4 

Família e/ou amigos   1 1,4 1 1,4 2 1,4 

Paga contas   1 1,4 - - 1 0,7 

Outros   1 1,4 1 1,4 2 1,4 
Não informado   6 8,3 3 4,1 9 6,2 

Total   72 100,0 73 100,0 145 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

14,5% dos alunos gastam com vestuário e alimentação, enquanto 12,4% com o 

necessário e 11,7% com alimentação 

 

Nota-se que Escola Estadual Polivante apresenta o maior percentual para os 

respondentes “vestuário e alimentação”, com 15,3%; seguido pela Rede Educacional 

Prisma, com 13,7%; enquanto 6,2% não responderam. 

 

Quando indagados se fazem algum trabalho (tarefa) para receber dinheiro, os 

alunos do ensino fundamental II responderam que 80,6% não, 18,4% sim e apenas 

1,0% não informaram, conforme Tabela 27.  
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Tabela 27 

Faz trabalho para receber dinheiro (ensino fundamental II) 

Fazer trabalho para 
ganhar dinheiro 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Sim 8 11,6 17 25,0 13 18,8 38 18,4 
Não 60 87,0 51 75,0 55 79,7 166 80,6 
Não informado 1 1,4 - - 1 1,4 2 1,0 

Total 69 100,0 68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Observa-se que a Escola Municipal CAIC – Maracanã apresenta o maior percentual 

dos alunos que responderam não, seguido da Rede Educacional Prisma com 79,7%, 

enquanto a Escola Estadual Polivante com 75,0%. 

 

A Tabela 28 apresenta qual o tipo de trabalho dos 38 alunos que responderam sim. 

 

Tabela 28 

Qual tipo de trabalho remunerado (ensino fundamental II) 

Tipo de trabalho N % 

Ajudar em casa 19 50,0 

Negócios da família 3 7,9 

Estudar e ter boas notas 3 7,9 

Ajudar em casa e estudar 2 5,3 

Atendente de padaria 1 2,6 

Menor aprendiz 1 2,6 

Bolsa de estudos iniciação científica 1 2,6 

Bordados 1 2,6 

Cuido de cachorros 1 2,6 

Olhar crianças 1 2,6 

Vendedor de balas e outros 1 2,6 

Entregador 1 2,6 

Não respondeu 3 7,9 

Total 38 100,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Evidencia-se que 50,0% dos respondentes ganham dinheiro para ajudar em casa, 

enquanto 7,9% trabalham nos negócios da família, e também com 7,9% para 

estudar e ter boas notas. 
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Já para os alunos do ensino médio, quando indagados se fazem algum trabalho 

(tarefa) para receber dinheiro, os dados são representados na Tabela 29.  

 

Tabela 29 

Faz algum trabalho para receber dinheiro (ensino médio) 

Faz trabalho para ganhar 
dinheiro 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Sim   25 34,7 16 21,9 41 28,3 
Não   46 63,9 57 78,1 103 71,0 
Não informado   1 1,4 - - 1 0,7 

Total   72 100,0 73 100,0 145 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Dos participantes, 80,6% responderam que não; 18,4% sim e apenas 1,0% não 

informou. Nota-se que a Escola Rede Educacional Prisma apresentou o maior 

percentual dos alunos que responderam não com 78,1%, enquanto a Escola 

Estadual Polivante apresentou 63,9% e apenas 01 aluno não respondeu. 

 

A Tabela 30 apresenta qual o tipo de trabalho dos 41 alunos que responderam sim. 

 

Tabela 30 

Qual tipo de trabalho remunerado (ensino médio) 

Tipo de trabalho N % 

Trabalho em empresa 7 17,1 

Negócios da família 5 12,2 

Ajudar em casa 5 12,2 

Vendas de produtos 5 12,2 

Babá 3 7,3 

Em festas 2 4,9 

Maquiadora 2 4,9 

Lavador de carros 1 2,4 

Estágio remunerado 1 2,4 

Aulas de inglês 1 2,4 

Iniciação científica 1 2,4 

Curso remunerado 1 2,4 

Não respondeu 7 17,1 

Total 41 100,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Evidencia-se que 17,1% dos respondentes ganham dinheiro trabalhando em 

empresa, e 12,2% trabalham nos negócios da família, e também com 12,2% ajudar 

em casa e venda de produtos. 

 

Quando questionados os alunos do fundamental II se decidem gastar o dinheiro 

sozinho, representa na Tabela 31. 

 

Tabela 31 

Decide gastar o dinheiro sozinho (ensino fundamental II) 

Decide sozinho o que vai 
fazer com o dinheiro 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Sim 36 52,2 37 54,4 48 69,6 121 58,7 
Não 33 47,8 29 42,6 20 29,0 82 39,8 
Não informado - - 2 2,9 1 1,4 3 1,5 

Total 69 100,0 68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

58,7% dos alunos afirmaram que sim, enquanto 39,8% responderam que não e 

1,5% não informou. 

 

A Tabela 32 apresenta com quem os 82 respondentes do ensino fundamental II que 

afirmaram que não, decide o gasto do dinheiro. 

 

Tabela 32 

Com quem decide gastar o dinheiro (ensino fundamental II) 

Com quem decide gastar N % 

Pais 38 46,3 

Mãe 22 26,8 

Familiares 4 4,9 

Pai 2 2,4 

Amigas 1 1,2 

Não respondeu 15 18,3 

Total 82 100,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Evidenciou-se que 46,3% dos respondentes decidem com os pais o gasto do 

dinheiro, e para 26,8% a decisão é com mãe, enquanto 4,9% decidem com 

familiares. 
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Enquanto que no ensino médio, sobre se decide gastar o dinheiro sozinho, os 

resultados são apresentados na Tabela 33. 

 

Tabela 33 

Decide gastar o dinheiro sozinho (ensino médio) 

Decide sozinho o que vai 
fazer com o dinheiro 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Sim   53 73,6 59 80,8 112 77,2 
Não   19 26,4 14 19,2 33 22,8 
Não informado   - - - - - - 

Total   68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Constatou-se que 77,2% dos alunos responderam que sim, e apenas 22,8% 

responderam que não. 

 

Nessa questão, predominou o maior percentual dos que responderam sim para a 

Rede Educacional Prisma com 80,8%, enquanto a Escola Estadual Polivante com 

73,6%. 

 

A Tabela 34 apresenta com quem os 33 respondentes que afirmaram que não 

decide o gasto do dinheiro. 

 

Tabela 34 

Com que decide gastar o dinheiro (ensino médio) 

Com quem decide gastar N % 

Pais 13 39,4 

Mãe 12 36,4 

Mãe e namorado(a) 1 3,0 

Familiares 1 3,0 

Não respondeu 6 18,2 

Total 33 100,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

39,4% dos respondentes decidem o gasto do dinheiro com os pais, 36,4% com a 

mãe e 18,2% não informaram. 
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A Tabela 35 representa se os alunos do ensino fundamental II acompanham seus 

pais nas compras.  

 

Tabela 35 

Acompanha os pais nas compras (ensino fundamental II) 

Acompanha os pais nas 
compras 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Sim, sempre 17 24,6 15 22,1 8 11,6 40 19,4 
Sim, às vezes 45 65,2 49 72,1 55 79,7 149 72,3 
Não 5 7,2 - - 6 8,7 11 5,3 
Não informado 2 2,9 4 5,9 - - 6 2,9 

Total 69 100,0 68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

72,6% responderam que sim, às vezes acompanham os pais nas compras.  Para 

19,4% sim, sempre e 2,9% não opinaram. 

 

A Rede Educacional Prisma apresenta o maior percentual dos filhos que 

responderam sim, às vezes com 79,7%, enquanto a Escola Estadual Polivante com 

72,1% e a Escola Municipal CAIC – Maracanã com 65,2%. 

 

Já os alunos do ensino médio se representam na Tabela 36. 

  

Tabela 36 

Acompanha os pais nas compras (ensino médio) 

Acompanha os pais nas 
compras 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Sim, sempre   11 15,3 7 9,6 18 12,4 
Sim, às vezes   48 66,7 59 80,8 107 73,8 
Não   10 13,9 7 9,6 17 11,7 
Não informado   3 4,2 - - 3 2,1 

Total   68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Dos participantes, 73,8% responderam que sim, às vezes, enquanto 12,4% 

responderam sim, sempre e 11,7% não acompanham os pais nas compras. 



114 

 

Nota-se que a Rede Educacional Prisma apresenta o maior percentual dos alunos 

que responderam sim, às vezes com 80,8%, enquanto a Escola Estadual Polivante 

com 66,7%, não responderam 2,1% dos alunos. 

 

Ao ser indagado aos alunos do ensino fundamental II sobre o que seus pais te 

ensinam sobre dinheiro, se representa na Tabela 37. 

 

Tabela 37 

O que os pais ensinam sobre o dinheiro (ensino fundamental II) 

O que os pais ensinam sobre o 
dinheiro 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

A comprar e receber o troco 2 2,9 4 5,9 1 1,4 7 3,4 
Ver os preços e a comprar 4 5,8 5 7,4 6 8,7 15 7,3 
A pesquisar e comparar os 
preços 26 37,7 21 30,9 31 44,9 78 37,9 
A comprar mais barato 4 5,8 6 8,8 7 10,1 17 8,3 
A buscar o que tem melhor 
qualidade 1 1,4 3 4,4 4 5,8 8 3,9 
Conversam comigo sobre o bom 
uso do dinheiro 28 40,6 24 35,3 19 27,5 71 34,5 
Não tem ensinado 1 1,4 - - 1 1,4 2 1,0 
Não informado 3 4,3 5 7,4 - - 8 3,9 

Total 69 100,0 68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Observou-se que, 37,9% afirmaram que os pais ensinam a pesquisar e comparar os 

preços, 34,5% conversam sobre o bom uso do dinheiro, 8,3% a comprar mais barato 

e apenas 1,0% dos pais não têm ensinado, enquanto 3,9% não informaram. 

 

Aproximadamente, 38,0% dos pais ensinam os filhos a pesquisar e comparar os 

preços, sendo o maior percentual (44,9%) da Rede Educacional Prisma, seguido dos 

alunos da Escola Municipal CAIC – Maracanã (37,7%) e a Escola Estadual Polivante 

(30,9%). 

 

Já os alunos do ensino médio sobre o que os pais ensinam sobre o dinheiro, se 

representa na Tabela 38.  
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Tabela 38 

O que os pais ensinam sobre o dinheiro (ensino médio) 

O que os pais ensinam sobre o 
dinheiro 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

A comprar e receber o troco   - - 2 2,7 2 1,4 
Ver os preços e a comprar   1 1,4 3 4,1 4 2,8 
A pesquisar e comparar os 
preços   26 36,1 26 35,6 52 35,9 
A comprar mais barato   6 8,3 3 4,1 9 6,2 
A buscar o que tem melhor 
qualidade   9 12,5 9 12,3 18 12,4 
Conversam comigo sobre o bom 
uso do dinheiro   23 31,9 24 32,9 47 32,4 
Não tem ensinado   4 5,6 4 5,5 8 5,5 
Não informado   3 4,2 2 2,7 5 3,4 

Total   72 100,0 73 100,0 145 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Evidencia-se que 35,9% responderam que os pais ensinam a pesquisar e comparar 

os preços, enquanto 32,4% conversam sobre o bom uso do dinheiro, e 12,4% 

ensinam a buscar o que tem melhor qualidade. 

 

Dos aproximadamente 36,0% dos pais que ensinam os filhos a pesquisar e 

comparar os preços, o maior percentual sendo da Escola Estadual Polivante 

(36,1%), seguida da Rede Educacional Prisma (35,6%), os pais que não tem 

ensinado (5,5%). 

 

Sobre gostar de dar presente, os resultados dos alunos do ensino fundamental II são 

apresentados na Tabela 39. 

 

Tabela 39 

Gosta de dar presentes (ensino fundamental II) 

Gosta de dar presentes 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Não 35 50,7 25 36,8 29 42,9 89 43,2 
Sim 31 44,9 38 55,9 40 58,0 109 52,9 
Não informado 3 4,3 5 7,4 - - 8 3,9 

Total 69 100,0 68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Observou-se que, 52,9% dos participantes, responderam que “sim”, enquanto 43,2% 

afirmaram que “não” e 3,9% não informaram. 

 

Entre os alunos da Rede Educacional Prisma, constatou-se o maior percentual 

daqueles que responderam sim (58,0%), enquanto a Escola Municipal CAIC – 

Maracanã ficou com o menor percentual (44,9%) e maior percentual (50,7%) dos 

que responderam não. 

 

A Tabela 40 apresenta para quem os 109 alunos respondentes gostam de 

presentear. 

 

Tabela 40 

Para quem gosta de dar presentes (ensino fundamental II) 

Presenteados N % 

Familiares 37 33,9 

Familiares e amigos 31 28,4 

Amigos 12 11,0 

Pessoas especiais 10 9,2 

Pessoas próximas 5 4,6 

Aniversariantes 5 4,6 

Para eu mesmo(a) 1 0,9 

Não respondeu 8 7,3 

Total 109 100,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Percebe-se que os presenteados mais citados foram os familiares, lembrados por 

33,9%, dos 109 alunos que gostam de dar presentes, incluindo-se nesse grupo o 

pai, mãe, irmãos e irmãs, avós e parentes, os familiares e amigos, citados por 28,4% 

dos alunos, amigos, presenteados por 11,0% dos que gostam de dar presentes. 

Entre os presentes dados, os com maior frequência foram alimentação, roupas, 

lembrancinhas, acessórios  diversos, livros, flores, coisas que agradam, brinquedos, 

chocolates. 7,3% dos alunos não responderam. 

 

Enquanto os alunos do ensino médio, quando indagados se gostam de dar 

presentes, os dados são demonstrados na Tabela 41.  
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Tabela 41 

Gosta de dar presentes (ensino médio) 

Gosta de dar presentes 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Não   25 34,7 30 41,1 55 37,9 
Sim   43 59,7 43 58,9 86 59,3 
Não informado   4 5,6 - - 4 2,8 

Total   72 100,0 73 100,0 145 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Identificou-se que 59,3% dos alunos, responderam que gostam de dar presentes, 

37,9% afirmaram que não, enquanto apenas 2,8% não informaram. 

 

Ressalta-se que a Escola Estadual Polivante apresenta o maior percentual dos 

alunos que responderam sim (59,7%) e o menor percentual dos que afirmaram que 

não. A Rede Educacional Prisma apresentou o maior percentual dos que não 

gostam de dar presentes (41,1%). 

 

A Tabela 42 apresenta para quem os 86 alunos respondentes gostam de presentear. 

 

Tabela 42 

Para quem gosta de dar presentes (ensino médio) 

Presenteados N % 

Familiares e amigos 49 57,0 

Familiares 13 15,1 

Amigos 8 9,3 

Familiares e namorado(a) 7 8,1 

Namorado(a) 3 3,5 

Aniversariantes 1 1,2 

Pessoas que merecem 1 1,2 

Não respondeu 4 4,7 

Total 86 100,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Registra-se que os presenteados mais citados foram os familiares e amigos, 

lembrados por 57,0%; os familiares citados por 15,1%, incluindo-se neste grupo o 

pai, mãe, irmãos e irmãs, avós e parentes; os amigos, citados por 9,3% dos alunos 

que gostam de presentear. Apenas 4,7% dos alunos não responderam. Entre os 
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presentes dados, os com maior frequência, foram coisas que agradam, coisas 

diversas, vestuário (roupas, sapatos), alimentação, lembrancinhas e acessórios 

diversos. 17,4% dos alunos não responderam. 

 

Se quando compra alguma coisa, você utiliza algum conhecimento financeiro, a 

Tabela 43 demonstra os dados dos alunos do ensino fundamental II. 

 

Tabela 43 

Quando compra, utiliza algum conhecimento financeiro (ensino fundamental II) 

Utiliza algum 
conhecimento financeiro 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Sim 34 49,3 39 57,4 48 69,6 121 58,7 
Não 32 46,4 24 35,3 21 30,4 77 37,4 
Não informado 3 4,3 5 7,4 - - 8 3,9 

Total 69 100,0 68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Segundo 58,7% dos respondentes, utilizam algum tipo de conhecimento no 

momento da compra, enquanto 37,4% não utilizam nenhum conhecimento e 3,9% 

não responderam.   

 

Aproximadamente 59,0% dos alunos, afirmaram que sim, utilizam algum 

conhecimento financeiro no momento da compra, sendo o maior percentual (69,6%) 

para a Rede Educacional Prisma, seguido da Escola Estadual Polivante com 57,4% 

e a Escola Municipal CAIC – Maracanã com 49,3%. 

 

A Tabela 44 relaciona os motivos citados pelos 121 alunos respondentes que 

utilizam algum conhecimento financeiro no momento da compra. 
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Tabela 44 

Motivos que utilizam algum conhecimento financeiro no momento da compra (ensino 
fundamental II) 

Motivos N % 

Comparando os preços gasta menos dinheiro 41 33,9 

Utiliza melhor o dinheiro 34 28,1 

Para saber se estou comprando certo 5 4,1 

É importante utilizar conhecimentos financeiros 4 3,3 

Evita prejuízos 4 3,3 

Economiza para o futuro 3 2,5 

Tenho poucos recursos financeiros 2 1,7 

Fui criada desta forma 1 0,8 

Ter controle nos gastos 1 0,8 

Outros 2 1,7 

Não respondeu 24 19,8 

Total 121 100,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Entre os alunos que utilizam algum conhecimento financeiro, os motivos mais 

citados foram: 33,9% “comparando os preços gasta menos dinheiro”, 28,1% “utiliza 

melhor o dinheiro”, 4,1% “para saber se estar comprando certo”. 

 

Os 37,4% que responderam que não utilizam nenhum conhecimento financeiro, 

apenas 22 alunos responderam e entre os motivos citados os com maior frequência 

foram “não tem conhecimentos”, “não sabe economizar”, “não pensa no momento de 

comprar”, “por que não”, “já sabe o que vai fazer”, “não faz gastos complexos” e 

“utiliza o dinheiro sempre para alimentação”. 

 

Com os alunos do ensino médio, os dados são demonstrados na Tabela 45. 

 

Tabela 45 

Quando compra, utiliza algum conhecimento financeiro (ensino médio) 

Utiliza algum 
conhecimento financeiro 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Sim   33 45,8 55 75,3 88 60,7 
Não   35 48,6 17 23,3 52 35,9 
Não informado   4 5,6 1 1,4 5 3,4 

Total   72 100,0 73 100,0 145 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Dos participantes. 60,7% responderam que utilizam algum conhecimento financeiro, 

35,9% afirmaram não utilizar. 

 

Nota-se que o maior percentual dos alunos afirmaram que sim, utilizam algum 

conhecimento financeiro no momento da compra,  75,3% para a Rede Educacional 

Prisma, seguido da Escola Estadual Polivante com 45,84%, apenas 3,4% dos alunos 

não responderam. 

 

A Tabela 46 relaciona os motivos citados pelos 88 alunos respondentes que utilizam 

algum conhecimento financeiro no momento da compra. 

 

Tabela 46 

Motivos que utilizam algum conhecimento financeiro no momento da compra (ensino 
médio) 

Motivos N % 

Para comprar com melhor preço e qualidade 24 27,3 

Para manter o controle sobre o dinheiro 8 9,1 

É importante para gastar de forma adequada 7 8,0 

Para economizar 4 4,5 

Ajuda ter um melhor custo x benefício 4 4,5 

Para deixar determinada reserva 3 3,4 

Por que é necessário 2 2,3 

Planejar os gastos 2 2,3 

É necessário para estar atento com a inflação 1 1,1 

Acha interessante entender sobre o assunto 1 1,1 

É importante utilizar a Matemática para comprar 1 1,1 

Devemos utilizar técnicas econômicas 1 1,1 

Fico ciente das alterações de preços 1 1,1 

Para não ficar prejudicado no futuro 1 1,1 

Outros 7 8,0 

Não respondeu 21 23,9 

Total 121 100,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Observa-se que entre os alunos que utilizam algum conhecimento financeiro, 27,3% 

utiliza para comprar com melhor preço e qualidade, 9,1% para manter o controle 

sobre o dinheiro e 8,0% por que é importante para gastar de forma adequada. 
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Para os 35,9% que responderam que não utilizam nenhum conhecimento financeiro, 

apenas 12 alunos responderam e entre os motivos citados os com maior frequência 

foram “não tem conhecimentos”, “porque compra logo quando tem dinheiro”, “por 

que tem preguiçar. 

 

Quanto à importância do pagamento de impostos, os resultados dos alunos do 

ensino fundamental II  demonstraram que  68,4% dos alunos acham que é 

importante, 27,7% não acham importante e 3,9% não responderam. 

 

Aqueles que concordam com o pagamento de impostos descreveram os motivos 

(Tabela 47). 

 

Tabela 47 

Motivos por que concordam com pagamento de imposto (ensino fundamental II) 

Motivos N % 

Porque teremos serviços como (educação, saúde etc) 33 23,4 

Contribui com obras no país 32 22,7 

Porque é necessário 14 9,9 

Ajuda melhorar nossa cidade 10 7,1 

Porque é obrigado 7 5,0 

Se não pagar a pessoa vai presa 5 3,5 

Para o desenvolvimento do país 3 2,1 

Para não multar e perder os bens 2 1,4 

Porque o governo não se sustenta sozinho 1 0,7 

Deixa a economia abastecida 1 0,7 

Não vejo os impostos sendo gastos para o povo 1 0,7 

Para viver 1 0,7 

Por que sim 1 0,7 

Não respondeu 30 21,3 

Total 141 100,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Nota-se que para os 141 alunos que concordam com o pagamento de impostos, 

23,4% concordam porque teremos serviços como (educação, saúde e etc), 22,7% 

porque contribui com obras no país, 9,9% porque é necessário, 21,3% não 

responderam o motivo. 
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Para os alunos que não concordam com o pagamento de impostos, os motivos 

citados os com maior frequência foram: “no Brasil os impostos acabam no bolso dos 

políticos”, “não são bem utilizados pelo governo”, “muitas pessoas não tem 

condições de pagar”, “não é necessário”, “os impostos aumentam a cada dia”. 

 

Em relação aos alunos do ensino médio, quanto à importância do pagamento de 

impostos, 72,4% dos alunos acham que é importante, 24,1% não acham importante 

e 3,4% não responderam. 

 

A Tabela 48 apresenta os motivos dos alunos que concordam com o pagamento de 

impostos. 

 

Tabela 48 

Motivos por que concordam com pagamento de imposto (ensino médio) 

Motivos  N % 

Manutenção de bens e serviços (saúde, educação, rodovias) 37 35,2 

São os impostos que desenvolvem o país 23 21,9 

Desde que sejam revestidos em forma de benefícios 10 9,5 

É necessário para o bom funcionamento da economia 5 4,8 

Porque é obrigatório 2 1,9 

Porque é dever de todo o cidadão 1 1,0 

É obrigatório, mas não tem retorno 1 1,0 

Não deveriam ser muito altos 1 1,0 

Ajuda o governo 1 1,0 

São para ajudar na melhoria da cidade 1 1,0 

Outros 2 1,9 

Não respondeu 21 20,0 

Total 105 100,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Detectou-se que 35,2% do alunos concordam com o pagamento de impostos porque 

são para manutenção de bens e serviços (saúde, educação, rodovias),  para 21,9% 

são os impostos que desenvolve o país, 9,5% concordam desde que sejam 

revestidos em forma de benefícios. 20,0% dos alunos não responderam o motivo. 

 

Para os alunos que não concordam com o pagamento de impostos, os motivos 

citados com maior frequência foram: “os impostos  não tem a utilidade devida para a 
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população”, porque os impostos deveriam ser utilizados para as obras no país”, “é 

um dinheiro sem retorno”, “por que são abusivos”, “o governo sempre rouba e nunca 

é para benefício do povo”, “não estão sendo devolvidos a sociedade de maneira 

correta”, “não vejo necessidade”. 

 

Emprestar dinheiro a outra pessoa e receber um pouco mais como forma de juros, 

segundo os alunos do ensino fundamental II, não foi considerado correto por 40,8% 

dos alunos; 48,5% acham correto o pagamento de juros; 3,9% acham justo às 

vezes; e 6,8% não responderam. 

 

Os motivos pelos quais os alunos acham justo o pagamento de juros são mostrados 

na Tabela 49 

 

Tabela 49 

Motivos por que concordam com pagamento de juros (ensino fundamental II) 

Motivos  N % 

Depende da situação  10 10,0 

Pessoa atrasa o pagamento 6 6,0 

Desde que seja um juros justo 3 3,0 

Às vezes 2 2,0 

É um modo de ganhar dinheiro 2 2,0 

Pelo tempo que a pessoa ficou com o dinheiro emprestado 2 2,0 

Quem  emprestou sabe utilizar o dinheiro para empréstimo 1 1,0 

É um forma de negociação 1 1,0 

Maneira de agradecer 1 1,0 

A pessoa que empresta pode necessitar 1 1,0 

Outros 4 4,0 

Não respondeu 67 67,0 

Total 105 100,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Detectou-se que, dos 100 alunos que acham justo, 67,0% não explicaram o porquê, 

10,0% depende da situação, 6,0% acham se atrasar o pagamento e 3,0% desde que 

os juros sejam justos.  

 

Para os 84 alunos que responderam que não acham justo,  entre os motivos citados, 

os com maior frequência foram “não é justo”, “a pessoa deve pagar o que tomou 
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emprestado”, “tem que receber o mesmo valor que emprestou”, “é uma falta de 

respeito”, a não ser que seja em forma de agradecimento”, “a pessoa emprestou por 

que quis”.  Não responderam o motivo 67 alunos. 

 

Já para os alunos do ensino médio, quanto à importância do pagamento de 

impostos, 56,6% dos alunos acham que é importante, 28,3% não acham importante, 

6,2% depende, 1,4% às vezes, acho que não 0,7% e 6,9% não responderam. 

 

A Tabela 50 demonstra os motivos pelos quais os alunos acham justo o pagamento 

de juros. 

 

Tabela 50 

Motivos porque concordam com pagamento de juros (ensino médio) 

Motivos  N % 

É uma forma que a pessoa tem de obter lucro 7 8,5 

Para compensar os dias que foi emprestado 5 6,1 

É como um empréstimo bancário 2 2,4 

Depende do valor e do tempo 1 1,2 

Às vezes 1 1,2 

Apesar de ser incomum 1 1,2 

É uma forma de comércio 1 1,2 

Faz com que a pessoa tenha compromisso na devolução 1 1,2 

Assim o dinheiro não fica parado 1 1,2 

Outros 4 4,9 

Não respondeu 58 70,7 

Total 82 100,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Percebe-se que, dos 82 alunos que acham justo, 70,7% não explicaram o porquê, 

8,5% é a forma que a pessoa tem de obter lucro, 6,1% para compensar os dias em 

que ficou emprestado e  2,4% acham que funcionam como empréstimo bancário.  

 

Para os 36 alunos que responderam que não acham justo,  entre os motivos citados, 

os com maior frequência foram “é injusto”, “emprestou uma quantidade inferior a que 

pagou”, “o valor devolvido deveria ser igual ao emprestado”, “é crime”.  Não 

responderam o motivo 36 alunos. Dos 9 alunos que acham que depende, dois 

responderam “depende do grau de afinidade e da quantidade de dinheiro, dois 
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opinam que “depende da situação”, um pensa que “depende da quantidade e o 

tempo”, um respondeu que “depende das coisas” outro respondeu que “se for 

conhecido”, dois alunos “não informaram por que depende para concordar”. 

 

A respeito de aprender sobre dinheiro na escola,  a Tabela 51 apresenta respostas 

dos alunos do ensino fundamental II. 

 

Tabela 51 

O que aprende sobre o dinheiro na escola (ensino fundamental II) 

O que aprendem  N % 

Nada  84 40,8 

A economizar e o uso correto do dinheiro 46 22,3 

Devemos gastar o necessário 15 7,3 

Quase nada 14 6,8 

Que é importante economizar 5 2,4 

Ter controle dos gastos 4 1,9 

Juros simples, compostos e inflação 3 1,5 

Fazer troco 2 1,0 

A comprar algo na porta da escola para comer 1 0,5 

Quanto menos gastar mais vai sobrar 1 0,5 

Muitas coisas como sua utilização 1 0,5 

A pagar, fazer descontos, calcular troco, prestações. 1 0,5 

O lanche da cantina é muito caro 1 0,5 

Investimentos 1 0,5 

Quase tudo 1 0,5 

Que a escola é cara 1 0,5 

Outros 3 1,5 

Não respondeu 8 10,7 

Total 206 100,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Constata-se que dos 206 alunos,40,8% responderam que não aprendem “nada”, 

22,3% que aprendem “a economizar e o uso correto do dinheiro”, 7,3% “que 

devemos gastar o necessário”, 6,8% afirmaram que “quase nada” e 10,7% dos 

alunos não responderam.  

 

Foram citados ainda como itens aprendidos na escola: “comprar lanche”, “dar troco” 

e “outras coisas”. 
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A Tabela 52 apresenta as respostas dos alunos do ensino médio a respeito de 

aprender sobre dinheiro na escola. 

 

Tabela 52 

O que aprende sobre dinheiro na escola (ensino médio) 

O que aprendem N % 

Nada  84 57,9 

Como utilizá-lo de maneira eficiente e responsável 10 6,9 

Calcular juros e outras coisas 10 6,9 

Quase nada 6 4,1 

Como economizar 6 4,1 

Contas básicas 3 2,1 

Circulação do dinheiro, atualidades e cálculos 3 2,1 

Impostos, consumo e lucro 2 1,4 

É algo que todos valorizam 2 1,4 

Conceito de inflação 1 0,7 

Dinheiro na escola apenas para pequenos projetos 1 0,7 

É escasso 1 0,7 

É importante para a vida 1 0,7 

Matemática financeira em geral 1 0,7 

Muito pouco sobre economia 1 0,7 

Outros 5 3,4 

Não respondeu 8 5,5 

Total 145 100,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Certifica-se que, dos 145 alunos, 57,9% declararam que não aprendem “nada”; 6,9% 

que aprendem “como utilizá-lo de maneira eficiente e responsável”; e também com  

6,9%, “a calcular juros e outras coisas”; 4,1% afirmaram que “quase nada”; também 

com 4,1%, “como economizar” ou  e 5,5% dos alunos não responderam. 

 

Sobre o que aprendem na escola sobre consumo os alunos do ensino fundamental 

II, apresentaram as seguintes respostas (Tabela 53) 
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Tabela 53 

O que aprende sobre consumo na escola (ensino fundamental II) 

Aprendizado  N % 

Nada 76 36,9 

Consumir apenas o necessário 30 14,6 

Consumir com controle 29 14,1 

Que devemos economizar 6 2,9 

Quase nada 5 2,4 

Muitas coisas 3 1,5 

Não ensina muito 3 1,5 

Reduzir o consumo de agua 3 1,5 

Tudo 2 1,0 

Calcular os preços para fazer uma boa compra 1 0,5 

Que tudo em excesso faz mal 1 0,5 

Que as pessoas consomem mais do que necessitam 1 0,5 

Que consumo significa gastos 1 0,5 

Devemos da valor em tudo que temos. 1 0,5 

Que é muito ruim 1 0,5 

Desenvolvimento sustentável 1 0,5 

Outros 7 3,4 

Não respondeu 35 17,0 

Total 206 100,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Verificou-se que 36,9% dos alunos que participaram da pesquisa, responderam 

“nada”; 14,6%, que aprendem como “consumir apenas o necessário”; 14,1% 

“consumir com controle”; 2,9%, “que devemos economizar”; 2,4%, “quase nada” 

enquanto que 17,0% dos alunos, não responderam. 

 

Para os alunos do ensino médio sobre o que aprende sobre consumo na escola, a 

Tabela 54 demonstra os resultados. 
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Tabela 54 

O que aprende sobre consumo na escola (ensino médio) 

Aprendizado  N % 

Nada 83 57,2 
Consumir somente o necessário 11 7,6 
Devemos saber controlar o consumo 8 5,5 
Pouca coisa 7 4,8 
Não devemos ser consumistas 4 2,8 
Consumismo 3 2,1 
A vida em sociedade gira em torno do consumo 3 2,1 
Que o consumo tem aumentado 3 2,1 
Como poupar e investir 2 1,4 
Apenas economia geral do país, nada de consumo. 1 0,7 
Basicamente matemática financeira 1 0,7 
É desnecessário e provoca dívidas 1 0,7 
Economizar 1 0,7 
Maneiras vantajosas de consumir e olhar os impostos 1 0,7 
O consumismo move a economia 1 0,7 
Quanto mais consome mas você gasta 1 0,7 
Que é fundamental do capitalismo 1 0,7 
Outros 5 3,4 
Não respondeu 8 5,5 

Total 145 100,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Observa-se que 57,2% responderam “nada”, 7,6% que aprendem a “consumir 

somente o necessário”, 5,5% declaram que “devemos saber controlar o consumo”, 

4,8% que aprendem “pouca coisa” e 5,5% dos alunos não responderam. 

 

Quando indagados se  tem aula sobre como gastar dinheiro, a Tabela 55 apresenta 

as respostas dos alunos do ensino fundamental II.  

 

Tabela 55 

Se tem aulas sobre como gastar o dinheiro (ensino fundamental II) 

Aulas sobre como gastar 
o dinheiro 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Sim 1 1,4 - - 10 14,5 11 5,3 
Não 62 89,9 49 72,1 45 65,2 156 75,7 
Às vezes 3 4,3 12 17,6 14 20,3 29 14,1 
Não informado 3 4,3 7 10,3 - - 10 4,9 

Total 69 100,0 68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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75,7% dos alunos responderam que “não”, 14,1% dos respondentes “às vezes” e 

apenas 5,3% dos alunos declaram que “sim”. 4,9% do alunos não responderam. 

 

A Escola Municipal CAIC – Maracanã apresenta o maior percentual, 89,9% dos 

alunos que responderam “não”, seguido da Escola Estadual Polivante com 72,1% e 

Rede Educacional Prisma com 65,2%. 

 

A Tabela 56 apresenta as respostas dos alunos do ensino médio.  

 

Tabela 56 

Se tem aulas sobre como gastar o dinheiro (ensino médio) 

Aulas de como gastar o 
dinheiro 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Sim   - - 1 1,4 1 0,7 
Não   66 91,7 68 93,2 134 92,4 
Às vezes   3 4,2 4 5,5 7 4,8 
Não informado   3 4,2 - - 3 2,1 

Total   72 100,0 73 100,0 145 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Apurou-se que 92,4% dos alunos declaram que “não”, apenas 01 aluno respondeu 

que “sim”, 4,8% afirmaram que “às vezes” e 2,1% não responderam. A Rede 

Educacional Prisma apresentou o maior percentual 93,2% dos alunos responderam 

que “não”, a Escola Estadual Polivante com 91,7%. 

 

Sobre se a família tem o hábito de planejar o orçamento doméstico, os alunos do 

ensino fundamental II se representam na Tabela 57. 

 

 Tabela 57 

Hábito da família planejar o orçamento doméstico (ensino fundamental II) 

Hábito de planejar o 
orçamento doméstico 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Sim 44 63,8 37 54,4 45 65,2 126 61,2 
Não 22 31,9 22 32,4 22 31,9 66 32,0 
Não informado 3 4,3 9 13,2 2 2,9 14 6,8 

Total 69 100,0 68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Nota-se que 61,2% da famílias possuem o hábito de planejar o orçamento 

doméstico, enquanto 32,0% responderam que “não” e 6,8% não responderam. A 

Rede Educacional Prima apresenta o maior índice (65,2%) dos alunos  responderam 

“sim”, seguido da Escola Municipal CAIC – Maracanã 63,8% e a Escola Estadual 

Polivante com 54,4%. 

 

A forma que as famílias planejam o orçamento doméstico são mostrados na Tabela 

58. 

 

Tabela 58 

Forma como a família planeja o orçamento doméstico (ensino fundamental II) 

Formas N % 

Anota todo gasto do mês 21 10,2 

Pesquisam e comparam os preços 14 6,8 

Não sei 14 6,8 

Dividindo o dinheiro para cada gasto 14 6,8 

Conversando com toda a família 7 3,4 

Administrando o dinheiro 3 1,5 

Acontece entre meus pais 3 1,5 

Economiza e guarda dinheiro na poupança 3 1,5 

Comprando o necessário 3 1,5 

Nunca participei 2 1,0 

Dinheiro apenas para as despesas 1 0,5 

Fazendo cronograma 1 0,5 

Gasta o que ganha 1 0,5 

Gastar menos do que recebe 1 0,5 

Coisas caras só quando tiver dinheiro 1 0,5 

Outros 1 0,5 

Não respondeu 116 56,3 

Total 206 100,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Percebeu-se que 10,2% das famílias planejam o orçamento doméstico “anotando 

todo gasto do mês”, 6,8% “pesquisam e comparam os preços”, para o mesmo 

percentual “dividem o dinheiro para cada gasto do mês” e “não sei”, para 3,4% 

“conversando com a família” e 56,3% dos alunos não responderam. 

 

Para os alunos do ensino médio, sobre o hábito da família planejar o orçamento 

doméstico, os dados são apresentados na Tabela 59. 
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Tabela 59 

Hábito da família planejar o orçamento doméstico (ensino Médio) 

Hábito de planejar o 
orçamento doméstico 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Sim   44 61,1 41 56,2 85 58,6 
Não   25 34,7 32 43,8 57 39,3 
Não informado   3 4,2 - - 3 2,1 

Total   72 100,0 75 100,0 145 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Nota-se que, dentre os respondentes do ensino médio, 58,6% tem o hábito de 

planejar, enquanto 39,3% declaram que “não” e apenas 2,1% não responderam. A 

Escola Estadual Polivante apresenta um percentual maior (61,1%) dos que 

afirmaram “sim” e a Rede Educacional Prisma com 56,2%. 

 

A forma que as famílias dos alunos do ensino médio planejam o orçamento 

doméstico são mostrados na Tabela 60 

 

Tabela 60 

Formas como a família planeja o orçamento doméstico (ensino médio) 

Formas N % 

Anotando os gastos (planilhas, cadernos, agendas etc) 17 11,7 

Planejam os gastos 12 8,3 

Não sei, são meus pais que fazem 7 4,8 

Conversam entre a família e mantemos o controle do dinheiro 5 3,4 

Determina-se o valor a gastar e guarda parte do dinheiro 5 2,1 

Calculando os gastos e economizando 3 1,4 

Minha mãe que faz todo mês 2 1,4 

Controla a entrada e saída do dinheiro 2 0,7 

A partir do salário do meu pai 1 0,7 

Controlada parcialmente 1 0,7 

Economizando e comprando coisas baratas 1 0,7 

Guardando no banco 1 0,7 

Não respondeu 88 60,7 

Total 145 100,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Verificou-se que 17,7% das famílias planejam o orçamento doméstico “anotando 

todo gasto (planilhas, cadernos, agendas etc)”; 8,3% “planejam os gastos”; para 
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4,8% “nãos sabem, são os pais que fazem”; para 3,4% “conversam entre a família e 

matem o controle dos gastos” e 60,7% dos alunos não responderam. 

 

Sobre como avaliam a relação da família com as questões econômicas (dinheiro, 

consumo, etc.), as respostas dos alunos do ensino fundamental são apresentadas 

na Tabela 61. 

 

Tabela 61 

Relação da família com as questões econômicas - dinheiro, consumo (ensino 
fundamental II) 

Relação da família  N % 

Boa 68 33,0 

Consciente 12 5,8 

Muito boa  9 4,4 

Ruim 9 4,4 

Instável 8 3,9 

Não sei 7 3,4 

Normal 6 2,9 

Somos econômicos 6 2,9 

Ótima 5 2,4 

Somos consumistas 5 2,4 

Mediana 1 0,5 

Legal 1 0,5 

Interessante 1 0,5 

Bem rígida 1 0,5 

Ensinam a economizar 1 0,5 

Muito importante 1 0,5 

Não avaliamos 1 0,5 

Não muito próxima 1 0,5 

Razoável 1 0,5 

Tensa 1 0,5 

Outras 8 3,9 

Não respondeu 53 25,7 

Total 206 100,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Verificou-se que 33,0% dos alunos consideram “boa”, 5,8% declaram ser 

“consciente”, 4,4% consideram “muito boa”  para o mesmo percentual afirmaram ser 

“ruim”, 25,7% não informaram. 
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A Tabela 62  apresenta as respostas dos alunos do ensino médio. 

 

Tabela 62 

Relação da família com as questões econômicas - dinheiro, consumo (ensino médio) 

Relação da família N % 

Boa 43 29,9 
Consumo consciente 7 4,9 
Ruim 6 4,2 
Estável 5 3,5 
Regular 4 2,8 
Normal 4 2,8 
Muito boa 3 2,1 
Precisa melhorar 3 2,1 
Difícil, falta planejamento 3 2,1 
Tranquila  2 1,4 
Começando a organizar 2 1,4 
Fraca 2 1,4 
Não planejam 2 1,4 
Excelente 2 1,4 
Somos consumistas 2 1,4 
Às vezes complicado 1 0,7 
Com prioridade 1 0,7 
Controlada 1 0,7 
Direta 1 0,7 
Necessária 1 0,7 
Nervosa 1 0,7 
Indiferente 1 0,7 
Muito fraca  1 0,7 
Não sei 1 0,7 
Outras 4 2,8 
Não respondeu 41 28,5 

Total 145 100,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Nota-se que, para os alunos do ensino médio, 29,9% consideram a relação “boa”, 

4,9% responderam que tem o “consumo consciente”, 4,2% declaram que é “ruim” e 

28,5% não informara. 

 

Quanto a atual situação financeira da família, a Tabela 63 apresenta os resultados 

do ensino fundamental II. 
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Tabela 63 

Atual situação financeira da família (ensino fundamental II) 

Situação financeira da 
família 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 – Muito difícil - - 2 2,9 1 1,4 3 1,5 
2 – Difícil 5 7,2 7 10,3 5 7,2 17 8,3 
3 – Estável/regular 37 53,6 26 38,2 21 30,4 84 40,8 
4 – Boa 17 24,6 21 30,9 34 49,3 72 35,0 
5 – Muito Boa 2 2,9 4 5,9 6 8,7 12 5,8 
Não informado 8 11,6 8 11,8 2 2,9 18 8,7 

Total 69 100,0 68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Observa-se que apenas 5,8% consideram a situação “muito boa”, 35,0” 

responderam que é “boa”, 40,8% declaram “estável/regular”, enquanto que para 

8,3% a situação encontra-se difícil e 8,7% não responderam 

 

A Escola Municipal CAIC – Maracanã apresenta o maior percentual, 53,6% dos 

alunos que consideram “estável/regular”, seguido da Escola Estadual Polivante com 

38,2% e Rede Educacional Prisma com 30,4%. 

 

Para os alunos do ensino médio, os resultados foram apresentados na Tabela 64. 

 

Tabela 64 

Atual situação financeira da família (ensino médio) 

Situação financeira da 
família 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 – Muito difícil   1 1,4 - - 1 0,7 
2 – Difícil   8 11,1 10 13,7 18 12,4 
3 – Estável/regular   37 51,4 37 50,7 74 51,0 
4 – Boa   20 27,8 25 34,2 45 31,0 
5 – Muito Boa   2 2,8 1 1,4 3 2,1 
Não informado   4 5,6 - - 4 2,8 

Total   72 100,0 73 100,0 145 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Nota-se que apenas 2,1% dos alunos consideram a situação como “muito boa”, 

31,0% declaram ser “boa”, 51,0% afirmaram que é “estável/regular”, enquanto 

12,4% responderam está “muito difícil” e 2,8% não informaram.  
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Verifica-se que há um equilíbrio  entre as respostas da Escola Estadual Polivante 

(51,4%) e Rede Educacional Prisma (50,7%) que consideram  a situação 

“estável/regular”. 

 

Quanto a como se sente em relação à atual situação financeira da sua família, os 

dados dos alunos do ensino fundamental II são apresentados na Tabela 65.  

 

Tabela 65 

Como se sente em relação a situação financeira da família (ensino fundamental II) 

Como se sente com a 
situação financeira da 

família 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 – Confortável 37 53,6 37 54,4 49 71,0 123 59,7 
2 – Indiferente 9 13,0 8 11,8 8 11,6 25 12,1 
3 – Desconfortável 11 15,9 9 13,2 5 7,2 25 12,1 
4 – Muito preocupado 2 2,9 5 7,4 3 4,3 10 4,9 
5 – Outro 2 2,9 1 1,5 1 1,4 4 1,9 
Não informado 8 11,6 8 11,8 3 4,3 19 9,2 

Total 69 100,0 68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Detectou-se que a maioria dos alunos (59,7%) se sentem “confortável”, 12,1% 

indiferente, e com o mesmo percentual “desconfortável”, apenas 4,9% encontram-se 

“muito preocupado”. O percentual dos que não responderam foi de 9,2%. 

 

A Rede Educacional Prisma apresenta o maior percentual, 71,0% dos alunos que se 

sentem “confortável”, seguido da Escola Estadual Polivante 54,4%, enquanto a 

Escola Municipal CAIC – Maracanã apresentou 53,6%. 

 

Na Tabela 66, podem ser vistos os motivos dos 123 respondentes que declararam 

se sentir nessa situação financeira. 
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Tabela 66 

Motivos pelos quais se sentem com essa situação financeira da família (ensino 
fundamental II) 

Motivos N % 

Não passamos necessidade 25 20,3 
Temos uma condição boa 9 7,3 
Não me preocupo, meus pais sabem o que fazem 6 4,9 
Por que sim 5 4,1 
Gastamos com o necessário 4 3,3 
Mesmo na crise, não falta nada 4 3,3 
Temos acesso aos alimentos e bens de consumo 3 2,4 
A situação é tranquila 2 1,6 
Não há dificuldades econômicas 1 0,8 
Nunca passei necessidade 1 0,8 
Participo das pesquisas 1 0,8 
Meus pais se esforçam para isso. 1 0,8 
Não poderia estar melhor 1 0,8 
Porque eles sabem conversar 1 0,8 
Regulamos o dinheiro de forma adequada. 1 0,8 
Outras 6 4,9 
Não respondeu 52 42,3 

Total 123 100,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Infere-se que 20,3% responderam que “não passam necessidade”, 7,3% “tem uma 

boa condição” e 4,9% “não se preocupa, os pais sabem o que fazem”. O percentual 

de não respondentes foi de 42,3%. 

 

A Tabela 67 apresenta as respostas dos alunos do ensino médio de como se 

sentem em relação à situação financeira da família. 

 

Tabela 67 

Como se sente em relação à situação financeira da família (ensino médio) 

Como se sente com a 
situação financeira da 

família 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 – Confortável   42 58,3 37 50,7 79 54,5 
2 – Indiferente   7 9,7 11 15,1 18 12,4 
3 – Desconfortável   14 19,4 18 24,7 32 22,1 
4 – Muito preocupado   3 4,2 4 5,5 7 4,8 
5 – Outro   2 2,8 2 2,7 4 2,8 
Não informado   4 5,6 1 1,4 5 3,4 

Total   72 100,0 73 100,0 206 100,0 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2017). 
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Observou-se que a maioria dos alunos, 54,5% se sentem “confortável”, 12,4% 

indiferente, 22,1% “desconfortável” e apenas 4,8% encontram-se “muito 

preocupado”. O percentual de não respondentes foi de 3,4%. 

 

A Escola Estadual Polivante apresenta o maior percentual, 58,3% dos alunos que se 

sentem “confortável”, enquanto a Rede Educacional Prisma apresentou 50,7%.  A 

Tabela 68 apresenta os motivos dos 79 respondentes que declararam se sentir 

nessa situação financeira. 

 

Tabela 68 

Motivos pelos quais se sentem com essa situação financeira da família (ensino 
médio) 

Motivos N % 

Não estamos passando por dificuldade ou necessidade 11 13,9 

Há controle financeiro 4 5,1 

Não passamos nenhum problema financeiro 4 5,1 

Temos uma boa qualidade de vida 2 2,5 

Não falta nada em casa e tenho ótima escola 2 2,5 

Não gastamos mais do que o necessário 2 2,5 

Fazemos o uso consciente do dinheiro 2 2,5 

Não falta nada em casa 2 2,5 

Temos economias para os imprevistos 1 1,3 

Posso usufruir de alguns luxos 1 1,3 

Temos uma empresa há muito tempo 1 1,3 

Meus pais possuem condições financeiras boa 1 1,3 

Não precisamos preocupar em caso de faltar 1 1,3 

Devido a crise, passamos por dificuldades 1 1,3 

Não me envolvo nas questões financeiras 1 1,3 

Mesmo com os gastos exagerados da minha mãe está estável 1 1,3 

Meus pais não passam preocupações 1 1,3 

Não respondeu 41 51,9 

Total 79 100,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Detectou-se pelas respostas, que 13,9% “não estão passando necessidade ou 

dificuldade”, 5,1% “há controle financeiro” e para o mesmo percentual “não 

passamos nenhum problema financeiro”. O percentual de não respondentes foi de 

51,9%. 
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A respeito de: “eu gasto dinheiro com”, os resultados dos alunos do ensino 

fundamental II foram apresentados na Tabela 69. 

 

Tabela 69 

Forma como gasta o dinheiro (ensino fundamental II) 

Forma N % 

Compro balas e chocolates 104 50,5 

Gasto com passeios e diversões 95 46,1 

Guardo para comprar roupas e coisas mais caras 89 43,2 

Guardo num cofre 84 40,8 

Compro objetos escolares 56 27,2 

Compro presentes 54 26,2 

Guardo no banco 24 11,7 

Empresto para o colega 14 6,8 

Faço doação 11 5,3 

Gasto com coleção 10 4,9 

Compro figurinhas para colecionar 6 2,9 

Joga na loteria 3 1,5 

Aposto com o colega 1 0,5 

Não responderam 20 9,7 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Apurou-se que comprar balas e chocolates é o destino do dinheiro de 50,5% dos 

alunos, 46,1% gastam com passeios e diversões, 43,2% guardam para comprar 

roupa e outras coisas mais caras, 40,8% guardam dinheiro no cofre, 27,2% 

compram objetos escolares e 26,2% compram presentes. Apenas 11,7% guardam 

no banco e 6,8% emprestam para o colega. 

 

As respostas dos alunos do ensino médio, em relação a forma como gasta o 

dinheiro, foram apresentados na Tabela 70. 
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Tabela 70 

Forma como gasta o dinheiro (ensino médio) 

Tipo de gasto N % 

Compro balas e chocolates 89 61,4 
Gasto com passeios e diversões 86 59,3 
Guardo para comprar roupas e coisas mais caras 76 52,4 
Guardo num cofre 44 30,3 
Compro objetos escolares 35 24,1 
Compro presentes 56 38,6 
Guardo no banco 32 22,1 
Empresto para o colega 27 18,6 
Faço doação 15 10,3 
Gasto com coleção 9 6,2 
Compro figurinhas para colecionar - - 
Joga na loteria 1 0,7 
Aposto com o colega 7 4,8 
Não responderam 8 5,5 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Verificou-se que comprar balas e chocolates é o destino do dinheiro de 61,4% dos 

alunos, 59,3% gastam com passeios e diversões, 52,4% guardam para comprar 

roupa e outras coisas mais caras, 30,3% guardam dinheiro no cofre, 24,1% 

compram objetos escolares e 38,6% compram presentes, enquanto 22,1% guardam 

no banco e 18,6% emprestam para o colega. 

 

4.1.3 Análise das respostas do Questionário TAE-N 

 

A partir da escala TAE-N, foi feito estudo qualitativo, de cada questão, procurando 

identificar a presença ou a ausência de certas características de conteúdo. Na 

análise descritiva geral, observaram-se as frequências e estatísticas descritivas das 

variáveis coletadas para caracterização da amostra total, sendo realizada uma 

análise categórica considerando-se frequências e percentuais por escola: a análise 

numérica e a consistência interna. 

 

Análise Categórica 

 

Os alunos responderam ao questionário TAE-N, formado por 22 questões, 

apresentando situações sobre microeconomia e macroeconomia, com quatro 

possíveis soluções, e três níveis de dificuldade, sendo uma solução a correta (Nível 
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III), duas soluções que mostram algum grau de entendimento (Nível II) e uma 

solução incorreta (Nível I). As soluções das questões são apresentadas na Tabela 3.  

 

Para cada questão, a resposta correta recebeu o valor 3, as duas respostas 

intermediárias (Nível II) receberam valor 2, e a resposta incorreta (Nível I), valor 1. 

Dessa forma, estimou-se que quando mais acertos, maior a nota obtida em cada 

questão. 

 

As questões foram separadas em dois grupos, sendo o primeiro denominado 

“Microeconomia” composto pelas questões 1,3,5,6,14,15,16,17 e 22, e o segundo 

grupo denominado “Macroeconomia”, composto pelas questões 

2,4,7,8,9,10,11,12,13,18,19,20 e 21. 

 

A Tabela 71 apresenta o resultado das respostas em branco.  

 

Tabela 71  

Distribuição de respostas em branco, por questão e agrupamento 

Questões Não respondeu 

Frequência Percentual 

M
ic

ro
e

c
o

n
o

m
ia

 

1 0 0,0 
3 1 0,3 
5 0 0,0 
6 0 0,0 

14 1 0,3 
15 1 0,3 
16 4 1,1 
17 1 0,3 
22 1 0,3 

M
a

c
ro

e
c

o
n

o
m

ia
 

2 0 0,0 

4 0 0,0 

7 1 0,3 

8 0 0,0 

9 2 0,6 

10 0 0,0 

11 0 0,0 

12 1 0,3 

13 0 0,0 

18 2 0,6 

19 2 0,6 

20 1 0,3 

21 1 0,3 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Nas questões do grupo de “Microeconomia”, observou-se maior percentual de 

respostas em brancos para a questão 16 com 1,1%, seguida das questões 3, 14, 15, 

17 e 22 com 0,3% de respostas em branco em cada. Já no grupo de 

“Macroeconomia”, as questões 9, 18 e 19 apresentaram 0,6% de respostas em 

branco cada e as questões 7, 12, 20 e 21 não foram respondidas por 0,3% dos 

alunos. 

 

A Tabela 72 apresenta a distribuição dos alunos pelo tipo de classificação da 

resposta e por questão.  

 

Tabela 72 

Distribuição dos alunos, por classificação da resposta, por questão e grupo. 
Questões 1 – Incorreto  

Nível I 

2 – Intermediário  

Nível II 

3 – Correto  

Nível III 

Total 

  Frequência Percentual Frequência Percentual Frequência Percentual Frequência Percentual 

M
ic

ro
ec

o
n

o
m

ia
 

1 22 6,3 59 16,8 270 76,9 351 100,0 

3 24 6,8 120 34,2 206 58,7 350 99,7 

5 33 9,4 40 11,4 278 79,2 351 100,0 

6 7 2,0 70 19,9 274 78,1 351 100,0 

14 37 10,5 128 36,5 185 52,7 350 99,7 

15 18 5,1 142 40,5 190 54,1 350 99,7 

16 25 7,1 49 14,0 273 77,8 347 98,9 

17 19 5,4 90 25,6 241 68,7 350 99,7 

22 24 6,8 84 23,9 242 68,9 350 99,7 

M
a

cr
o

ec
o

n
o
m

ia
 

2 6 1,7 97 27,6 248 70,7 351 100,0 

4 23 6,6 159 45,3 169 48,1 351 100,0 

7 64 18,2 114 32,5 172 49,0 350 99,7 

8 20 5,7 122 34,8 209 59,5 351 100,0 

9 104 29,6 50 14,2 195 55,6 349 99,4 

10 22 6,3 111 31,6 218 62,1 351 100,0 

11 21 6,0 27 7,7 303 86,3 351 100,0 

12 21 6,0 220 62,7 109 31,1 350 99,7 

13 22 6,3 156 44,4 173 49,3 351 100,0 

18 10 2,8 159 45,3 180 51,3 349 99,4 

19 25 7,1 156 44,4 168 47,9 349 99,4 

20 33 9,3 114 32,5 203 57,8 350 99,7 

21 16 4,6 159 45,3 175 49,9 350 99,7 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Considerando as respostas válidas, entre as questões de Microeconomia, observou-

se um maior percentual de respostas erradas (Nível I) nas questões 14 (10,5%), 5 

(9,4% de erros), a questão 16 (7,1% de erros) e as questões 3 e 22 (6,8% de erros 

em cada uma). Já as questões com maior percentual de acerto, ou seja, o nível III 

de conhecimento, foram a questão 5 (79,2%), a questão 6 (78,1%), a questão 16 

(77,8% de acertos) e a questão 1 (com 76,9%). A questão 15 apresentou maior 
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percentual de alunos no nível II (40,5%), seguida da questão 14 (36,5%) e da 

questão 3 (34,2%). 

 

Entre as questões de Macroeconomia, aproximadamente 30% dos alunos estão no 

nível I, resposta incorreta, na questão 9, e 18,2% na questão 7. As demais questões 

tiveram menos de 10% de alunos no nível I. As questões com maior percentual de 

alunos no Nível II foram 12 (62,7%), as questões 4, 18 e 21 com 45,3% cada e as 

questões 13 e 19 com 44,4% cada. As questões com maior percentual de alunos no 

Nível III foram a questão 11 (86,3%), a questão 2 (70,7%) e a questão 10 (62,1%). 

 

A figura 2 apresenta o percentual de alunos em cada um dos níveis de 

conhecimento financeiro, por questão do grupo de Microeconomia.  

 
Figura 2 – Percentual de respostas incorretas, intermediárias e corretas, por questão, do grupo de 
Microeconomia. 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Verifica-se que todas questões que compõem o grupo de Microeconomia 

apresentaram um maior percentual de respostas corretas (nível III) do que respostas 

incorretas (nível I ou II). Já a questão 5, apresentou um percentual de respostas de 

nível I e II muito próximos, e maior percentual de respostas corretas (nível III). Nas 

demais questões, o percentual de respostas incorretas (nível I) foi bem menor em 

comparação com os demais níveis. 

 

Para as questões do grupo de Macroeconomia, se representa na Figura 3 
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Figura 3 – Percentual de respostas incorretas, intermediárias e corretas, por questão, do grupo de 
Macroeconomia. 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Das 13 (treze) questões que o compõem, doze questões apresentaram um maior 

percentual de respostas corretas (nível III), exceto a questão 12 que apresentou 

maior percentual para a resposta nível II. A questão 11 apresentou o maior 

percentual de respostas corretas (nível III) e a questão 9, com maior percentual de 

respostas incorretas (nível I). 

 

Considerando-se as respostas por grupos,  de respostas incorretas, intermediárias e 

corretas, os dados são apresentados na Figura 4. 

 

 

Figura 4 – Percentual de respostas incorretas, intermediárias e corretas, por grupo. 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Considerando-se as respostas por grupos, os alunos responderam de forma 

incorreta (nível I) 6,6% das questões de Microeconomia e 8,8% das questões de 

Macroeconomia; responderam de forma intermediária (nível II) 24,8% das questões 

de Microeconomia e 35,3% das questões de Macroeconomia e responderam de 

forma correta (nível III) 68,3% das questões de Microeconomia e 55,7% das 

questões de Macroeconomia. O percentual de não respostas foi baixo para os dois 

grupos, sendo 0,3% e 0,2% para o grupo de Microeconomia e Macroeconomia 

respectivamente. 

 

Ao analisar os níveis de conhecimento por escola, a Escola Municipal CAIC - 

Maracanã se representa na Tabela 73.  

 

Tabela 73 

Distribuição dos alunos da Escola Municipal Caic - Maracanã, por nível de 
conhecimento e por questão 

Questões 1 – Incorreto  

Nível I 

2 – Intermediário  

Nível II 

3 – Correto  

Nível III 

Total 

  N % N % N % N % 

M
ic

ro
ec

o
n

o
m

ia
 

1 3 4,3 10 14,5 56 81,2 69 100,0 

3 8 11,6 27 39,1 33 47,8 68 98,6 

5 8 11,6 14 20,3 47 68,1 69 100,0 

6 0 0,0 21 30,4 48 69,6 69 100,0 

14 9 13,0 29 42,0 30 43,5 68 98,6 

15 6 8,7 28 40,6 35 50,7 69 100,0 

16 3 4,3 15 21,7 49 71,0 67 97,1 

17 7 10,1 10 14,5 51 73,9 68 98,6 

22 8 11,6 18 26,1 42 60,9 68 98,6 

M
a

cr
o

ec
o

n
o

m
ia

 

2 1 1,4 28 40,6 40 58,0 69 100,0 

4 5 7,2 29 42,0 35 50,7 69 100,0 

7 12 17,4 15 21,7 41 59,4 68 98,6 

8 3 4,3 30 43,5 36 52,2 69 100,0 

9 17 24,6 8 11,6 43 62,3 68 98,6 

10 4 5,8 23 33,3 42 60,9 69 100,0 

11 3 4,3 7 10,1 59 85,5 69 100,0 

12 4 5,8 47 68,1 18 26,1 69 100,0 

13 6 8,7 27 39,1 36 52,2 69 100,0 

18 0 0,0 30 43,5 38 55,1 68 98,6 

19 6 8,7 37 53,6 25 36,2 68 98,6 

20 7 10,1 27 39,1 34 49,3 68 98,6 

21 3 4,3 40 58,0 25 36,2 68 98,6 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

A Escola Municipal Caic– Maracanã apresentou maiores percentuais no nível III 

(respostas corretas) para a questões 11 (85,5% de acertos), a questão 1 (81,2%),a 

questão 17 (73,9%) e a questão 16 (71,0%). Em relação ao nível II, o maior 

percentual de respostas intermediárias foi da questão 12 (68,1%) e para o nível I, o 
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maior percentual de respostas incorretas foi para a questão 9 (24,6%). O percentual 

de acertos (nível III) foi maior para as questões de Microeconomia. 

 

A Tabela 74 apresenta os dados da Escola Estadual Polivante. 

 

Tabela 74 

Distribuição dos alunos da Escola Estadual Polivalente, por nível de conhecimento e 
por questão. 

Questões 1 – Incorreto  

Nível I 

2 – Intermediário  

Nível II 

3 – Correto  

Nível III 

Total 

  N % N % N % N % 

M
ic

ro
ec

o
n

o
m

ia
 

1 7 5,0 26 18,6 107 76,4 140 100,0 

3 9 6,4 56 40,0 75 53,6 140 100,0 

5 12 8,6 15 10,7 113 80,7 140 100,0 

6 4 2,9 26 18,6 110 78,6 140 100,0 

14 15 10,7 51 36,4 74 52,9 140 100,0 

15 6 4,3 58 41,4 76 54,3 140 100,0 

16 13 9,3 20 14,3 105 75,0 138 98,6 

17 7 5,0 46 32,9 87 62,1 140 100,0 

22 10 7,1 43 30,7 87 62,1 140 100,0 

M
a

cr
o

ec
o

n
o

m
ia

 

2 3 2,1 40 28,6 97 69,3 140 100,0 

4 12 8,6 70 50,0 58 41,4 140 100,0 

7 26 18,6 44 31,4 70 50,0 140 100,0 

8 11 7,9 46 32,9 83 59,3 140 100,0 

9 45 32,1 23 16,4 71 50,7 139 99,3 

10 11 7,9 54 38,6 75 53,6 140 100,0 

11 12 8,6 11 7,9 117 83,6 140 100,0 

12 8 5,7 84 60,0 47 33,6 139 99,3 

13 9 6,4 65 46,4 66 47,1 140 100,0 

18 7 5,0 64 45,7 68 48,6 139 99,3 

19 11 7,9 55 39,3 73 52,1 139 99,3 

20 7 5,0 48 34,3 85 60,7 140 100,0 

21 8 5,7 65 46,4 67 47,9 140 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Na Escola Estadual Escola Estadual Polivalente, o maior percentual de erros (nível I) 

foi observado na questão 9 (32,1%). Em relação ao nível II, o maior percentual de 

respostas intermediárias foi verificado na questão 12 (60,0%) e para o nível III, o 

maior percentual foi observado nas questões 11 (83,6%), 5 (80,7%), 6 (78,6%), 1 

(76,4%) e 16 (75,0%). Novamente, o percentual de respostas corretas (nível III) foi 

maior para as questões de microeconomia. 

 

A Tabela 75 apresenta a distribuição dos alunos por nível de conhecimento da 

Escola Privada Rede Educacional Prisma.  
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Tabela 75 

Distribuição dos alunos da Escola Privada Rede Educacional Prisma, por nível de 
conhecimento e por questão. 

Questões 1 – Incorreto  

Nível I 

2 – Intermediário  

Nível II 

3 – Correto  

Nível III 

Total 

  N % N % N % N % 

M
ic

ro
ec

o
n

o
m

ia
 

1 12 8,5 23 16,2 107 75,4 142 100,0 

3 7 4,9 37 26,1 98 69,0 142 100,0 

5 13 9,2 11 7,7 118 83,1 142 100,0 

6 3 2,1 23 16,2 116 81,7 142 100,0 

14 13 9,2 48 33,8 81 57,0 142 100,0 

15 6 4,2 56 39,4 79 55,6 141 99,3 

16 9 6,3 14 9,9 119 83,8 142 100,0 

17 5 3,5 34 23,9 103 72,5 142 100,0 

22 6 4,2 23 16,2 113 79,6 142 100,0 

M
a

cr
o

ec
o

n
o

m
ia

 

2 2 1,4 29 20,4 111 78,2 142 100,0 

4 6 4,2 60 42,3 76 53,5 142 100,0 

7 26 18,3 55 38,7 61 43,0 142 100,0 

8 6 4,2 46 32,4 90 63,4 142 100,0 

9 42 29,6 19 13,4 81 57,0 142 100,0 

10 7 4,9 34 23,9 101 71,1 142 100,0 

11 6 4,2 9 6,3 127 89,4 142 100,0 

12 9 6,3 89 62,7 44 31,0 142 100,0 

13 7 4,9 64 45,1 71 50,0 142 100,0 

18 3 2,1 65 45,8 74 52,1 142 100,0 

19 8 5,6 64 45,1 70 49,3 142 100,0 

20 19 13,4 39 27,5 84 59,2 142 100,0 

21 5 3,5 54 38,0 83 58,5 142 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Verificou-se que o maior percentual de erros (nível I) foi observado na questão 9 

(29,6%). Em relação ao nível II, o maior percentual de respostas intermediárias foi 

verificado na questão 12 (62,7%) e para o nível III, o maior percentual foi observado 

nas questões 11 (89,4%), 16 (83,8%), 5 (83,1%), 6 (81,7%), 22 (79,6%) e 1 (75,4%). 

Conforme observado, o percentual de respostas corretas (nível III) foi maior para as 

questões de Microeconomia. 

 

De modo geral, verificou-se que, para as três escolas analisadas, o maior percentual 

de respostas corretas (Nível III) foi para as questões do grupo de Microeconomia. 

Para ambas as escolas, o maior percentual de acertos (Nível III) foi para as 

questões 11, 1 e 16. Para o Nível II, verificou-se que o maior percentual de 

respostas intermediárias foi para a questão 12. E, para o Nível I, o maior percentual 

de respostas incorretas foi para a questão 9 em todas as escolas. Isso evidência 

uma homogeneidade de padrão de respostas entre os alunos das diferentes 

instituições de ensino públicas, em âmbito municipal e estadual, e privada. 
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Para analisar a existência de relação de independência entre as variáveis, utilizou-se 

o teste do Qui-quadrado, para verificar a existência de associação entre as 

respostas de cada uma das questões com o tipo de escola. A hipótese nula do teste 

do Qui-quadrado é de que há uma relação de independência entre as variáveis. A 

Tabela 76 apresenta os resultados do teste. 

 

Tabela 76 

Resposta do teste de independência do Qui-Quadrado 

Questão Qui-Quadrado P-valor 

Questão 1 2,566 0,633 

Questão 2 9,901 0,042 

Questão 3 16,375 0,012 

Questão 4 5,491 0,241 

Questão 5 8,354 0,079 

Questão 6 7,731 0,102 

Questão 7 10,946 0,090 

Questão 8 4,772 0,312 

Questão 9 4,775 0,573 

Questão 10 9,363 0,050 

Questão 11 3,780 0,437 

Questão 12 2,878 0,824 

Questão 13 1,897 0,755 

Questão 14 7,243 0,299 

Questão 15 3,881 0,693 

Questão 16 9,901 0,042 

Questão 17 15,725 0,015 

Questão 18 6,783 0,341 

Questão 19 7,290 0,295 

Questão 20 12,701 0,048 

Questão 21 13,767 0,032 

Questão 22 18,102 0,006 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

O teste de Qui-quadrado indicou a existência de relação de dependência entre os 

acertos nas questões e a escola do aluno nas questões 2, 3, 10, 16, 17, 20, 21 e 22, 

que apresentaram um nível de significância (p-valor) menor do que 5%, rejeitando-

se a hipótese nula do teste. O teste apenas informa sobre a dependência entre as 

variáveis, por isso, foi necessário analisar os resíduos padronizados e os 

percentuais esperados (caso houvesse dependência entre as variáveis) e 

observados a fim de identificar em qual escola e tipo de escola apresenta a 

diferença. 
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Para a questão 1, a Tabela 77 apresenta os resultados. 

  

Tabela 77 

Distribuição das respostas da Questão 1 por escola 
   Respostas 

   Nível 

I 

Nível 

II 

Nível 

III 

Total 

Escola 1- Escola 

Municipal Caic - 

Maracanã 

Observado 3 10 56 69 

 Esperado 4,3 11,6 53,1 69,0 

 Resíduo Ajustado -0,7 -0,6 0,9  

 2- Escola Estadual 

Polivalente 

Observado 7 26 107 140 

 Esperado 8,8 23,5 107,7 140,0 

 Resíduo Ajustado -0,8 0,7 -0,2  

 3- Rede 

Educacional Prisma 

Observado 12 23 107 142 

 Esperado 8,9 23,9 109,2 142,0 

 Resíduo Ajustado 1,4 -0,3 -0,6  

Total  Observado 22 59 270 351 

  Esperado 22,0 59,0 270,0 351,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 
Verificou-se que o teste não apresentou associação significativa entre as variáveis. 

 

Para a questão 2, o resultado do teste de Qui-quadrado se representa na Tabela 78.

  

Tabela 78 

Distribuição das respostas da Questão 2 por escola 

   Respostas 

   Nível 

I 

Nível 

II 

Nível 

III 

Total 

Escola 1- Escola Municipal 

Caic - Maracanã 

Observado 1 28 40 69 

 Esperado 1,2 19,1 48,8 69,0 

 Resíduo Ajustado -0,2 2,7 -2,6  

 2- Escola Estadual 

Polivalente 

Observado 3 40 97 140 

 Esperado 2,4 38,7 98,9 140,0 

 Resíduo Ajustado 0,5 0,3 -0,5  

 3- Rede Educacional 

Prisma 

Observado 2 29 111 142 

 Esperado 2,4 39,2 100,3 142,0 

 Resíduo Ajustado -0,4 -2,5 2,5  

Total  Observado 6 97 248 351 

  Esperado 6,0 97,0 248,0 351,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Observou-se que o teste de Qui-quadrado apresentou uma relação de dependência 

entre as respostas obtidas e a escola do aluno (p-valor<0,042). Os resíduos 

ajustados padronizados, que em módulo ultrapassaram 1,96, para 5% de 

significância, indicaram as respostas que se afastam da hipótese nula de 

independência entre as variáveis. 

 

Pode-se observar também que o maior resíduo, em módulo, (2,7) diz respeito ao 

número de respostas corretas na Escola Municipal Caic – Maracanã. Como esse 

resíduo é positivo, significa que o número de alunos que marcaram a resposta 

correta na Escola Municipal Caic – Maracanã é maior que o esperado se não 

houvesse correlação entre as variáveis. Se as variáveis fossem independentes, 

esperava-se que 19,1 alunos acertasse a questão, mas o valor observado foi de 28 

alunos para o nível intermediário. Verifica-se ainda que na Escola Municipal Caic – 

Maracanã, o número de alunos com respostas corretas observado é menor que o 

esperado caso não houvesse relação entre as variáveis (resíduo padronizado igual a 

-2,6).  

 

Já a Escola Rede Educacional Prisma apresenta um resíduo padronizado 

significativo entre as respostas corretas (2,5), indicando um número maior que o 

esperado de respostas corretas. Para as questões intermediárias, verificou-se que o 

número de alunos observado é menor que o esperado caso não houvesse relação 

entre as variáveis (resíduo padronizado igual a -2,5). Ou seja, existe uma relação de 

dependência entre as respostas da questão 2 e o tipo de escola, sendo observado, 

entre os alunos da Escola Rede Educacional Prisma, maior número de acertos e 

menor número de respostas intermediárias, e maior número de respostas 

intermediárias entre os alunos da Escola Municipal Caic – Maracanã. 

 

Os resultados do  teste de Qui-quadrado da questão 3, são apresentados na Tabela 

79. 
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Tabela 79 

Distribuição das respostas da Questão 3 por escola 
   Respostas 

   Nível I Nível II Nível III Total 

Escola 1- Escola Municipal 

Caic - Maracanã 

Observado 8 27 33 68 

 Esperado 4,7 23,6 40,5 68,0 

 Resíduo Ajustado 1,7 1,0 -2,0  

 2- Escola Estadual 

Polivalente 

Observado 9 56 75 140 

 Esperado 9,6 47,9 82,2 140,0 

 Resíduo -0,6 8,1 -7,2  

 Resíduo Ajustado -0,2 1,9 -1,6  

 3- Rede Educacional 

Prisma 

Observado 7 37 98 142 

 Esperado 9,7 48,5 83,3 142,0 

 Resíduo Ajustado -1,2 -2,6 3,2  

Total  Observado 24 120 206 350 

  Esperado 24,0 120,0 206,0 350,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 
Os resultados apontam que o teste de Qui-quadrado também apresentou 

associação significativa entre as variáveis, sendo observado na Escola Rede 

Educacional Prisma um maior percentual de alunos do nível III e menor percentual 

do nível II. Já na Escola Municipal Caic - Maracanã observou-se que o número de 

alunos observado foi menor que o esperado no nível III. 

 

A questão 4, os resultados são apresentados na Tabela 80. 

 

Tabela 80 

Distribuição das respostas da Questão 4 por escola 

   Respostas 

   Nível I Nível II Nível III Total 

Escola 1- Escola Municipal 

Caic - Maracanã 

Observado 5 29 35 69 

 Esperado 4,5 31,3 33,2 69,0 

 Resíduo Ajustado 0,3 -0,6 0,5  

 2- Escola Estadual 

Polivalente 

Observado 12 70 58 140 

 Esperado 9,2 63,4 67,4 140,0 

 Resíduo Ajustado 1,2 1,4 -2,1  

 3- Rede Educacional 

Prisma 

Observado 6 60 76 142 

 Esperado 9,3 64,3 68,4 142,0 

 Resíduo Ajustado -1,5 -0,9 1,7  

Total  Observado 23 159 169 351 

  Esperado 23,0 159,0 169,0 351,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Os resultados não apresentam associação significativa entre os níveis de 

conhecimento e escola. 

 

As respostas da questão 5 se representam na Tabela 81. 

 

Tabela 81 

Distribuição das respostas da Questão 5 por escola 
   Respostas 

   Nível I Nível II Nível III Total 

Escola 1- Escola Municipal 

Caic - Maracanã 

Observado 8 14 47 69 

 Esperado 6,5 7,9 54,6 69,0 

 Resíduo Ajustado 0,7 2,6 -2,5  

 2- Escola Estadual 

Polivalente 

Observado 12 15 113 140 

 Esperado 13,2 16,0 110,9 140,0 

 Resíduo Ajustado -0,4 -0,3 0,6  

 3- Rede Educacional 

Prisma 

Observado 13 11 118 142 

 Esperado 13,4 16,2 112,5 142,0 

 Resíduo Ajustado -0,1 -1,8 1,5  

Total  Observado 33 40 278 351 

  Esperado 33,0 40,0 278,0 351,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Os resultados evidenciam que não há associação significativa entre os níveis de 

conhecimento e escola. 

 

A Tabela 82 apresenta as respostas da  questão 6. 

 

Tabela 82 

Distribuição das respostas da Questão 6 por escola 
   Respostas 

   Nível I Nível II Nível III Total 

Escola 1- Escola Municipal 

Caic - Maracanã 

Observado 0 21 48 69 

 Esperado 1,4 13,8 53,9 69,0 

 Resíduo Ajustado -1,3 2,4 -1,9  

 2- Escola Estadual 

Polivalente 

Observado 4 26 110 140 

 Esperado 2,8 27,9 109,3 140,0 

 Resíduo Ajustado 0,9 -0,5 0,2  

 3- Rede Educacional 

Prisma 

Observado 3 23 116 142 

 Esperado 2,8 28,3 110,8 142,0 

 Resíduo Ajustado 0,1 -1,4 1,4  

Total  Observado 7 70 274 351 

  Esperado 7,0 70,0 274,0 351,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Os resultados evidenciam que não há associação significativa entre os níveis de 

conhecimento e escola. 

 

A Tabela 83 apresenta a distribuição das respostas da questão 7. 

 

Tabela 83 

Distribuição das respostas da Questão 7 por escola 

   Respostas 

   Nível I Nível II Nível III Total 

Escola 1- Escola Municipal 

Caic - Maracanã 

Observado 12 15 41 68 

 Esperado 12,6 22,4 33,8 68,0 

 Resíduo Ajustado -0,2 -2,1 1,9  

 2- Escola Estadual 

Polivalente 

Observado 26 44 70 140 

 Esperado 25,5 45,5 68,6 140,0 

 Resíduo Ajustado 0,1 -0,3 0,3  

 3- Rede Educacional 

Prisma 

Observado 26 55 61 142 

 Esperado 25,9 46,1 69,6 142,0 

 Resíduo Ajustado 0,0 2,1 -1,9  

Total  Observado 64 114 172 350 

  Esperado 64,0 114,0 172,0 350,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Os resultados evidenciam que não existe associação significativa entre os níveis de 

conhecimento e escola. 

 

Para a questão 8, as respostas são representadas na Tabela 84. 

 

Tabela 84 

Distribuição das respostas da Questão 8 por escola 

   Respostas 

   Nível I Nível II Nível III Total 

Escola 1- Escola Municipal 

Caic - Maracanã 

Observado 3 30 36 69 

 Esperado 3,9 24,0 41,1 69,0 

 Resíduo Ajustado -0,5 1,7 -1,4  

 2- Escola Estadual 

Polivalente 

Observado 11 46 83 140 

 Esperado 8,0 48,7 83,4 140,0 

 Resíduo Ajustado 1,4 -0,6 -0,1  

 3- Rede Educacional 

Prisma 

Observado 6 46 90 142 

 Esperado 8,1 49,4 84,6 142,0 

 Resíduo Ajustado -1,0 -0,8 1,2  

Total  Observado 20 122 209 351 

  Esperado 20,0 122,0 209,0 351,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Os resultados apontam que não há associação significativa entre os níveis de 

conhecimento e escola. 

 

A questão 9 se representa na Tabela 85.  

 

Tabela 85 

Distribuição das respostas da Questão 9 por escola 
   Respostas 

   Nível I Nível II Nível III Total 

Escola 1- Escola 

Municipal Caic - 

Maracanã 

Observado 17 8 43 68 

 Esperado 20,4 9,8 38,3 68,0 

 Resíduo Ajustado -1,0 -0,7 1,3  

 2- Escola Estadual 

Polivalente 

Observado 45 23 71 139 

 Esperado 41,5 19,9 77,8 139,0 

 Resíduo Ajustado 0,8 1,0 -1,5  

 3- Rede 

Educacional Prisma 

Observado 42 19 81 142 

 Esperado 42,1 20,2 78,9 142,0 

 Resíduo Ajustado 0,0 -0,4 0,5  

Total  Observado 104 50 195 349 

  Esperado 104,0 50,0 195,0 349,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Os resultados apontam que não existe associação significativa entre os níveis de 

conhecimento e escola. 

 

A Tabela 86 apresenta os resultados da Questão 10 por escola.  

 

Tabela 86 

Distribuição das respostas da Questão 10 por escola 
   Respostas 

   Nível I Nível II Nível III Total 

Escola 1- Escola Municipal 

Caic - Maracanã 

Observado 4 23 42 69 

 Esperado 4,3 21,8 42,9 69,0 

 Resíduo Ajustado -0,2 0,3 -0,2  

 2- Escola Estadual 

Polivalente 

Observado 11 54 75 140 

 Esperado 8,8 44,3 87,0 140,0 

 Resíduo Ajustado 1,0 2,3 -2,7  

 3- Rede Educacional 

Prisma 

Observado 7 34 101 142 

 Esperado 8,9 44,9 88,2 142,0 

 Resíduo Ajustado -0,9 -2,6 2,9  

Total  Observado 22 111 218 351 

  Esperado 22,0 111,0 218,0 351,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Nota-se que há associação significativa entre os níveis de conhecimento e escola, 

sendo observado no nível III maior número que o esperado de alunos da Escola 

Rede Educacional Prisma, com um resíduo padronizado significativo entre as 

respostas corretas (2,9), indicando um número observado maior que o esperado de 

respostas corretas; e, um resíduo padronizado significativo e negativo entre as 

respostas corretas (-2,7), indicando um número observado menor que o esperado de 

respostas corretas de alunos da Escola Estadual Polivalente. 

 

Sobre a questão 11 os dados são apresentados na Tabela 87. 

  

Tabela 87 

Distribuição das respostas da Questão 11 por escola 
   Respostas 

   Nível 

I 

Nível 

II 

Nível 

III 

Total 

Escola 1- Escola Municipal 

Caic - Maracanã 

Observado 3 7 59 69 

 Esperado 4,1 5,3 59,6 69,0 

 Resíduo Ajustado -0,6 0,9 -0,2  

 2- Escola Estadual 

Polivalente 

Observado 12 11 117 140 

 Esperado 8,4 10,8 120,9 140,0 

 Resíduo Ajustado 1,7 0,1 -1,2  

 3- Rede Educacional 

Prisma 

Observado 6 9 127 142 

 Esperado 8,5 10,9 122,6 142,0 

 Resíduo Ajustado -1,1 -,8 1,4  

Total  Observado 21 27 303 351 

  Esperado 21,0 27,0 303,0 351,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Os resultados apontam que não existe associação significativa entre os níveis de 

conhecimento e escola. 

 

As respostas da questão 12 são demonstradas na Tabela 88. 
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Tabela 88 

Distribuição das respostas da Questão 12 por escola 
   Respostas 

   Nível I Nível II Nível III Total 

Escola 1- Escola 

Municipal Caic - 

Maracanã 

Observado 4 47 18 69 

 Esperado 4,1 43,2 21,4 69,0 

 Resíduo Ajustado -0,1 1,0 -1,0  

 2- Escola Estadual 

Polivalente 

Observado 8 84 47 139 

 Esperado 8,4 87,7 43,5 139,0 

 Resíduo Ajustado -0,2 -0,8 0,8  

 3- Rede 

Educacional Prisma 

Observado 9 89 44 142 

 Esperado 8,5 89,0 44,1 142,0 

 Resíduo Ajustado 0,2 0,0 0,0  

Total  Observado 21 220 109 350 

  Esperado 21,0 220,0 109,0 350,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Os resultados apontam que não há associação significativa entre os níveis de 

conhecimento e escola. 

 

As respostas dadas à questão 13  são representadas na Tabela 89. 

 

Tabela 89 

Distribuição das respostas da Questão 13 por escola 

   Respostas 

   Nível I Nível 

II 

Nível 

III 

Total 

Escola 1- Escola 

Municipal Caic - 

Maracanã 

Observado 6 27 36 69 

 Esperado 4,3 30,7 34,0 69,0 

 Resíduo Ajustado 0,9 -1,0 0,5  

 2- Escola Estadual 

Polivalente 

Observado 9 65 66 140 

 Esperado 8,8 62,2 69,0 140,0 

 Resíduo Ajustado 0,1 0,6 -0,7  

 3- Rede 

Educacional Prisma 

Observado 7 64 71 142 

 Esperado 8,9 63,1 70,0 142,0 

 Resíduo Ajustado -0,9 0,2 0,2  

Total  Observado 22 156 173 351 

  Esperado 22,0 156,0 173,0 351,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Observou-se nos resultados que não houve associação significativa entre os níveis 

de conhecimento e escola. 
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A Tabela 90 apresenta as respostas da questão 14. 

 

Tabela 90 

Distribuição das respostas da Questão 14 por escola 
   Respostas 

   Nível I Nível II Nível III Total 

Escola 1- Escola 

Municipal Caic - 

Maracanã 

Observado 9 29 30 68 

 Esperado 7,3 25,2 36,4 68,0 

 Resíduo Ajustado 0,8 1,1 -1,7  

 2- Escola Estadual 

Polivalente 

Observado 15 51 74 140 

 Esperado 14,8 51,1 73,8 140,0 

 Resíduo Ajustado 0,1 0,0 0,0  

 3- Rede 

Educacional 

Prisma 

Observado 13 48 81 142 

 Esperado 15,0 51,8 74,8 142,0 

 Resíduo Ajustado -0,7 -0,9 1,3  

Total  Observado 37 128 185 350 

  Esperado 37,0 128,0 185,0 350,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Nota-se nos resultados que não foi ressaltada associação significativa entre os 

níveis de conhecimento e escola, 

 

Sobre a questão 15, a distribuição das respostas se representam na Tabela 91. 

 

Tabela 91 

Distribuição das respostas da Questão 15 por escola 

   Respostas 

   Nível I Nível 

II 

Nível 

III 

Total 

Escola 1- Escola 

Municipal Caic - 

Maracanã 

Observado 6 28 35 69 

 Esperado 3,5 27,9 37,4 69,0 

 Resíduo Ajustado 1,5 0,0 -0,6  

 2- Escola Estadual 

Polivalente 

Observado 6 58 76 140 

 Esperado 7,2 56,6 75,8 140,0 

 Resíduo Ajustado -0,6 0,3 0,0  

 3- Rede 

Educacional 

Prisma 

Observado 6 56 79 141 

 Esperado 7,3 57,4 76,9 141,0 

 Resíduo Ajustado -0,6 -0,3 0,5  

Total  Observado 18 142 190 350 

  Esperado 18,0 142,0 190,0 350,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Observou-se que não há associação significativa entre os níveis de conhecimento e 

escola. 
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A distribuição das respostas da questão 16 são demonstradas na Tabela 92. 

 

Tabela 92 

Distribuição das respostas da Questão 16 por escola 
   Respostas 

   Nível 

I 

Nível 

II 

Nível 

III 

Total 

Escola 1- Escola 

Municipal Caic - 

Maracanã 

Observado 3 15 49 67 

 Esperado 4,9 9,6 53,7 67,0 

 Resíduo Ajustado -1,0 2,1 -1,5  

 2- Escola 

Estadual 

Polivalente 

Observado 13 20 105 138 

 Esperado 10,0 19,5 108,9 138,0 

 Resíduo Ajustado 1,3 0,1 -1,0  

 3- Rede 

Educacional 

Prisma 

Observado 9 14 119 142 

 Esperado 10,1 19,8 110,4 142,0 

 Resíduo Ajustado -0,5 -1,8 2,2  

Total  Observado 25 49 273 337 

  Esperado 25,0 49,0 273,0 337,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

A Escola Rede Educacional Prisma apresentou número maior que o esperado de 

alunos no nível III. Já na Escola Municipal Caic - Maracanã, observou-se número 

maior observado que o esperado no nível II. 

 

A Tabela 93 representa a distribuição das respostas dadas à questão 17. 

 

Tabela 93 

Distribuição das respostas da Questão 17 por escola 
   Respostas 

   Nível I Nível II Nível III Total 

Escola 1- Escola 

Municipal Caic - 

Maracanã 

Observado 7 10 51 68 

 Esperado 3,7 17,7 47,4 68,0 

 Resíduo Ajustado 1,9 -2,4 1,0  

 2- Escola Estadual 

Polivalente 

Observado 7 46 87 140 

 Esperado 7,6 35,9 96,1 140,0 

 Resíduo Ajustado -0,3 2,5 -2,1  

 3- Rede 

Educacional 

Prisma 

Observado 5 34 103 142 

 Esperado 7,7 36,4 97,5 142,0 

 Resíduo Ajustado -1,3 -0,6 1,3  

Total  Observado 19 90 241 350 

  Esperado 19,0 90,0 241,0 350,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Verificou-se que há associação significativa entre os níveis de conhecimento e 

escola, sendo observado no nível II maior número observado que o esperado de 

alunos da Escola Estadual Polivalente, com um resíduo padronizado significativo 

entre as respostas intermediárias (2,5). Já na Escola Municipal Caic - Maracanã, 

observou-se número menor observado que o esperado para o mesmo nível, com um 

resíduo padronizado significativo e negativo entre as respostas intermediárias (-2,4). 

 

Para a questão 18, as respostas são representadas na Tabela 94. 

 

Tabela 94 

Distribuição das respostas da Questão 18 por escola 
   Respostas 

   Nível I Nível II Nível III Total 

Escola 1- Escola 

Municipal Caic - 

Maracanã 

Observado 0 30 38 68 

 Esperado 2,0 31,3 35,4 68,0 

 Resíduo Ajustado -1,6 -0,3 0,7  

 2- Escola Estadual 

Polivalente 

Observado 7 64 68 139 

 Esperado 4,0 63,4 71,8 139,0 

 Resíduo Ajustado 2,0 0,1 -0,8  

 3- Rede 

Educacional 

Prisma 

Observado 3 65 74 142 

 Esperado 4,0 64,3 72,8 142,0 

 Resíduo Ajustado -0,7 0,1 0,3  

Total  Observado 10 159 180 349 

  Esperado 10,0 159,0 180,0 349,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Nota-se nos resultados que não existe associação significativa entre os níveis de 

conhecimento e escola, 

 

Com relação à questão 19, a Tabela  95 apresenta a distribuição das respostas. 
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Tabela 95 

Distribuição das respostas da Questão 19 por escola 
   Respostas 

   Nível I Nível II Nível III Total 

Escola 1- Escola 

Municipal Caic - 

Maracanã 

Observado 6 37 25 68 

 Esperado 4,9 30,7 33,0 68,0 

 Resíduo Ajustado 0,6 1,7 -2,2  

 2- Escola Estadual 

Polivalente 

Observado 11 55 73 139 

 Esperado 10,0 62,2 67,0 139,0 

 Resíduo Ajustado 0,4 -1,6 1,3  

 3- Rede 

Educacional 

Prisma 

Observado 8 64 70 142 

 Esperado 10,1 63,1 68,0 142,0 

 Resíduo Ajustado -0,9 0,2 0,4  

Total  Observado 25 156 168 349 

  Esperado 25,0 156,0 168,0 349,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Verificou-se nos resultados que não há associação significativa entre os níveis de 

conhecimento e escola, 

 

A questão 20 tem sua distribuição das respostas representada na Tabela 96. 

 

Tabela 96 

Distribuição das respostas da Questão 20 por escola 

   Respostas 

   Nível I Nível II Nível III Total 

Escola 1- Escola 

Municipal Caic - 

Maracanã 

Observado 7 27 34 68 

 Esperado 6,5 22,4 39,9 68,0 

 Resíduo Ajustado 0,2 1,3 -1,6  

 2- Escola Estadual 

Polivalente 

Observado 7 48 85 140 

 Esperado 13,2 45,5 81,0 140,0 

 Resíduo Ajustado -2,3 0,6 0,9  

 3- Rede 

Educacional 

Prisma 

Observado 19 39 84 142 

 Esperado 13,4 46,1 82,1 142,0 

 Resíduo Ajustado 2,1 -1,7 0,4  

Total  Observado 33 114 203 350 

  Esperado 33,0 114,0 203,0 350,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Analisou-se que existe associação significativa entre os níveis e a escola, sendo 

observados mais alunos que o esperado da Escola Rede Educacional Prisma no 

nível I e menos alunos observados que o esperado no nível I na Escola Estadual 

Polivalente, apresentando um comportamento inverso. 
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 A Tabela 97 apresenta a distribuição das respostas da Questão 21 por escola. 

 

Tabela 97 

Distribuição das respostas da Questão 21 por escola 
   Respostas 

   Nível I Nível II Nível III Total 

Escola 1- Escola 

Municipal Caic - 

Maracanã 

Observado 3 40 25 68 

 Esperado 3,1 31,3 34,4 68,0 

 Resíduo Ajustado -0,1 2,4 -2,5  

 2- Escola Estadual 

Polivalente 

Observado 8 65 67 140 

 Esperado 6,4 63,4 69,8 140,0 

 Resíduo Ajustado 0,8 0,3 -0,6  

 3- Rede 

Educacional 

Prisma 

Observado 5 54 83 142 

 Esperado 6,5 64,3 70,8 142,0 

 Resíduo Ajustado -0,8 -2,3 2,7  

Total  Observado 16 159 175 350 

  Esperado 16,0 159,0 175,0 350,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Verificou-se  mais alunos que o esperado da Escola Rede Educacional Prisma no 

nível III e menos que o esperado no nível II. Para a Escola Municipal Caic – 

Maracanã, verificou-se que o número observado de alunos foi maior que o esperado 

no nível II. 

 

A Tabela 98 apresenta a distribuição das respostas da Questão 22 por escola. 

  

Tabela 98 

Distribuição das respostas da Questão 22 por escola 

   Respostas 

   Nível I Nível II Nível III Total 

Escola 1- Escola 

Municipal Caic - 

Maracanã 

Observado 8 18 42 68 

 Esperado 4,7 16,5 47,6 68,0 

 Resíduo Ajustado 1,7 0,5 -1,6  

 2- Escola Estadual 

Polivalente 

Observado 10 43 87 140 

 Esperado 9,6 33,5 96,5 140,0 

 Resíduo Ajustado 0,2 2,4 -2,2  

 3- Rede 

Educacional 

Prisma 

Observado 6 23 113 142 

 Esperado 9,7 34,0 97,9 142,0 

 Resíduo Ajustado -1,6 -2,8 3,5  

Total  Observado 24 84 242 350 

  Esperado 24,0 84,0 242,0 350,0 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Verificou-se que o teste de Qui-quadrado apresentou uma relação de dependência 

entre as respostas obtidas e a escola do aluno (p-valor<0,006), com os resíduos 

ajustados padronizados ultrapassando 1,96, para 5% de significância. 

 

Pode-se observar ainda que o maior resíduo, em módulo, (3,5), diz respeito ao 

número de respostas corretas na Escola Rede Educacional Prisma, implicando em 

um número de alunos que marcaram a resposta correta maior que o esperado 

(resíduo padronizado igual a 3,5). Verificou-se ainda que o número de alunos 

observado é menor que o esperado para as respostas intermediárias (Nível II). 

Já a Escola Estadual Polivalente apresenta um resultado inverso com um resíduo 

padronizado significativo entre as respostas corretas (-2,2), indicando um número 

menor que o esperado de respostas corretas. Para as questões intermediárias, 

verificou-se que o número de alunos observado é maior que o esperado (resíduo 

padronizado igual a 2,4). Ou seja, existe uma relação de dependência entre as 

respostas da questão 22 e o tipo de escola, sendo observado entre os alunos da 

Escola Rede Educacional Prisma, maior número de acertos e menor número de 

respostas intermediárias, e maior número de respostas intermediárias entre os 

alunos da Escola Estadual Polivalente. 

 

Análise Numérica 

 

Para realização da análise numérica, considerou-se os valores apresentados na 

estatística descritiva, como média, variância, mediana e quartis. Para comparação 

de proporções nas distribuições por escola, idade categorizada e série cursada, foi 

utilizado o teste qui-quadrado. E para comparação de medidas contínuas ou 

ordenáveis entre dois grupos para verificar diferença entre os valores por sexo e nos 

grupos de Microeconomia e Macroeconomia, foi utilizado o teste de Mann-Whitney. 

 

A Tabela 99 apresenta os resultados da nota total, por aluno. 
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Tabela 99 

Estatísticas descritivas da nota total, por aluno. 
Média 55,53 

Desvio-padrão 5,21 

Mínimo 35,00 

Máximo 66,00 

1º Quartil 52,00 

Mediana 56,00 

3º Quartil 60,00 

Total 351 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Atribuindo nota três a cada resposta correta (nível III), nota dois às respostas 

intermediárias (nível II), nota um à resposta incorreta (nível I) e nota zero às 

questões deixadas sem respostas, a nota média obtida pelos alunos foi de 55,53. O 

valor máximo atingido foi de 66 e o valor mínimo observado foi de 35, no total de 66 

(22 questões multiplicadas pela nota três, considerando o acerto em todas as 

questões). O entrevistado que teve a pontuação máxima está no oitavo ano do 

ensino fundamental II na Escola Estadual Polivalente. 

 

Para cada aluno, somaram-se as notas obtidas, separadas em Microeconomia, 

somando apenas as notas referentes às questões 1, 3, 5, 6, 14, 15, 16, 17, e 22; e, 

Macroeconomia, somando-se as notas obtidas nas questões 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11,12, 

13, 18, 19, 20 e 21. A nota total é obtida pela soma de todas as questões, como 

demostrado na Tabela 100. 

 

Tabela 100 

Estatísticas descritivas das notas de Microeconomia, Macroeconomia e nota total 
 Microeconomia Macroeconomia Total 

Estatística 

Descritiva 

Escola 

Municipal 

Caic  

Maracanã 

Escola 

Estadual 

Polivale

nte 

Rede 

Educaci

onal 

Prisma 

Escola 

Municipal 

Caic  

Maracanã 

Escola 

Estadual 

Polivalente 

Rede 

Educac

ional 

Prisma 

Escola 

Municipal 

Caic  

Maracanã 

Escola 

Estadual 

Polivalen

te 

Rede 

Educaci

onal 

Prisma 

Média 22,74 23,34 24,04 31,64 31,71 32,53 54,38 55,04 56,57 

Desvio-

padrão 

2,68 2,28 2,29 3,81 3,91 3,05 5,35 5,45 4,71 

Máximo 27,00 27,00 27,00 38,00 39,00 38,00 62,00 66,00 64,00 

Mínimo 14,00 17,00 14,00 21,00 23,00 22,00 35,00 40,00 39,00 

1º Quartil 17,00 22,00 21,00 30,00 26,00 26,00 47,00 48,00 47,00 

Mediana 23,00 24,00 25,00 32,00 32,00 33,00 56,00 56,00 58,00 

3º Quartil 23,00 21,00 25,00 37,00 34,00 34,00 60,00 55,00 59,00 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Observa-se que é  possível perceber que a Escola Rede Educacional Prisma obteve 

maior média para a nota total, quando comparada com as médias das outras 

escolas. No entanto, a escola 2 apresentou a nota total máxima, embora tenha 

apresentado um desvio padrão maior. A Escola Municipal Caic - Maracanã 

apresentou nota mínima e máxima menor em relação as outras escolas indicando 

que pode haver dificuldades dos alunos em relação à educação financeira quando 

comparado com os estudantes das outras escolas. 

 

Percebe-se ainda que embora a nota máxima de todas as escolas tenha sido o 

mesmo quanto às perguntas de caráter microeconômico, a Escola Municipal Caic - 

Maracanã e a Escola Rede Educacional Prisma apresentaram notas mínimas 

similares e menor do que a Escola Estadual Polivalente. Quanto às notas médias 

entre as escolas, ainda de caráter microeconômico, a Escola Rede Educacional 

Prisma apresentou uma média superior às demais  

 

Em relação às somas das notas relacionadas, as questões envolvendo caráter 

macroeconômico, a Escola Rede Educacional Prisma também apresentou média 

relativamente maior na comparação com as outras escolas, embora tenha 

apresentado uma nota máxima similar à nota máxima da Escola Municipal Caic - 

Maracanã, e menor do que a Escola Estadual Polivalente. 

 

Quanto à nota total por escola, na média, a Escola Rede Educacional Prisma 

apresentou 56,57, superior à média das notas totais das outras escolas, com um 

desvio padrão menor, sugerindo uma certa homogeneidade de conhecimento 

financeiro entre os alunos 

 

Percebe-se que o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis revelou diferença 

estatística significativa entre os grupos (p-valor<0,000), indicando que as notas de 

Microeconomia diferem-se em pelo menos uma das escolas; teste não paramétrico 

de Kruskal-Wallis revelou que não há diferença estatística significativa entre os 

grupos (p-valor<0,194), indicando que as notas de macroeconomia são as mesmas 

entre as categorias de escola; e teste não paramétrico de Kruskal-Wallis revelou 

diferença estatística significativa entre os grupos (p-valor<0,006), indicando que as 

notas totais diferem em pelo menos uma das escolas. 
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Para representar os resultados do teste na nota de Microeconomia, a Figura 5 

apresenta o gráfico box-plot. 

 

Figura 5 - Gráfico boxplot da nota de Microeconomia, por escola. 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

A Figura 6 apresenta o gráfico box-plot com os resultados do teste na nota de 

Macroeconomia.  
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Figura 6 - Gráfico boxplot da nota de Macroeconomia, por escola. 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

É evidenciado que as notas das questões envolvendo aspectos de Macroeconomia 

são maiores na Escola Rede Educacional Prisma. 

 

A Figura 7 apresenta o gráfico box-plot com os resultados do teste na nota total dos 

alunos. 
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Figura 7 - Gráfico boxplot da nota total, por escola. 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Diante disso, é possível perceber que, a partir de comparações múltiplas, a nota dos 

alunos da Escola Rede Educacional Prisma foi maior do que as demais escolas. A 

Escola Municipal CAIC – Maracanã e Escola Estadual Polivante não apresentaram 

diferenças significativas em relação às notas totais, de microeconomia e 

macroeconomia. 

 

Compararam-se também os resultados, considerando-se o sexo dos alunos (Tabela 

101) 
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Tabela 101 

Estatísticas descritivas das notas, por sexo dos alunos 
 Microeconomia Macroeconomia Total 

Estatísticas Descritivas Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino 

Média 23,39 23,66 31,74 32,42 55,12 56,08 

Desvio-padrão 2,50 2,28 3,48 3,69 5,17 5,23 

Máximo 27,00 27,00 38,00 39,00 64,00 66,00 

Mínimo 14,00 14,00 21,00 22,00 35,00 39,00 

1º Quartil 22,00 22,00 30,00 30,00 52,00 53,00 

Mediana 24,00 24,00 32,00 33,00 56,00 57,00 

3º Quartil 25,00 25,00 35,00 35,00 59,00 60,00 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Verificou-se que não houve muita diferença nas notas de Microeconomia, e o desvio 

padrão foi relativamente menor do que o desvio padrão da nota de Macroeconomia. 

Quanto à nota total, as notas dos garotos foram superiores às notas das meninas, 

mínimo e máximo, além da média, embora a diferença tenha sido relativamente 

pequena. O teste não paramétrico de Mann-Whitney não apurou diferença 

estatística significativa entre os sexos para a nota de Macroeconomia (p-

valor=0,423) e nota total (p-valor=0,107), mas evidenciou diferença significativa na 

nota de Microeconomia (p-valor=0,026). 

 

Considerando a idade categorizada dos alunos, compararam-se também os 

resultados de nota de Microeconomia, Macroeconomia e nota total, para investigar 

se há ou não diferenças estatísticas. A Tabela 102 apresenta as estatísticas. 

 

Tabela 102 

Estatísticas descritivas da nota de Microeconomia, por idade, categorizada dos 
alunos. 

Estatísticas Descritivas 
11 anos 

ou menos 
12 anos 13 anos 14 anos 

Acima de 

14 anos 

Média 22,37 22,57 22,84 23,91 24,06 

Desvio-padrão 2,56 2,50 2,72 1,84 2,23 

Máximo 17,00 27,00 27,00 27,00 27,00 

Mínimo 26,00 14,00 14,00 19,00 14,00 

Mediana 23,00 22,50 23,00 24,00 24,00 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Nota-se que os entrevistados com idade superior a 14 anos tiveram uma média 

maior em relação aos mais jovens, embora o desvio padrão tenha sido menor nos 
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entrevistados com 14 anos de idade, quando se analisa as perguntas de caráter 

microeconômico.  

 

A Tabela 103 apresenta os resultados da nota de Macroeconomia, por idade, 

categorizada dos alunos. 

 

Tabela 103 

Estatísticas descritivas da nota de Macroeconomia, por idade, categorizada dos 
alunos 

Estatísticas Descritivas 
11 anos 

ou menos 
12 anos 13 anos 14 anos 

Acima de 

14 anos 

Média 29,4074 30,3704 30,6667 33,4348 32,9769 

Desvio-padrão 3,04150 3,12806 3,93277 3,25680 3,23849 

Máximo 36,00 36,00 38,00 39,00 39,00 

Mínimo 22,00 23,00 21,00 25,00 23,00 

Mediana 30,0000 31,0000 31,0000 34,0000 34,0000 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Por outro lado, como pode ser observado, os jovens com 14 anos foram melhores 

nas perguntas de caráter macroeconômico, tanto em média, como na nota mínima, e 

igual na nota máxima com os entrevistados com idade superior a 14 anos. 

 

Os resultados da nota total, por idade, categorizada por alunos são apresentados na 

Tabela 104. 

 

Tabela 104 

Estatísticas descritivas da nota total, por idade, categorizada dos alunos 

Estatísticas Descritivas 
11 anos 

ou menos 
12 anos 13 anos 14 anos 

Acima de 

14 anos 

Média 51,7778 52,9444 53,5098 57,3478 57,0347 

Desvio-padrão 4,91726 4,69611 5,75977 4,11078 4,68533 

Máximo 61,00 62,00 64,00 66,00 65,00 

Mínimo 41,00 39,00 35,00 49,00 40,00 

Mediana 52,0000 53,0000 54,0000 58,5000 59,0000 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Percebeu-se que os jovens com 14 anos ou mais obtiveram melhor média em 

relação aos mais jovens. 
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O teste não paramétrico de Kruskal-Wallis não informou diferença estatística 

significativa para a nota total (p-valor=0,0) nem para a nota de Macroeconomia (p-

valor=0,0), mas referiu diferença na nota de Microeconomia (p-valor=0,00). 

 

 
Figura 8 - Gráfico boxplot da nota total, por aluno. 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Não é possível perceber uma diferença estatística significativa entre os sexos para a 

nota de Macroeconomia e nota total mas evidenciou diferença significativa na nota 

de Microeconomia (p-valor=0,026). Embora a nota total e a nota de macroeconomia 

tenham apresentado diferenças significativas por sexo, nas questões de 

Microeconomia as meninas tiveram desempenho significativamente melhor que os 

meninos, embora essa diferença tenha sido pequena. 

 

Considerando a idade categorizada dos alunos, compararam-se também os 

resultados de nota de Microeconomia, Macroeconomia e nota total, informados na 

Tabelas 105. 
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Tabela 105 

Estatísticas descritivas da nota de Microeconomia, por série 

Estatísticas 

Descritivas 
6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

1º Ano 

Médio 

2º Ano 

Médio 

3º Ano 

Médio 

Média 22,2200 22,8077 23,1176 23,4151 24,3469 24,2400 24,5217 

Desvio-padrão 2,64413 2,46575 2,78314 2,25690 1,61440 2,11467 1,90600 

Máximo 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 

Mínimo 14,00 17,00 14,00 17,00 21,00 17,00 21,00 

Mediana 22,0000 23,0000 24,0000 24,0000 25,0000 24,5000 25,0000 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Inferiu-se que a média para a nota relativa às questões macroeconômicas ficou 

entre 29 e 32 pontos. Não houve uma disparidade significativa entre as médias. 

 

As estatísticas descritivas da nota de Microeconomia por série cursada pelo 

entrevistado. Apresenta um crescimento nas médias das notas com a evolução das 

séries estudas, embora a nota máxima tenha sido a mesma para todos. 

 

Já a tabela 106 leva em conta as estatísticas descritivas da nota de Macroeconomia 

por série que o entrevistado está cursando.  

 

Tabela 106 

Estatísticas descritivas da nota de Macroeconomia, por série 

Estatísticas 

Descritivas 
6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

1º Ano 

Médio 

2º Ano 

Médio 

3º Ano 

Médio 

Média 29,5400 30,3462 32,7059 32,4151 33,4490 33,2600 32,5652 

Desvio-padrão 3,32099 3,12413 3,76454 3,48863 2,63835 3,50981 3,31764 

Máximo 36,00 36,00 39,00 37,00 38,00 38,00 39,00 

Mínimo 22,00 22,00 21,00 23,00 27,00 24,00 23,00 

Mediana 30,0000 31,0000 33,0000 33,0000 34,0000 34,0000 33,5000 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

É possível perceber que os alunos do primeiro ano do ensino médio tiveram média 

maior, embora seja relativamente pequena a diferença. 

 

A tabela 107 apresenta os resultados da nota total, por série. 
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Tabela 107 

Estatísticas descritivas da nota total, por série 

Estatísticas 

Descritivas 
6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

1º Ano 

Médio 

2º Ano 

Médio 

3º Ano 

Médio 

Média 51,7600 53,1538 55,8235 55,8302 57,7959 57,5000 57,0870 

Desvio-padrão 5,24720 4,72119 5,34680 5,01818 3,31650 5,03153 4,52561 

Máximo 62,00 62,00 66,00 62,00 64,00 65,00 64,00 

Mínimo 39,00 41,00 35,00 40,00 51,00 42,00 44,00 

Mediana 52,0000 53,5000 57,0000 57,0000 59,0000 59,0000 58,5000 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Percebeu-se que os alunos do primeiro ano do ensino médio apresentaram também 

a maior média da nota total. 

 

Consistência interna 
 
Os resultados para os grupos de Microeconomia estão apresentados na Tabela 108. 

 

Tabela 108 

Valores da média da escala, variância, correlação item com total e alfa de Cronbach, 
se o item for deletado, para a escala de Microeconomia 

Questão 

Média da Escala 

se 

item for deletado 

Variância da 

Escala 

se item for 

deletado 

Correlação 

Item-total 

Alfa de 

Cronbach se 

item for 

deletado 

Questão 1 44,4191 20,354 0,298 0,657 

Questão 3 44,6069 19,886 0,344 0,650 

Questão 5 44,4249 19,306 0,456 0,636 

Questão 6 44,3642 20,528 0,349 0,655 

Questão 

14 
44,7023 20,129 0,274 0,659 

Questão 

15 
44,6272 20,681 0,224 0,665 

Questão 

16 
44,4075 20,010 0,358 0,650 

Questão 

17 
44,4827 20,488 0,272 0,660 

Questão 

22 
44,4971 19,874 0,371 0,648 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Observou-se que para o grupo de Microeconomia o valor encontrado foi de 0,672. 

Tendo-se todos os itens, o valor foi de 0,697. Esses valores indicam consistência 

interna fraca.  

 

Para o grupo da Macroeconomia, os resultados são apresentados na Tabela 109. 

  

Tabela 109 

Valores da média da escala, variância, correlação item com total e alfa de Cronbach, 
se o item for deletado, para a escala de Macroeconomia 

Questão 

Média da Escala 

se 

item for deletado 

Variância da 

Escala 

se item for 

deletado 

Correlação 

Item-total 

Alfa de 

Cronbach se 

item for 

deletado 

Questão 2 61,6134 45,229 0,417 0,676 

Questão 4 61,8808 45,569 0,281 0,683 

Questão 7 61,9942 45,376 0,226 0,686 

Questão 8 61,7558 44,482 0,430 0,672 

Questão 9 62,0320 43,291 0,358 0,672 

Questão 

10 
61,7413 44,612 0,403 0,674 

Questão 

11 
61,5000 45,015 0,419 0,675 

Questão 

12 
62,0465 45,794 0,290 0,683 

Questão 

13 
61,8634 44,917 0,368 0,676 

Questão 

18 
61,8140 44,793 0,427 0,674 

Questão 

19 
61,8866 45,926 0,232 0,686 

Questão 

20 
61,8052 44,431 0,390 0,674 

Questão 

21 
61,8459 45,110 0,360 0,678 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Nota-se que para o grupo de Macroeconomia, o valor encontrado foi de 0,692. 

Tendo-se todos os itens, o valor foi de 0,697. Esses valores indicam consistência 

interna fraca.  

 

A Tabela 110 apresenta os resultados para a escala de nota total 
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Tabela 110  

Valores da média da escala, variância, correlação item com total e alfa de Cronbach, 

se o item for deletado, para a escala de nota total 

Questão 

Média da Escala 

se 

item for deletado 

Variância da 

Escala 

se item for 

deletado 

Correlação 

Item-total 

Alfa de 

Cronbach se 

item for 

deletado 

Questão 1 108,7794 96,479 0,319 0,687 

Questão 2 108,7941 95,739 0,453 0,684 

Questão 3 108,9647 96,589 0,275 0,689 

Questão 4 109,0618 96,866 0,262 0,689 

Questão 5 108,7853 95,479 0,368 0,684 

Questão 6 108,7206 96,745 0,372 0,687 

Questão 7 109,1735 97,153 0,178 0,693 

Questão 8 108,9324 95,202 0,415 0,683 

Questão 9 109,2088 94,714 0,285 0,686 

Questão 

10 
108,9235 94,726 0,445 0,681 

Questão 

11 
108,6824 95,268 0,468 0,682 

Questão 

12 
109,2294 97,192 0,268 0,690 

Questão 

13 
109,0471 96,358 0,310 0,687 

Questão 

14 
109,0618 97,852 0,158 0,694 

Questão 

15 
108,9853 97,613 0,208 0,692 

Questão 

16 
108,7647 96,204 0,337 0,687 

Questão 

17 
108,8412 97,733 0,208 0,692 

Questão 

18 
108,9882 95,734 0,407 0,684 

Questão 

19 
109,0647 97,642 0,196 0,692 

Questão 

20 
108,9853 94,811 0,404 0,682 

Questão 

21 
109,0235 95,775 0,376 0,685 

Questão 

22 
108,8529 95,495 0,384 0,684 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Verificou-se que apenas nas notas finais houve diferença entre médias relativamente 

maiores quando comparados separadamente. A média de nota final menor (51) dos 

entrevistados com 11 anos de idade, e a médias maiores com os entrevistados com 

idade superior a 13 anos. 

 

Percebe-se que não houve diferença estatística significativa para a nota de 

Macroeconomia, analisando a idade dos alunos. 

 

4.2 Pesquisa com os pais. 

 

A pesquisa foi realizada com 351 pais e/ou responsáveis, que responderam ao 

questionário. 

 

4.2.1 Caracterização dos respondentes 

 

A caracterização dos respondentes desta pesquisa é: distribuição dos pais por sexo 

e escola.  

 

A Tabela 111 demonstra a distribuição dos resultados. 

 

Tabela 111  

Distribuição dos pais pelo preenchimento, por sexo 

Sexo 
CAIC 

Maracanã 
Estadual 

Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

 N % N % N % N % 

Feminino 45 62,2 75 53,6 82 57,7 202 57,5 

Masculino 24 34,8 65 46,4 60 42,3 149 42,5 

Não informado - - - - - - - - 

Total 69 100,0 140 100,0 142 100,0 351 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2015). 

 

Verificou-se que  as mães foram responsáveis por aproximadamente 58,0% dos 

questionários preenchidos, enquanto menos da metade 42,5% foram pelo pai. O 

maior percentual encontra-se na Escola Estadual CAIC – Maracanã com 62,2%, 

seguido da Rede Educacional Prisma 57,7% e a Escola Estadual Polivante 53,6%. 
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4.2.2 Análise das respostas do questionário aos pais 

 

Em relação à quantidade de pessoas que moram em casa, a média observada no 

ensino fundamental II foi de 4,12 pessoas por casa (desvio-padrão=1,0), mínimo de 

duas e máximo de oito pessoas morando na mesma casa. Todos os entrevistados 

responderam à questão. Apurou-se que 2,9% dos pais afirmaram que moram 

apenas duas pessoa na casa, 16,5% declararam que moram três pessoas, 58,3% 

informam que moram quatro pessoas, 16,5% revelaram que moram 05 pessoas e 

5,7% seis, sete ou oito pessoas em casa. 

 

Na Escola Municipal Caic – Maracanã, o resultado foi de 3,86 pessoas que moram 

na casa, na Escola Estadual Polivante foi de 4,07 pessoas e na Rede Educacional 

Prisma, 4,42 pessoas. 

 

Para o ensino médio, a média observada foi de 3,92 pessoas por casa (desvio-

padrão=0,972), mínimo de duas e máximo de seis pessoas morando na mesma 

casa. Todos os entrevistados responderam à questão. Apurou-se que 11,0% dos 

pais afirmaram que moram apenas duas pessoa na casa, 13,8% declararam que 

moram três pessoas, 51% informam que moram quatro pessoas, 20% revelaram que 

moram 05 pessoas e 4,1% seis pessoas em casa. 

 

Na Escola Estadual Polivante, de 4,7 pessoas que moram na casa e na Rede 

Educacional Prisma foi de 3,78 pessoas. 

 

Com relação à questão que indagou sobre quantas pessoas contribuem com 

dinheiro para os gastos da casa, a Tabela 112 demonstra os dados do ensino 

fundamental II. 
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Tabela 112 

Número de pessoas que contribuem com dinheiro para o pagamento de gastos 
(ensino fundamental II) 

Pessoas que contribuem 
com dinheiro 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 18 26,0 24 35,3 16 23,2 58 28,2 
2 46 66,6 36 53,0 37 53,6 119 57,8 

3 1 1,45 6 8,9 5 7,3 12 5,8 

4 1 1,45 1 1,47 6 8,7 8 3,9 
5 1 1,45 - - - - 1 0,5 

Não informado 2 2,9 1 1,47 05 7,3 8 3,9 

Total 69 100,0 68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Observou-se que em 28,16% das famílias apenas uma pessoa contribui com 

dinheiro para o pagamento dos gastos da casa. E em mais da metade das famílias 

(57,8%) duas pessoas contribuem com dinheiro para o pagamento dos gastos da 

casa. Em 5,8%; três pessoas contribuem; em 3,9%, a contribuição é de quatro 

pessoas e em apenas uma família (0,5%) cinco pessoas contribuem. 3,9% dos pais 

não responderam à questão. 

 

A Tabela 113 representa os resultados dos alunos do ensino médio. 

 

Tabela 113 

Número de pessoas que contribuem com dinheiro para o pagamento de gastos 
(ensino médio) 

Pessoas que contribuem 
com dinheiro 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1   33 45,8 19 26,0 52 35,9 
2   35 48,6 47 64,4 82 56,6 

3   4 5,6 - - 4 2,8 

4   - - 4 5,5 4 2,8 
5   - - 2 2,7 2 1,4 
6   - - 1 1,4 1 0,7 

Não informado         

Total   72 100,0 73 100,0 145 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Verificou-se que em 35,9% das famílias apenas uma pessoa contribui com dinheiro 

para o pagamento dos gastos da casa. E em mais da metade das famílias (56,6%). 
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duas pessoas contribuem com dinheiro para o pagamento dos gastos da casa. Em 

2,88%, três e quatro pessoas contribuem; em 2,1%, cinco ou seis pessoas 

contribuem.  

 

Sobre como os pais se sentem em relação à atual situação financeira da sua família, 

a Tabela 114 representa as respostas dos alunos do ensino fundamental II. 

  

Tabela 114  

Sentimento em relação à situação financeira da família (ensino fundamental II) 

Sentimento em relação à atual situação 
financeira da família 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 – Confortável 21 30,4 21 30,9 34 49,3 76 36,9 

2 – Indiferente 10 14,5 6 8,8 - - 16 7,8 

3 - Desconfortável 29 42,0 24 35,3 21 30,4 74 35,9 

4 - Muito preocupado/ angustiado 7 10,1 16 23,5 12 17,4 35 17,0 

5 – Outros 1 1,45 - - - - 1 0,5 

Não informado 1 1,45 1 1,5 2 2,9 4 1,9 

Total 69 100,0 68 100,0 38 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Sobre como os pais se sentem em relação à atual situação financeira da sua família, 

36,89% consideram a situação financeira da família confortável, seguido de 35,92% 

que consideram desconfortável, para 16,99% é muito preocupante ou angustiante, 

para aproximadamente 8,0% é indiferente e 4,0% dos pais não responderam à 

questão. 

 

Entre os pais dos alunos das Escolas Municipal Caic – Maracanã e Estadual 

Polivante , constatou-se uma proximidade do resultado no percentual daqueles que 

se sentem confortáveis, 30,43% e 30,88% respectivamente, e maior percentual entre 

aqueles que estão indiferentes (14,49%) para a Escola Municipal CAIC - Maracanã. 

O maior percentual, 23,53% dos pais que se encontram em situação preocupante ou 

angustiante, é da Escola Estadual Polivante.  

 

A Tabela 115 apresenta as respostas dos pais do ensino médio, quanto ao 

sentimento em relação à situação financeira da família. 
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Tabela 115 

Sentimento em relação à situação financeira da família (ensino médio) 

Sentimento em relação à atual situação 
financeira da família 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 – Confortável   32 44,4 26 35,6 58 40,0 

2 – Indiferente   14 19,4 7 9,6 21 14,5 

3 - Desconfortável   16 22,2 22 30,1 38 26,2 

4 - Muito preocupado/ angustiado   10 13,9 16 21,9 26 17,9 

5 – Outros   - - - - - - 

Não informado   - - 2 2,7 2 1,4 

Total   72 100,0 73 100,0 145 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Entre os pais dos alunos da Rede Educacional Prisma, constatou-se o menor 

percentual daqueles que se sentem confortáveis 35,6%, e maior percentual entre 

aqueles que estão indiferentes (19,4%), para a Escola Estadual Polivante. O maior 

percentual, 21,92% dos pais que se encontram em situação preocupante ou 

angustiante, é da Rede Educacional Prisma.  

 

Sobre o hábito da família em planejar o orçamento familiar, os dados são 

apresentados na Tabela 116. 

 

Tabela 116  

Hábito de planejar o orçamento familiar (ensino  fundamental II) 

Hábito de planejar o orçamento  familiar 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 – Sim 44 63,8 39 57,4 47 68,1 130 63,1 

2 – Não 25 36,2 29 42,6 22 31,9 76 36,9 

Não respondeu - - - - - - - - 

Total 69 100,0 68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Os resultados evidenciaram que esse hábito está presente em 63,8% das famílias 

dos alunos entrevistados da Escola Municipal CAIC – Maracanã, 57,4% da Escola 

Estadual Polivante e 68,1% da Rede Educacional Prisma. 
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Considerando-se todos os alunos, 63,1% das famílias declararam que têm o hábito 

de planejar o orçamento e 36,9% dos pais não possui o hábito de planejar.  A Tabela 

116 mostra o resultado dos pais que responderam de que forma fazem o orçamento 

familiar.  

 

Tabela 117 

Como os pais fazem o planejamento familiar (ensino fundamental II) 

Como faz N % 

Programando as despesas 54 26,2 
Comprando somente o necessário 31 15,0 

Desenvolve planilhas 16 7,8 
Não sair do planejado 7 3,4 

Pesquisando preços 5 2,4 

Aproveitando as promoções 2 1,0 

Reservando 2 1,0 

Solicitando opiniões 1 0,5 

Evitando financiamento de cartão de crédito 1 0,5 

Através do diálogo 1 0,5 
Não respondeu 86 41,7 

Total 99 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Entre os pais que fazem planejamento familiar, 26,2% programam as despesas, 

15% gastam comprando somente o necessário, 7,8% fazem o planejamento 

desenvolvendo planilhas, 3,4% buscam não sair do planejado nas compras durante 

o mês. Não responderam 41,7% dos pais. 

 

No ensino médio, a respeito de que a família tem o hábito de planejar o orçamento 

familiar, se representa na Tabela 118. 

 

Tabela 118 

Hábito de planejar o orçamento familiar (ensino médio) 

Hábito de planejar o orçamento familiar 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 – Sim   47 65,3 43 58,9 90 62,1 

2 – Não   25 34,7 30 41,1 55 37,9 

Não respondeu   - - - - - - 

Total   72 100,0 73 100,0 145 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Observou-se que os resultados evidenciaram que esse hábito está presente em 

65,3% das famílias dos alunos entrevistados da Escola Estadual Polivante e 58,9% 

da Rede Educacional Prisma. 

 

Considerando-se todos os alunos, 62,1% das famílias declararam que têm o hábito 

de planejar o orçamento e 37,9% dos pais não possui o hábito de planejar.  A Tabela 

119 mostra o resultado dos pais que responderam de que forma fazem o orçamento 

familiar.  

 

Tabela 119 

Como os pais fazem o planejamento familiar (ensino médio) 

Como faz  N % 

Planilha com gastos mensais 21 14,5 
Comprando somente o necessário 11 7,6 

Listando contas a pagar e receber 6 4,1 
Anotando tudo o que gasta e comparando com a receita 5 3,5 

Organizando e planejando com antecedência 5 3,5 

Análise de prioridades 5 3,5 

Pagando as contas antes do vencimento 2 1,4 

Analisar no início do mês o orçamento 2 1,4 

Impondo limites 2 1,4 

Planejando gastos futuros 2 1,4 

Fazendo gastos que tenham condições de pagá-los 2 1,4 

Nunca gastar mais do que o pré-estabelecido pela renda 2 1,4 

Não permitir que as despesas sejam superiores que as receitas 1 0,7 

Fazendo a contabilidade, planejando os gastos 1 0,7 

Impondo limites 1 0,7 

Cadernetas virtuais e não virtuais 1 0,7 

Pesquisar se é possível comprar 1 0,7 

Tendo um certo grau de controle sobre as aquisições de bens 1 0,7 

Fazendo o orçamento das despesas fixas 1 0,7 

Pagando as despesas fixas e variáveis no período dor orçamento 1 0,7 

Comprando somente à vista 1 0,7 

Ajustar a renda com as despesas 1 0,7 

Pesquisa e diálogo 1 0,7 
Não respondeu 69 47,6 

Total 99 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Entre os pais que fazem planejamento familiar, 14,5% desenvolve através de 

planilhas, 7,6 gastam comprando somente o necessário, 4,1% listando o contas a 
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pagar e receber, 3,5% buscam anotar tudo o que gastam e compraram com a 

receita. Não responderam 47,6% dos pais. 

 

A respeito do costume em analisar a sua situação financeira antes de fazer uma 

compra, veja-se a Tabela 120. 

 

Tabela 120 

Costumam analisar a situação financeira antes da compra (ensino fundamental II) 

Costumam analisar a situação financeira 
antes da compra 

CAIC 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 – Sim 66 95,7 61 89,7 59 85,5 186 90,3 

2 – Não 2 2,9 7 10,3 10 14,5 19 9,2 

Não respondeu 1 1,4 - - - - 1 0,5 

Total 69 100,0 68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Dos 206 pais  do ensino fundamental II, 90,3% comentaram que analisam a situação 

financeira antes de comprar, 9,2% não analisam e apenas um pai ou responsável 

não respondeu. 

 

A Escola Municipal CAIC – Maracanã apresentou o maior percentual (95,7%) dos 

pais que costumam analisar a situação financeira antes da compra, seguido da 

Escola Estadual Polivante (89,7%), e a Rede Educacional Prisma com 85,5%. 

 

A Tabela 121 apresenta os motivos de análise de situação financeira dos pais 

respondentes.  
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Tabela 121  

Motivos que analisam a situação financeira antes de comprar (ensino fundamental II) 

Motivos 

CAIC - 
Maracanâ 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Para não ultrapassar orçamento 3 4,3 16 23,5 28 40,6 47 22,8 

Para não acumular contas 20 29,0 11 16,2 14 20,3 45 21,8 

Comprando o necessário 7 10,1 4 5,9 - - 11 5,3 

Para não ter problemas futuros 2 2,9 2 2,9 5 7,2 9 4,4 

Verificar se o dinheiro dá para pagar 3 4,3 4 5,9 2 2,9 9 4,4 

Não dá para comprar sem análise - - - - 5 7,2 5 2,4 

Verificar os gastos existentes - - 4 5,9 - - 4 1,9 

Evitar surpresas no fim do mês - - 3 4,4 - - 3 1,5 

A renda é pouca 2 2,9 - - - - 2 1,0 

Verificar a renda comprometida 2 2,9 - - - - 2 1,0 

Verificar a situação, pagar à vista - - 2 2,9 - - 2 1,0 

Ganha salário mínimo 2 2,9 - - - - 2 1,0 

Aguarda adquirir a verba 1 1,4 - - - - 1 0,5 

Considera cada centavo 1 1,4 - - - - 1 0,5 

Medo nome no SPC 1 1,4 - - - - 1 0,5 

Para não faltar em uma emergência - - 1 1,4 - - 1 0,5 

Melhor economia e controle gastos - - 1 1,4 - - 1 0,5 

Não atrapalhar a planilha financeira 1 1,4 - - - - 1 0,5 

Não ultrapassar a renda mensal - - - - 1 1,4 1 0,5 

Saber se tem como poupar - - 1 1,4 - - 1 0,5 

Verificar se tem como pagar - - 1 1,4 - - 1 0,5 

Comprar o que precisar no momento - - 1 1,4 - - 1 0,5 

Ganha salário mínimo 1 1,4 - - - - 1 0,5 

Preocupar com o amanhã - - 1 1,4 - - 1 0,5 

Comprar à vista - - 1 1,4 - - 1 0,5 

Primeiro paga depois compra 1 1,4 - - - - 1 0,5 

Poucos pais conversam com os filhos - - 1 1,4 - - 1 0,5 

Tá precisando vai até a loja - - 1 1,4 - - 1 0,5 

Não informado 22 31,9 13 19,1 14 20,3 49 23,8 

Total geral 69 100,0 68 100,3 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Enfatiza-se que 4,3% dos pais da Escola Municipal CAIC – Maracanã descreveram 

que analisam a situação financeira para não ultrapassar o orçamento, 29,0% para 

não acumular contas e 10,72% comprando o necessário. Na Escola Estadual 

Polivante, para não ultrapassar o orçamento 23,5%, para não acumular contas 

16,2% e comprando o necessário 5,9%. E na Rede Educacional Prisma, 40,6% 
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responderam que é para não ultrapassar o orçamento e 20,3% para não acumular 

contas. 

 

No ensino médio, a respeito do costume em analisar a sua situação financeira antes 

de fazer uma compra, os dados se representam na Tabela 122. 

 

Tabela 122 

Costumam analisar a situação financeira antes da compra (ensino médio) 

Costumam analisar a situação financeira 
antes da compra 

CAIC 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 – Sim   64 88,9 71 97,3 135 93,1 

2 – Não   8 11,1 2 2,7 10 6,9 

Não respondeu   - - - -   

Total   72 100,0 73 100,0 145 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Verificou-se que, dos 145 pais respondentes, 93,1% comentaram que analisam a 

situação financeira antes de comprar, 6,9% não analisam.  

 

A Rede Educacional Prisma, apresenta o maior percentual (97,3%) dos pais que 

responderam que costuma analisar a situação financeira antes da compra, seguido 

da Escola Estadual Polivante (88,9%). 

  

A Tabela 123 apresenta os motivos de análise de situação financeira dos pais 

respondentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 

 

Tabela 123  

Motivos que analisam a situação financeira antes de comprar (ensino médio) 

Motivos 

CAIC - 
Maracanâ 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Para não ultrapassar o limite   22 30,6 24 32,9 46 31,7 

Para não se endividar   10 13,9 12 16,4 22 15,2 

Só comprando o que pode pagar   7 9,7 - - 7 4,8 

Nem sempre é possível comprar tudo   - - 5 6,8 5 3,4 

Verificar prioridades   4 5,6 - - 4 2,8 

Evitar preocupação e angústia   - - 3 4,1 3 2,1 

Verificar se é necessário comprar   - - 3 4,1 3 2,1 

Indispensável   - - 2 2,7 2 1,4 

Fazer boa escolha   - - 2 2,7 2 1,4 

Permanência do equilíbrio financeiro   - - 2 2,7 2 1,4 

Preocupa em precisar   - - 2 2,7 2 1,4 

Em comprar algo de valor maior   - - 2 2,7 2 1,4 

Falta de organização   - - 1 1,4 1 0,7 

Emocional supera o racional   1 1,4 - - 1 0,7 

Evitar transtornos   - - 1 1,4 1 0,7 

Não utilizar cheque especial    - - 1 1,4 1 0,7 

Gasto não influenciar negativamente   - - 1 1,4 1 0,7 

Saber se pode comprar   - - 1 1,4 1 0,7 

Ter noção diante do orçamento   - - 1 1,4 1 0,7 

Manter o equilíbrio   1 1,4 - - 1 0,7 

Não gastar se não tem renda   1 1,4 - - 1 0,7 

Pouco recurso   1 1,4 - - 1 0,7 

Não informado   25 34,7 10 13,7 35 24,1 

Total geral   72 100,0 73 100,0 145 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Enfatiza-se que 30,6% dos pais da Escola Estadual Polivante descreveram que 

analisam a situação financeira para não ultrapassar o limite, 13,9% para não se 

endividar e 9,7 só comprando o que pode pagar. Na Rede Educacional Prisma 

32,9% disseram que é para não ultrapassar o limite, 16,4% para não endividar. 

 

Sobre o hábito de comentar sobre a situação financeira da família com seus filhos, 

de acordo os pais do ensino fundamental II, veja a Tabela 124. 
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Tabela 124 

Hábito de comentar a situação financeira da família com os filhos (ensino 
fundamental II) 

Hábito de comentar a situação 
financeira familiar com os filhos 

CAIC 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 – Sim 44 63,8 38 55,9 39 56,5 121 58,7 

2 – Não 12 17,4 7 10,3 11 15,9 30 14,6 

3 – Às vezes 13 18,8 23 33,8 17 24,6 53 25,7 

Não respondeu - - - - 2 2,9 2 1 

Total   72 100,0 73 100,0 145 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

 58,7% comentam a situação financeira da família com os filhos, 14,6% não 

comentam, 25,7% às vezes e 2 pais não responderam. A Escola Municipal CAIC – 

Maracanã apresenta o maior percentual, 63,8% dos pais com hábito de comentar a 

situação financeira da família com os filhos, seguido dos pais dos alunos da Rede 

Educacional Prisma 56,5%  

 

Na Tabela 125 podem ser vistos os motivos dos 121 respondentes dos filhos no 

ensino fundamental II que comentam a situação financeira da família com os filhos. 

 

Tabela 125  

Motivos por que comentam a situação financeira (ensino fundamental lI) 

Motivos N % 

Para conscientizá-los 40 33,1 
Ajudar a economizar 14 11,6 
Que não podemos comprar tudo 11 9,1 
Para participarem 5 4,1 
Saber o quanto pode gastar 3 2,5 

Saber se pode comprar ou não 2 1,7 
Aprenderem a organizar cedo 2 1,7 
Saber das condições financeiras 2 1,7 

Tem coisas que não cabem no orçamento 2 1,7 

Aprender a valorizar o dinheiro 1 0,8 

Compreender o valor das coisas 1 0,8 

Ter ciência de como planejar 1 0,8 

Porque o Brasil é dos escravos 1 0,8 
Fazem parte dos gastos 1 0,8 
Terem ciência das dificuldades 1 0,8 

Não informado 34 28,1 

Total 121 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Infere-se que 33,1% comentam com os filhos para conscientizá-los, 11,6% para 

ajudar a economizar, 9,1% que não podem comprar tudo e 28,1% não responderam. 

 

No ensino médio, sobre o hábito de comentar sobre a situação financeira da família 

com seus filhos, se representa na Tabela 126. 

 

Tabela 126 

Hábito de comentar a situação financeira da família com os filhos (ensino médio) 

Hábito de comentar a situação financeira 
familiar com os filhos 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 – Sim - - 52 72,2 39 53,4 91 62,8 

2 – Não - - 6 8,3 12 16,4 18 12,4 

3 – Às vezes - - 14 19,4 22 30,1 36 24,8 

Não respondeu - - - - - - - - 

Total   72 100,0 73 100,0 145 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Inferiu-se que no total de 145 alunos, 62,8% comentam a situação financeira da 

família com os filhos, 18,0% não comentam, 24,8% às vezes. 

 

Na Tabela 127, podem ser vistos os motivos dos 91 respondentes dos filhos no 

ensino médio que comentam a situação financeira da família com os filhos. 

 

Tabela 127  

 Motivos por que comentam a situação financeira (ensino médio) 
Motivos N % 

Ter consciência da situação 37 40,7 
Aprendem economizar cedo 12 13,2 
Todos devem compreender e participar 6 6,6 
Forma de prepará-los para administrar seus recursos 2 2,2 
Para despertar a responsabilidade 2 2,2 
Ficarem cientes do orçamento 2 2,2 

Deixar cientes sobre os gastos desnecessários 1 1,1 
Importante para controlar os gastos 1 1,1 
Necessidade de relacionar bem com o dinheiro 1 1,1 

Para praticarem 1 1,1 

Prepararem para o futuro 1 1,1 

Devem saber da situação da família 1 1,1 

Não informado 24 26,4 

Total 91 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Percebe-se que 40,7% comentam com os filhos para que tenham consciência da 

situação, 13,2% para aprenderem a economizar cedo, 6,6 para que todos 

compreendam e participem e 26,4% não responderam. 

 

Em relação ao percentual da renda que é reservado (comprometido) para gastos na 

família no ensino fundamental II, veja-se a Tabela 128. 

  

Tabela 128 

Percentual da renda reservado para os gastos da família (ensino fundamental II) 

Percentual da renda reservado para os 
gastos da família 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 – Até 60% da renda 7 10,1 9 13,2 15 21,7 31 15,0 

2 – Entre 60% e 70% da renda 2 2,9 6 8,2 6 8,7 14 6,8 

3 – Entre 70% e 80% da renda 15 21,7 7 10,3 21 30,4 43 20,9 

4 - Entre 80% e 90% da renda 9 13,3 25 36,8 22 31,9 56 27,2 

5 - Entre 90% e 100% da renda 26 37,7 17 25,0 3 4,3 46 22,3 

Não respondeu 10 14,5 4 5,9 2 2,9 16 7,8 

Total 69 100,0 68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Observou-se que 27,2% dos pais têm comprometido entre 80% e 90% da renda, 

22,3% entre 90% e 100% da renda, para 20,9% entre 70% e 80% e 7,8% dos pais 

não responderam. 

 

O maior percentual da renda comprometida está na Municipal CAIC – Maracanã, 

37,7% da renda compromete entre 90% e 100%, seguido da Escola Estadual 

Polivante com 36,8% da renda comprometida entre 80% e 90% e a Rede 

Educacional Prima com 30,4% comprometida entre 70% e 80%. 

 

No ensino médio, os resultados são demonstrados na Tabela 129. 
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Tabela 129 

Percentual da renda reservado para os gastos da família (ensino médio) 

Percentual da renda reservado para os 
gastos da família 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 – Até 60% da renda   6 8,3 13 17,8 19 13,1 

2 – Entre 60% e 70% da renda   12 16,7 13 17,8 25 17,2 

3 – Entre 70% e 80% da renda   26 36,1 17 23,3 43 29,7 

4 - Entre 80% e 90% da renda   20 27,8 11 15,1 31 21,4 

5 - Entre 90% e 100% da renda   3 4,2 15 20,5 18 12,4 

Não respondeu   5 6,9 4 5,5 9 6,2 

Total   72 100,0 73 100,0 145 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Nota-se que  29,7% dos pais têm comprometido entre 70% e 80% da renda, 21,4% 

entre 80% e 90% da renda, e apenas 20,9% entre 90% e 100% e 6,2% dos pais não 

responderam. 

 

Enfatiza que o maior percentual da renda comprometida está na Escola Estadual 

Polivante, 36,1% da renda compromete entre 70% e 80%,e a Rede Educacional 

Prima com 23,3% comprometida também entre 70% e 80%. 

 

A questão que indagou se a família poupa, os resultados evidenciaram que o hábito 

de poupar está representada na Tabela 130. 

 

Tabela 130 

A família poupa (ensino fundamental II) 

A família poupa 
CAIC Maracanã 

Escola Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 – Sim 25 36,2 24 35,3 43 62,3 92 44,7 

2 – Não 44 63,8 44 64,7 24 34,8 112 54,4 

Não respondeu - -   2 2,9 2 1,0 

Total 69 100,0 68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Os resultados evidenciaram que o hábito de poupar está presente em 36,2% das 

famílias dos alunos da Escola Municipal CAIC – Maracanã, 35,3% da Escola 

Estadual Polivante e 62,3 % da Rede Educacional Primsa.. 
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Considerando-se todos os alunos, 44,7% das famílias declararam que poupam, 

54,4% não poupam e apenas 1% dos pais não responderam à questão. A Tabela 

131 mostra o resultado dos pais que responderam como a família poupa. 

 

Tabela 131 

Como a família poupa (ensino fundamental II) 

Como poupa N % 

Poupança 31 33,7 
Economizando 11 12,0 

Comprando só o necessário 9 9,8 
Quando sobra 9 9,8 

Poupança / CDB 7 7,6 

Poupança / Outros 4 4,3 

Consórcio de dinheiro 3 3,3 

Cofre para moedas poupança 2 2,2 

Diminuindo os gastos 2 2,2 

Usando cofre e evitando o cartão de crédito 2 2,2 

Guardando para gastos futuros 1 1,1 

Aplicações financeiras 1 1,1 

Reservando 1 1,1 
Não respondeu 9 9,8 

Total 92 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Entre os pais que poupam, 33,7% utilizam a poupança, 12,0% economizando, 9,8% 

comprando só o necessário e quando sobra, também 9,8% não responderam como 

poupam. 

 

Já os pais do ensino médio, os resultados são apontados na Tabela 132.  

 

Tabela 132 

A família poupa (ensino médio) 

A família Poupa 

CAIC 
Maracanã 

Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 – Sim   21 29,2 34 46,6 55 37,9 

2 – Não   49 68,1 39 53,4 88 60,7 

Não respondeu   2 2,8 - - 2 1,4 

Total   72 100,0 73 100,0 145 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Evidenciou-se que os resultados apontam que 37,9% dos pais poupam e mais da 

metade (60,7%) não têm o hábito de poupar. A Tabela 133 mostra o resultado dos 

pais que responderam como a família poupa. 

 

Tabela 133 

Como a família poupa (ensino médio) 

Como poupa N % 

Poupança 15 27,3 
Evitando gastos desnecessários 9 16,4 

Economizando 5 9,1 
Investimentos 3 5,5 

Meta de % da renda 3 5,5 

Guardando um pouquinho todo mês 2 3,6 

Não indo em loja fazer compras 2 3,6 

Reservado dinheiro para viagens 2 3,6 

Poupança e seguro 2 3,6 

Poupança e fundos de investimentos 2 3,6 

Poupança e compra de gado 1 1,8 

Plano de previdência e investimentos 1 1,8 

Adquirindo patrimônio 1 1,8 
Não respondeu 7 12,7 

Total 55 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Entre os pais que poupam, 27,3% fazem através de poupança, 16,4% evitando 

gastos desnecessários, 9,1% economizando e 12,7% não informaram. 

 

Quando perguntado se as crianças poupam, os pais do ensino fundamental II, 

responderam na Tabela 134. 

  

Tabela 134 

Os filhos poupam (ensino fundamental II) 

Filhos poupam 

CAIC 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 – Sim 30 43,5 18 26,5 17 24,6 65 31,6 

2 – Não 39 56,5 50 73,5 50 72,5 139 67,5 

Não respondeu - - - - 2 2,9 2 1,0 

Total 69 100,00 68 100,3 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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31,6% dos pais afirmaram que os filhos poupam, enquanto mais da metade, 67,5% 

dos filhos, não poupam e 1% não respondeu, conforme demonstrado na tabela 97. 

 

Entre os filhos que poupam, a Escola Municipal CAIC – Maracanã apresentou o 

maior percentual, 43,5%, seguido da Estadual Polivante com 26,5% e a Rede 

Educacional Prisma 24,6%.. A Tabela 135 mostra de que forma os filhos poupam. 

 

Tabela 135 

Como os filhos poupam (ensino fundamental II) 

Como poupam N % 

Guardam mesada 13 20,0 
Cofre 13 20,0 
Poupança 11 16,9 

Evitando gastos desnecessários 6 9,2 
Economizando 4 6,2 

Evitando desperdícios 1 1,5 

Explicando o limite 1 1,5 

Guardando dinheiro 1 1,5 

Juntando para comprar algo de interesse 1 1,5 

Não gastando tudo de uma única vez 1 1,5 

Separando determinada quantia por mês 1 1,5 
Não respondeu 12 18,5 

Total 65 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Guardar a mesada foi a forma de poupar de 20,0% dos alunos e o uso do cofre 

também com 20,%, a poupança 16,9%, evitando gastos desnecessário para 9,2% e 

18,5% não informaram. 

 

Para os pais do ensino médio, os dados são mostrados na Tabela 136. 

 

Tabela 136 

Os filhos poupam (ensino médio) 

Filhos poupam 

CAIC 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 – Sim   19 26,4 24 32,9 43 29,7 

2 – Não   51 70,8 49 67,1 100 69,0 

Não respondeu   2 2,8 - - 2 1,4 

Total   72 100,0 73 100,0 145 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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29,7 dos pais afirmaram que os filhos poupam, enquanto mais da metade 69,0% dos 

filhos não poupam apenas 2,0% não responderam. Entre os filhos que poupam, a 

Escola Estadual Polivante apresenta o maior percentual (26,4%) e a Rede 

Educacional Prisma (32,9%). A Tabela 137 mostra de que forma os filhos poupam. 

 

Tabela 137 

Como os filhos poupam (ensino médio) 

Como poupam N % 

Cofre 18 41,9 
Guardando mesadas 6 14,0 

Diminuindo os gastos 2 4,7 
Evitando comprar muito 2 4,7 

Evitar gastos desnecessários 2 4,7 

Guardando dinheiro 2 4,7 

Não indo em lojas fazer compras 2 4,7 

Poupança 2 4,7 

Previdência 2 4,7 

Não gastando toda a mesada 2 4,7 
Não respondeu 3 7,0 

Total 43 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

O uso do cofre foi a forma que 41,9% dos alunos poupam, guardando a mesada 

14,0% e não informaram 7,0%. 

 

Sobre como os pais se sentem em relação à atual situação financeira da sua família, 

no ensino fundamental II, se representa na Tabela 138.  

 

Tabela 138  

Sentimento em relação à situação financeira da família (ensino fundamental II) 

Sentimento em relação à atual 
situação financeira da família 

CAIC - 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 – Confortável 18 26,1 22 32,4 34 49,3 74 35,9 

2 – Indiferente 12 17,4 3 4,4 - - 15 7,3 

3 – Desconfortável 24 34,8 21 30,9 19 27,5 64 31,1 

4 - Muito preocupado/ angustiado 5 7,2 15 22,1 8 11,6 28 13,6 

5 – Outros - - - - - - - - 

Não informado 10 14,5 7 10,3 8 11,6 25 12,1 

Total 69 100,0 68 100,0 69 100,00 145 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Dos pais participantes, 35,9% consideram a situação financeira da família 

confortável, seguido de 31,1 que a consideram desconfortável, para 13,6% é muito 

preocupante ou angustiante e para 7,3%, indiferente. Sendo que 12,0% dos pais não 

responderam à questão.  

 

Entre os pais dos alunos da Escola Municipal CAIC - Maracanã, constatou-se o 

menor percentual daqueles que se sentem confortáveis (26,1%) e maior percentual 

entre aqueles que estão indiferentes (17,4%). O maior percentual 22,1% dos pais 

que se encontram em situação preocupante ou angustiante é da Escola Estadual 

Polivante. 

 

Para os pais do ensino médio, como se sentem em relação à atual situação 

financeira da sua família (Tabela 139).  

 

Tabela 139 

Sentimento em relação à situação financeira da família (ensino médio) 

Sentimento em relação à atual 
situação financeira da família 

CAIC – 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 - Confortável   30 41,7 26 35,6 56 38,6 

2 - Indiferente   14 19,4 7 9,6 21 14,5 

3 - Desconfortável   17 23,6 22 30,1 39 26,9 

4 - Muito preocupado/ angustiado   10 13,9 16 21,9 26 17,9 

5 – Outros   1 1,4 - - 1 0,7 

Não informado   - - 2 2,7 2 1,4 

Total   72 100,0 73 100,0 145 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Verificou-se que 35,9% dos pais consideram a situação financeira da família 

confortável, seguido de 31,1 que a consideram desconfortável, para 13,6% é muito 

preocupante ou angustiante e para 7,3%, indiferente. Sendo 12,0% dos pais não 

responderam à questão. 

 

Entre os pais dos alunos da Rede Educacional constatou-se o menor percentual 

daqueles que se sentem confortáveis (35,6%) e maior percentual entre aqueles que 

estão desconfortáveis (30,1%). O maior percentual (22,1%) dos pais que se 
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encontram em situação preocupante ou angustiante também é da Rede Educacional 

Prisma. 

 

A respeito dos pais que acham importante que os adolescentes devam ser educados 

sobre questões econômicas tais como: dinheiro, poupança, investir, etc., no ensino 

fundamental II, os dados são demonstrados na Tabela 140. 

 

Tabela 140 

Acham importante que os adolescentes sejam educados economicamente (ensino 
fundamental II) 

Acham importante que os adolescentes 
sejam educados sobre questões 

econômicas. 

CAIC 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 – Sim 69 100,0 65 95,6 63 91,3 197 95,6 

2 – Não - - - - - - - - 

Não respondeu - - 3 4,4 6 8,7 9 4,4 

Total - 100,00 68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Nota-se que a maioria dos pais (95,6%) acham importante e 4,4% não responderam, 

nenhum pai respondeu que não. 

 

Na Escola Municipal CAIC – Maracanã, 100% dos pais afirmaram que acham 

importante educar os filhos sobre questões econômicas. Na Escola Estadual 

Polivante, esse percentual foi de 95,6%. E, 91,3% na Rede Educacional Prisma. A 

Tabela 141 mostra o motivo que os pais acham importante. 
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Tabela 141 

Motivos por que acham importante (ensino fundamental II) 

Motivos N % 

Para saber lidar no futuro 40 19,4 
Saber a importância do dinheiro 31 15,0 

Aprenderem a lidar com as questões financeiras 29 14,1 

Para ter consciência do que comprar 15 7,3 
Porque é importante economizar 14 6,8 

Devido à situação econômica do país 6 2,9 

Precisam viver de acordo a renda familiar 4 1,9 

Suportar a família 4 1,9 

Para se tornarem adultos bem resolvidos 3 1,5 

Deveria ser uma disciplina do ensino médio 1 0,5 

Os adolescentes são muitos extravagantes 1 0,5 

Saber administrar suas finanças 1 0,5 

Saber planejar no futuro 1 0,5 
Não respondeu 56 27,2 

Total 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Enfatiza-se que 19,4% para saber lidar no futuro, 15,0% para saber a importância do 

dinheiro, 14,1% para aprenderem a lidar com as questões financeiras e os pais que 

não informaram foram 27,2%. 

 

As respostas dos pais do ensino médio se acham importante que os adolescentes 

sejam educados economicamente, se representa na Tabela 142. 

 

Tabela 142 

Acham importante que os adolescentes sejam educados economicamente (ensino 

médio) 

Acham importante que os adolescentes 
sejam educados sobre questões 

econômicas. 

CAIC 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 – Sim - - 72 100,0 73 100,0 145 100,0 

2 – Não - - - - - - - - 

Não respondeu - - - - - - - - 

Total - - 72 100,0 73 100,0 145 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Os resultados mostram que os pais foram unânimes ao afirmar em 100,0% que 

acham importante que os adolescentes devam ser educados sobre questões 

econômicas tais como: dinheiro, poupança, investir, etc. 

 

A Escola Estadual Polivante  e a Rede Educacional Prisma afirmaram em 100,0% 

que acham importante que os adolescentes sejam educados economicamente. A 

tabela 143 mostra os motivos. 

 

Tabela 143 

Motivos por que acham importante (ensino médio) 

Motivos N % 

Aprenderem a economizar 33 22,8 
Evite problemas financeiros no futuro 30 20,7 

Para saber lidar com as finanças 8 5,5 

Aprenderem a investir 6 4,1 

Para estar dentro do assunto 5 3,4 
Saber dar valor as coisas 5 3,4 

Saber desde cedo que as coisas não são fáceis 2 1,4 

Para participarem do orçamento familiar 1 0,7 

Gerar senso de responsabilidade 1 0,7 

Adquirir hábitos corretos 1 0,,7 
Não respondeu 53 36,6 

Total 145 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Infere-se que 22,8% para aprenderem a economizar, 20,7% para evitar problemas 

financeiros no futuro, 5,5% para aprenderem a lidar com as finanças e 36,6% dos 

pais que não informaram. 

 

Aludindo à percepção dos pais de quem deve assumir a tarefa da orientação 

econômica das crianças e dos adolescentes, no ensino fundamental II, é possível 

notar que houve divergência nos resultados, confirmado na Tabela 144. 
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Tabela 144 

Responsável pela orientação econômica das crianças e adolescentes (ensino 
fundamental II) 

Responsável pela orientação 
econômica 

CAIC - 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 – Pai 9 13,0 14 20,6 - - 23 11,2 

2 – Mãe 3 4,3 7 10,3 4 5,8 14 6,8 

3 – Igreja - - - - - - - - 

4 – Escola 1 1,4 2 2,9 - - 3 1,5 

5 - Meios de comunicação - - - - - - - - 

6 – Governo 1 1,4 1 1,5 - - 2 1,0 

7 – Outros 55 79,7 40 58,8 63 91,3 158 76,7 

Não respondeu - - 4 5,9 2 2,9 6 2,9 

Total 69 100,0 68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Dos pais respondentes, 11,7% acham que a tarefa de orientação econômica deve 

ser do pai, 6,8% atribuem à mãe, 76,7%  defendem ser de “outros”. Apenas dois 

pais entendem que a tarefa deve ser do governo. Ninguém atribuiu a tarefa à igreja 

ou aos meios de comunicação e 2,9% não responderam à questão. A Tabela 145 

apresenta a caracterização aos que responderam “outros”. 

 

Tabela 145 

Caracterização aos que responderam “outros” (ensino fundamental II) 

Orientação econômica N % 

Pais 117 74,1 
Pais e escola 25 15,8 

Todos (pai, mãe, escola, governo, igreja e  mídia) 11 7,0 

Pais e meios de comunicação 3 1,9 

Pais, escola e mídias 1 0,6 
Mãe e escola 1 0,6 

Total 158 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Percebe-se que para 74,1%, a educação econômica das crianças e adolescentes 

deve ser feita pelos pais; 15,8%, os pais e escola e 7,0% por todos (pai, mãe, 

escola, governo, igreja e mídia). 

 

Para o ensino médio, a percepção dos pais de quem deve assumir a tarefa da 

orientação econômica das crianças e dos adolescentes,  é possível notar também 

que houve divergência nos resultados, confirmado na Tabela 146. 
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Tabela 146 

Responsável pela orientação econômica das crianças e adolescentes (ensino 
médio) 

Responsável pela orientação 
econômica 

CAIC - 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 – Pai   - - 13 17,8 13 9,0 

2 – Mãe   8 11,1 - - 8 5,5 

3 – Igreja   - - - - - - 

4 – Escola   3 4,2 - - 3 2,1 

5 - Meios de comunicação   2 2,8 - - 2 1,4 

6 – Governo   2 2,8 - - 2 1,4 

7 – Outros   57 79,2 60 82,8 117 80,7 

Não respondeu   - - - - - - 

Total   72 100,0 73 100,0 145 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Dos pais respondentes, 9,0% acham que a tarefa de orientação econômica deve ser 

do pai, 5,5% atribuem à mãe, 2,1% ser da escola, 80,7%  defendem ser de “outros”. 

Apenas dois pais entendem que a tarefa deve ser do governo. Ninguém atribuiu a 

tarefa à igreja. A Tabela 147 apresenta a caracterização aos que responderam 

“outros”. 

 

Tabela 147 

Caracterização ao que responderam “outros” (ensino médio) 

Orientação econômica N % 

Pais 59 50,4 
Pais e escola 30 25,6 

Todos (pai, mãe, escola, governo, igreja e  mídia) 26 22,2 

Pai e mídia 2 1,7 

Total 117 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Percebe-se que para 50,4%, a educação econômica das crianças e adolescentes 

deve ser feita pelos pais; 25,6%, dos pais e escola e 22,2% para todos (pai, mãe, 

escola, governo, igreja e mídia) e apenas 1,7% defende ser do pai e mídia. 

 

A respeito de conversar com os seus filhos sobre temas ligados ao dinheiro e ao 

consumo, os resultados dos pais dos alunos do ensino fundamental II se 

representam na Tabela 148. 
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Tabela 148 

Conversam com os filhos a respeito de dinheiro e consumo (ensino fundamental II) 

Conversa sobre dinheiro 
e consumo 

CAIC – 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 – Sim 57 82,6 61 89,7 57 82,6 175 85,0 

2 – Não 11 15,9 4 5,9 10 14,5 25 12,1 

Não respondeu 1 1,4 3 4,4 2 2,9 6 2,9 

Total 69 100,0 68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Verificou-se que mais da metade dos pais afirmou conversar com os filhos em casa 

(85,0%), 12,1% não conversam e 2,9% não responderam à questão. 

 

Na Escola Municipal CAIC - Maracanã, 82,6% afirmaram conversar com os filhos. 

Na Escola Estadual Polivante, o percentual foi de 89,7%, e 82,6% na Rede 

Educacional Prisma.  

 

Entre os 175 pais que conversam em casa com os filhos sobre temas ligados ao 

dinheiro e ao consumo, as situações são mostradas na Tabela 149. 
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Tabela 149 

Tipo de situação sobre as quais conversam com os filhos a respeito de questões 
relacionadas ao dinheiro (ensino fundamental) 

Quais situações 

CAIC – 
Maracanã  

Escola 
Estadual 

Polivalente 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Nas compras e pagamentos 17 24,6 12 17,6 4 5,8 33 16,0 

Sempre 8 11,6 10 14,7 2 2,9 20 9,7 

Sempre que possível 7 10,1 4 5,9 - - 11 5,3 

Quando recebemos bônus - - - - 9 13,0 9 4,4 

Em todas as ocasiões 1 1,4 2 2,9 5 7,2 8 3,9 

Sobre as contas - -- - - 8 11,6 8 3,9 

Planejamento do orçamento - - - - 7 10,1 7 3,4 

Quando estão juntos - - 2 2,9 5 7,2 7 3,4 

Compras e futuros investimentos 5 7,2 - - - - 5 2,4 

Quando precisa comprar algo caro 2 2,9 3 4,4 - - 5 2,4 

No dia a dia 3 4,3 1 1,5 - - 4 1,9 

Quando o dinheiro está pouco 3 4,3 1 1,5 - - 4 1,9 

Quando tudo é envolvido finanças - - 3 4,4 - - 3 1,5 

Nas refeições 3 4,3 - - - - 3 1,5 

Quando passam matérias na TV - - 2 2,9 - - 2 1,0 

Sempre que recebemos o pagamento - - - - 2 2,9 2 1,0 

Compramos algo fora do orçamento 1 1,4 1 1,5 - - 2 1,0 
Quando há desperdícios - - 2 2,9 - - 2 1,0 

Datas comemorativas - - 1 1,5 - - 1 0,5 

Que precisa economizar - - 1 1,5 - - 1 0,5 

Quando está desocupado - - 1 1,5 - - 1 0,5 

Em caso de viagem - - 1 1,5 - - 1 0,5 

Quando aperta o orçamento - - 1 1,5 - - 1 0,5 

Quando reclamam que não tem - - 1 1,5 - - 1 0,5 
Rotineiramente assistindo TV - - 1 1,5 - - 1 0,5 

Como gastar o dinheiro - - 1 1,5 - - 1 0,5 
Não respondeu 19 27,5 17 25,0 27 39,1 63 30,6 

Total 69 100,0 68 100,0 69 100,0 206 
100,

0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Dos pais entrevistados, 16,0% conversam em situações de compra ou realizam 

pagamentos, 9,7% conversam sempre com os filhos, 5,3% sempre que possível e 

30,6% dos pais não responderam.  A Tabela 150  lista os diversos relatos dos pais 

sobre o que conversam com os filhos sobre dinheiro e consumo. 
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Tabela 150 

Assunto que conversam com os filhos sobre questões relacionadas ao dinheiro 
(ensino fundamental II) 

Assunto 

CAIC - 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Economizar, comprar o necessário 16 28,1 26 51,0 22 51,2 64 42,4 
Utilizar  dinheiro de acordo com a 
necessidade 11 19,3  - - - 11 7,3 

Necessidade de se ter uma reserva - -  - 5 11,6 5 3,3 

Saber gastar o dinheiro 4 7,0  - - - 4 2,6 

Saber economizar água, luz, alimento. 3 5,3 1 2,0 - - 4 2,6 

Economia, reserva e contribuição - -  - 4 9,3 4 2,6 

Mensalidade escolar, gasto com lazer - -  - 4 9,3 4 2,6 

Sobre os gastos da casa 2 3,5  - - - 2 1,3 

Sobre o presente e o futuro - -  - 2 4,7 2 1,3 

Ocasiões de compra 2 3,5  - - - 2 1,3 

Se é possível adquirir - - 2 3,9 - - 2 1,3 

Como deve ser gasto o dinheiro 2 3,5  - - - 2 1,3 

Educação e os perigos 2 3,8  - - - 2 1,3 

Desperdícios e poupar para o futuro 1 1,8 1 2,0 - - 2 1,3 

Valores - - 1 2,0 - - 1 0,7 

Sobre os estudos para ter salario melhor - - 1 2,0 - - 1 0,7 

Sobre o valor  a pagar 1 1,8  - - - 1 0,7 

Querem algo que não condiz a realidade 1 1,8  - - - 1 0,7 

Se realmente estão necessitando -  1 2,0 - - 1 0,7 

 Preços e necessidade para o dinheiro - - 1 2,0 - - 1 0,7 

Que o dinheiro está difícil - - 1 2,0 - - 1 0,7 

Poupar para eventual necessidade - - 1 2,0 - - 1 0,7 

Planejando ou pagando contas - - 1 2,0 - - 1 0,7 

No orçamento - - 1 2,0 - - 1 0,7 

Mostrando a real necessidade do bem - - 1 2,0 - - 1 0,7 

Na falta de dinheiro 1 1,8  - - - 1 0,7 

Dar valor no que tem 1 1,8  - - - 1 0,7 

Fazer alguma coisa para ganhar dinheiro 1 1,8  - - - 1 0,7 

Importância de economizar - - 1 2,0 - - 1 0,7 

Situações financeiras 1 1,8  - - - 1 0,7 

Não respondeu 8 14,0 11 21,6 6 14,0 25 16,6 

Total 57 100,0 51 100,0 43 100,0 151 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Sobre o que conversavam com os filhos, 42,4% responderam que é sobre 

economizar e comprar o necessário, 7,3% sobre utilizar o dinheiro de acordo as 

necessidades, 3,3% sobre a necessidade de se ter uma reserva. 16,6% não 

informaram. 
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Em relação as dados dos pais do ensino médio, no que diz respeito a conversar com 

os seus filhos sobre temas ligados ao dinheiro e ao consumo (Tabela 151). 

 

Tabela 151 

Conversam com os filhos a respeito de dinheiro e consumo (ensino médio) 

Conversa sobre dinheiro 
e consumo 

CAIC – 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 – Sim   58 80,6 63 86,3 121 83,4 

2 – Não   6 8,3 7 9,6 13 9,0 

Não respondeu   8 11,1 3 4,1 11 7,6 

Total   72  73    

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Observou-se que mais da metade dos pais afirmou conversar com os filhos em casa 

(85,0%), 12,1% não conversam e 2,9% não responderam à questão. 

 

Entre os 121 pais que conversam em casa com os filhos sobre temas ligados ao 

dinheiro e ao consumo, a Rede Educacional Prisma apresenta o maior percentual 

(86,3%) e 80,6% para a Escola Estadual Polivante. A Tabela 152 apresenta as 

situações que os pais conversam com os filhos.  
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Tabela 152 

Situação sobre as quais conversam com os filhos a respeito de questões 
relacionadas ao dinheiro (ensino médio) 

Situações 

CAIC – 
Maracanã  

Escola 
Estadual 

Polivalente 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

No momento da compra   25 43,1 14 22,2 39 32,2 

Rotineiramente   9 15,5 15 23,8 24 19,8 

Sempre que necessário   6 10,3 3 4,8 9 7,4 

Fazer um grande investimento     3 4,8 3 2,5 

Sempre que possível     3 4,8 3 2,5 

Planejamos investir em algo   2 3,4 - - 2 1,7 

Sempre que cabível   - - 2 3,2 2 1,7 

Quase sempre   - - 2 3,2 2 1,7 

Quando sobra tempo   - - 2 3,2 2 1,7 

Gastos necessários   2 3,4 - - 2 1,7 

Gastos com coisas supérfluas   2 3,4 - - 2 1,7 

Quando as contas chegam altas   - - 2 3,2 2 1,7 

Na hora da refeição   - - 1 1,6 1 0,8 

Quando faz o orçamento mensal   1 1,7 - - 1 0,8 

Quando estão reunidos   - - 1 1,6 1 0,8 

Quando tem oportunidade   - - 1 1,6 1 0,8 

Não respondeu   11 19,0 14 22,2 25 20,7 

Total   58 100,0 63 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Dos pais entrevistados, 32,2% conversam no momento da compra, 19,8% 

rotineiramente, 7,4% sempre que necessário. 

 

 A Tabela 153 lista os diversos relatos dos pais sobre o que conversam com os filhos 

sobre dinheiro e consumo. 
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Tabela 153 

O que conversam com os filhos sobre questões relacionadas ao dinheiro (ensino 
médio) 

Assunto 

CAIC - 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Economizar   2 3,4 12 19,0 14 11,6 

Pesquisar antes de comprar   2 3,4 6 9,5 8 6,6 

Saber gastar e direcionar bem o dinheiro   4 6,9 3 4,8 7 5,8 

Situação atual do país   4 6,9 3 4,8 7 5,8 

Necessidade em adquirir o produto     6 9,5 6 5,0 

No momento de fazer orçamento mensal    5 8,6 - - 5 4,1 

No momento dos gastos e investimentos   4 6,9 - - 4 3,3 

Dificuldades que estamos enfrentando   - - 3 4,8 3 2,5 

Esforço para conseguir o capital   - - 3 4,8 3 2,5 

Sobre tudo   1 1,7 2 3,2 3 2,5 

Gastos da Casa   2 3,4 - - 2 1,7 

Planejamento financeiro   2 3,4 - - 2 1,7 

Saber os custos   2 3,4 - - 2 1,7 

Planejamento x imprevistos   - - 2 3,2 2 1,7 

Despesas: escolas, comidas e vestuários   - - 1 1,6 1 0,8 

Poupança e reserva para emergência   - - 1 1,6 1 0,8 

O que deve ou não comprar   - - 1 1,6 1 0,8 

Não desperdiçar   1 1,7 - - 1 0,8 

Desperdício e controle financeiro   - - 1 1,6 1 0,8 

Custo e benefícios das coisas   - - 1 1,6 1 0,8 

Consumismo   - - 1 1,6 1 0,8 

Conhecer o valor das coisas   - - 1 1,6 1 0,8 

Como ganhar e usar   - - 1 1,6 1 0,8 

Necessidade x desejo   1 1,7 - - 1 0,8 

Não respondeu   27 46,6 15 23,8 42 34,7 

Total   58 100,0 63 100,0 121 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Sobre o que conversavam com os filhos, 42,4% dos pais relataram que sobre 

economizar e comprar o necessário, 7,3% sobre utilizar o dinheiro de acordo com as 

necessidades, 3,3% sobre a necessidade de se ter uma reserva. 16,6% não 

informaram. 

 

Quando indagado aos pais se possuem estratégias para educar seus filhos sobre 

temas ligados ao dinheiro e consumo, no ensino fundamental II, os dados são 

demonstrados na Tabela 154. 
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Tabela 154 

Possuem estratégias para educar os filhos a respeito de dinheiro e consumo (ensino 
fundamental II) 

Possui estratégias para 
educar os filhos sobre 

dinheiro e consumo 

CAIC – 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 – Sim 35 50,7 35 51,5 25 36,2 95 46,1 

2 – Não 33 47,8 30 44,1 42 60,9 105 51,0 

Não respondeu 1 1,4 3 4,4 2 2,9 6 2,9 

Total 69 100,0 68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Observou-se que 46,1% dos pais possui estratégias, enquanto que mais da metade 

(51,0%) dos pais não possuem estratégias para educar os filhos em relação ao 

dinheiro e consumo, 2,9% não responderam. 

 

A Escola Estadual Polivante apresenta o maior percentual de pais que possuem 

estratégias 51,5%, seguido da Escola Municipal CAIC – Maracanã 50,7% e Rede 

Educacional Prisma com 36,2%. A Tabela 155 mostra as estratégias utilizadas.. 

 

Tabela 155 

Estratégias utilizadas para educar os filhos sobre questões relacionadas ao dinheiro 
(ensino fundamental II) 

Estratégias utilizadas para educação 
dos filhos sobre dinheiro e consumo 

CAIC – 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Gastar o dinheiro com responsabilidade 12 34,3 8 22,9 11 44,0 30 31,6 

Conversando com eles 6 17,1 5 14,3 - - 11 11,6 

Com exemplos 3 8,6 1 2,9 7 28,0 11 11,6 

Participando com o dinheiro deles - - - - 5 20,0 5 5,3 

Guardar e colocar na poupança 2 5,7 2 5,7 - - 4 4,2 

Fazendo por merecer 2 5,7 1 2,9 - - 3 3,2 

Explicando 2 5,7 - - - - 2 2,1 

Cumprindo obrigações ganha benefício - - 2 5,7 - - 2 2,1 

Estudar para não depender de outros 2 5,7 - - - - 2 2,1 

Mostrando as dificuldades de infância 1 2,9 - - - - 1 1,1 

Não dando tudo que querem - - 1 2,9 - - 1 1,1 

Dando os mesmos valores mensais -  1 2,9 - - 1 1,1 

Nos gastos, luz, água e material escolar - - 1 2,9 - - 1 1,1 

Observando como agem com o dinheiro - - 1 2,9 - - 1 1,1 

Não respondeu 5 14,3 12 34,3 2 8,0 19 20,0 

Total   58 100,0 63 100,0 121 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Com relação às estratégias utilizadas pelos pais, 31,6% ensinam a gastar o dinheiro 

com responsabilidade; 11,6%, conversar com os filhos e também 11,6%, com 

exemplos e 20% não respondeu. 

 

Já as respostas dos pais do ensino médio que possuem estratégias para educar 

seus filhos sobre temas ligados ao dinheiro e consumo, são representados na 

Tabela 156.  

 

Tabela 156  

Possuem estratégias para educar os filhos a respeito de dinheiro e consumo (ensino 
médio) 

Possui estratégias para 
educar os filhos sobre 

dinheiro e consumo 

CAIC – 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 – Sim   43 59,7 25 34,2 68 46,9 

2 – Não   29 40,3 46 63,0 75 51,7 

Não respondeu   - - 2 2,7 2 1,4 

Total   72 100,0 73 100,0 145 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Nota-se que 46,9% dos pais possuem estratégia, enquanto mais da metade (51,0%) 

não possuem estratégias para educar os filhos em relação ao dinheiro e consumo e 

1,4% não participaram. 

 

A Escola Estadual Polivante apresenta o maior percentual de pais que possuem 

estratégias 59,7%, a Rede Educacional Prisma com 34,2%.  

 

A Tabela 157 mostra as estratégias utilizadas pelos pais. 
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Tabela 157 

Estratégias utilizadas para educar os filhos sobre questões relacionadas ao dinheiro 
(ensino médio) 

Estratégias utilizadas para educação 
dos filhos sobre dinheiro e consumo 

CAIC - 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Fazer planejamento antes do consumo   12 27,9 5 20,0 17 25,0 

Colando-os a par da situação financeira   12 27,9 - - 12 17,6 

Consumo x qualidade x necessidade   - - 6 24,0 6 8,8 

Realizar tarefas com recompensas   5 11,6 - - 5 7,4 

Por meio de diálogos   1 2,3 3 12,0 4 5,9 

Sempre pedindo para economizar   1 2,3 3 12,0 4 5,9 

Mostrando os controles financeiros   2 4,7 - - 2 2,9 

Mesadas (cofrinho)   2 4,7 - - 2 2,9 

Exemplos de terceiros   - - 1 4,0 1 1,5 

Importância do uso correto do dinheiro   - - 1 4,0 1 1,5 

Dando acesso a cartões de crédito   - - 1 4,0 1 1,5 

Comprar preços   - - 1 4,0 1 1,5 

Não respondeu   8 18,6 4 16,0 12 17,6 

Total   43 100,0 25 100,0 121 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

No que diz respeito às estratégias utilizadas pelos pais, 25,0% afirmam fazer 

planejamento antes do consumo, 17,6% colocam os filhos a par da situação 

financeira da família e 17,6% não respondem. 

 

Em relação aos pais do ensino fundamental II que questionados se quando eram 

crianças receberam algum tipo de orientação sobre questões econômicas (Tabela 

158). 

 

Tabela 158 

Receberam orientações sobre questões econômicas (ensino fundamental II) 

Orientações sobre 
questões econômicas 

CAIC – 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 – Não 41 59,4 34 50,0 32 46,4 107 51,9 

2 – Orientações básicas 11 15,9 17 25,0 22 31,9 50 24,3 

3 – Sim 16 23,2 12 17,6 13 18,8 41 19,9 

Não respondeu 1 1,4 5 7,4 2 2,9 8 3,9 

Total 68 100,0 68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Inferiu-se que 51,9% dos pais responderam que não receberam, 24,3% dos pais 

receberam orientações básicas, 19,9% afirmaram que receberam orientações e 

3,9% não responderam. A Tabela 159 apresenta o tipo de orientação básicas que os 

pais receberam. 

 

Tabela 159 

Tipos de orientações básicas sobre questões econômicas (ensino fundamental II) 

Tipos de orientações básicas 

CAIC - 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Comprar somente o necessário   5 29,4   5 10,0 

Gastar de acordo com as condições 2 18,2 1 5,9 2 9,1 5 10,0 

Poupar e saber gastar 5 45,5 - - - - 5 10,0 

Dar valor as coisas 2 18,2 - - 2 9,1 4 8,0 

Economizar - - 3 17,6 - - 3 6,0 

Economizar água, energia. - - 1 5,9 - - 1 2,0 

Ser uma pessoa honesta - - 1 5,9 - - 1 2,0 

Poupar e pensar no amanhã - - 1 5,9 - - 1 2,0 

Não respondeu 2 18,2 5 29,4 18 81,8 25 50,0 

Total 11 100,0 17 100,0 22 100,0 50 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Dos pais entrevistados que receberam orientações básicas, para 10,0% comprar 

somente o necessário; 10,0%, gastar de acordo com as condições; também 10,0%, 

poupar e saber gastar e 50%, não respondem. A Tabela 160 apresenta as 

orientações para os pais que afirmaram ter recebido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



209 

 

Tabela 160 

Tipos de orientações sobre questões econômicas (ensino fundamental II) 

Tipos de orientações recebidas 

CAIC – 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Economizar e gastar o necessário - - 2 16,7 8 61,5 9 24,4 

Gastar menos  do previsto no orçamento 7 43,8 - - - - 7 17,1 

Evitar desperdícios 5 31,3 - - - - 5 12,2 

Gastar o necessário - - 5 41,7 - - 5 12,2 

Poupar, gastar menos do que ganha - - - - 4 30,8 4 9,8 

Sobre economia geral 3 18,8 - - - - 3 7,3 

A economizar - - 3 25,0 - - 3 7,3 

Aprendeu tudo 1 6,3 - - - - 1 2,4 

Não comprar o que não temos - - 1 8,3 - - 1 2,4 

Gastar conforme os ganhos - - - - 1 7,7 1 2,4 

Ter consciência para uma vida melhor - - 1 8,3 - - 1 2,4 

Não respondeu - - - - - - - - 

Total 16 100,0 12 100,0 13 100,0 41 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Dos 41 pais que afirmaram ter recebido orientação, A Rede Educacional Prisma com 

61,5% em economizar e gastar o necessário, 16,7% da Escola Estadual Polivante. A 

Escola Municipal CAIC – Maracanã com 43,8 para gastar menos do que previsto no 

orçamento. 

 

Em relação aos pais do ensino médio, sobre ter recebido orientações sobre 

questões econômicas, os dados são apresentados na Tabela 161. 

 

Tabela 161 

Receberam orientações sobre questões econômicas (ensino médio) 

Receberam orientações 
sobre questões 

econômicas 

CAIC – 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 – Não   43 59,7 35 47,9 78 53,8 

2 – Orientações básicas   22 30,6 32 43,8 54 37,2 

3 – Sim   5 6,9 6 8,2 11 7,6 

Não respondeu   2 2,8 - - 2 1,4 

Total   72 100,0 73 100, 145 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Observou-se que, dos pais participantes, 53,8% não receberam orientações 

econômicas, 37,2% receberam orientações básicas e apenas 7,6% afirmaram que 
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receberam orientações e 1,4% não responderam. A Tabela 162 apresenta o tipo de 

orientação básica que os pais receberam. 

 

Tabela 162 

Tipos de orientações básicas sobre questões econômicas (ensino médio) 

Tipos de orientações básicas 

CAIC – 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Sempre economizar   1 14,3 2 25,0 3 20,0 

Uso adequado do dinheiro   - - 2 25,0 2 13,3 

Pensar antes de fazer o compromisso   2 28,6 - - 2 13,3 

Como gastar as economias   - - 1 12,5 1 6,7 

Como investir e gastar    - - 1 12,5 1 6,7 

Comprar o que pode pagar   - - 1 12,5 1 6,7 

Poupar e investir   - - 1 12,5 1 6,7 

Ser organizado com as contas   1 14,3 - - 1 6,7 

Não respondeu   3 42,9 - - 3 20,0 

Total   7 100,0 8 100,0 15 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Dos pais entrevistados que receberam orientações básicas, para 20% sempre 

economizar; 13,3%, uso adequado do dinheiro; também 13,3%, pensar antes de 

fazer o compromisso e 20% não respondem.  

 

Sobre o mundo econômico, quais foram as coisas mais importantes que aprenderam 

e que tem ajudado no seu dia-a-dia, para os pais do ensino fundamental II (Tabela 

163). 
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Tabela 163 

Coisas que aprenderam no dia a dia (ensino fundamental II) 

Coisas que aprenderam no dia a dia 

CAIC - 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Economizar 15 21,7 12 17,6 12 17,4 39 18,9 

Nunca gastar mais do que ganha 12 17,4 9 13,2 5 7,2 26 12,6 

Não gastar sem necessidade 4 5,8 9 13,2 11 15,9 24 11,7 

Planejamento 8 11,6 6 8,8 6 8,7 20 9,7 

Analisar e comparar os preços 5 7,2 3 4,4 10 14,5 18 8,7 

Valorizar o dinheiro 3 4,3 6 8,8 - - 9 4,4 

Deixar uma reserva para o futuro 1 1,4 - - 7 10,1 8 3,9 

Usar o dinheiro para as prioridades 5 7,2 - - - - 5 2,4 

Importância do trabalho - - - - 4 5,8 4 1,9 

Gastar apenas a metade do que ganha - - - - 4 5,8 4 1,9 

A crise econômica 1 1,4 3 4,4 - - 4 1,9 

Nada 1 1,4 3 4,4 - - 4 1,9 

Honestidade 3 4,3 - - - - 3 1,5 

Trabalhar 3 4,3 - - - - 3 1,5 

Aplicar em imóveis - - 1 1,5 - - 1 0,5 

Não tem dinheiro, não compra 1 1,4 - - - - 1 0,5 

Responsabilidade e consciência - - 1 1,5 - - 1 0,5 

Não respondeu 7 10,1 15 22,1 10 14,5 32 15,5 

Total 69 100,0 68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Verificou-se que 18,9% dos pais aprenderam a economizar; 12,6%, nunca gastar 

mais do que ganha; 11,7%, não gastar sem necessidade e 15,5% não respondeu. 

 

Economizar, 21,7% foi o maior percentual para os pais da Escola Municipal CAIC- 

Maracanã, seguido de 17,6% da Escola Estadual Polivante e 17,4% para  a Rede 

Educacional Prisma. 15,5% dos pais não informaram. 

 

 A Tabela 164 demonstra como os pais aprenderam. 
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Tabela 164 

De que forma aprenderam (ensino fundamental II) 

Como os pais aprenderam 

CAIC - 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Pais 15 32,6 5 13,5 40 69,0 60 42,6 

No dia a dia 22 47,8 19 51,4 10 17,2 51 36,2 

Meios de comunicação - - 5 13,5 4 6,9 9 6,4 

Mãe 5 10,9 3 8,1 - - 8 5,7 

Pai - - - - 4 6,9 4 2,8 

Sozinho 1 2,2 1 2,7 - - 2 1,4 

Leitura e no ato (consequência) - - 1 2,7 - - 1 0,7 

Cursos 1 2,2 - - - - 1 0,7 

Conversas 1 2,2 - - - - 1 0,7 

Estudos - - 1 2,7 - - 1 0,7 

Discutindo o assunto - - 1 2,7 - - 1 0,7 

Com a experiência 1 2,2 - - - - 1 0,7 

Avó - - 1 2,7 - - 1 0,7 

Total 46 100,0 37 100,0 58 100,0 141 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Dos pais que responderam, 42,6% afirmaram que aprenderam com os seus pais, 

36,2% no dia a dia, 6,4% com os meios de comunicação. 

 

Para os pais respondentes dos alunos do ensino médio sobre coisas mais 

importantes que aprenderam e que tem ajudado no seu dia a dia (Tabela 165). 
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Tabela 165 

Coisas que aprenderam no dia a dia (ensino Médio) 

Coisas que aprenderam no dia a dia 

CAIC - 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Economizar e guardar parte do dinheiro   11 15,3 20 27,4 31 21,4 

Planejamento do que mais é necessário   13 18,1 15 20,5 28 19,3 

Comprar o necessário e reutilizar   10 13,9 6 8,2 16 11,0 

Só comprar o que pode pagar   10 13,9 5 6,8 15 10,3 

Comparar preços e qualidade    4 5,6 4 5,5 8 5,5 

Planejamento   5 6,9 - - 5 3,4 

Gastar sempre menos do que ganha   - - 4 5,5 4 2,8 

Não confiar no governo / economia   - - 4 5,5 4 2,8 

Planilha de gastos   - - 3 4,1 3 2,1 

Comprar a vista e evitar cartões   2 2,8 - - 2 1,4 

Quase nada   - - 2 2,7 2 1,4 

Reservar parte do salário   1 1,4 1 1,4 2 1,4 

Não gastar tudo que ganha   1 1,4 - - 1 0,7 

Não comprar o que não pode pagar   1 1,4 - - 1 0,7 

Como poupar e gastar o dinheiro   1 1,4 - - 1 0,7 

Comprar dentro do orçamento   1 1,4 - - 1 0,7 

Dividir o dinheiro para cada propósito   - - 1 1,4 1 0,7 

Não comprar por impulso   1 1,4 - - 1 0,7 

Honrar os compromissos em dia   1 1,4 - - 1 0,7 

O trabalho é a força da economia   - - 1 1,4 1 0,7 

Não respondeu   10 13,9 7 9,6 17 11,7 

Total   72 100,0 73 100,0 145 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Nota-se que, para 21,4% dos pais, economiza e guardar parte do dinheiro;  19,3%, 

planejamento do que mais é necessário; 11,0%, comprar o necessário e reutilizar e 

11,7% não responderam. 

 

Economizar e guardar parte do dinheiro representa 27,4% e foi o maior percentual 

para os pais da Rede Educacional Prisma seguido de 15,3% da Escola Estadual 

Polivante.  

 

A Tabela 166 demonstra como os pais aprenderam. 
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Tabela 166 

De que forma aprenderam (ensino Médio) 

Como os pais aprenderam 

CAIC - 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Realidade do dia a dia   13 31,0 11 21,6 24 25,8 

Pais   6 14,3 12 23,5 18 19,4 

Meios de comunicação   3 7,1 10 19,6 13 14,0 

Observando   6 14,3 - - 6 6,5 

Mãe   4 9,5 2 3,9 6 6,5 

Formação profissional e escolar   5 11,9 - - 5 5,4 

Com a crise financeira   4 9,5 - - 4 4,3 

Gastando mais do que ganha   - - 3 5,9 3 3,2 

Estudando   - - 2 3,9 2 2,2 

Palestra na empresa   - - 2 3,9 2 2,2 

Faculdade e trabalho   - - 2 3,9 2 2,2 

Educação financeira na empresa   - - 1 2,0 1 1,1 

Aulas de educação financeira   1 2,4 - - 1 1,1 

Administrando o próprio salário   - - 1 2,0 1 1,1 

Familiares   - - 1 2,0 1 1,1 

Lutando para realizar um sonho   - - 1 2,0 1 1,1 

Pai   - - 1 2,0 1 1,1 

Com as perdas   - - 1 2,0 1 1,1 

Praticando   - - 1 2,0 1 1,1 

Total   42 100,0 51 100,0 93 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Dos pais que responderam, 25,8% afirmaram que é com a realidade do dia a dia, 

19,4% aprenderam com os pais e 14,0% com os meios de comunicação. 

 

Das coisas que aprenderam quais procuram transmitir para os seus filhos, para os 

pais do ensino fundamental II, os dados são demonstrados na Tabela 167. 
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Tabela 167 

Transmitem as coisas que aprenderem para os filhos (ensino fundamental II) 

Coisas que procuram transmitir para 
os filhos 

CAIC - 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Economizar visando o dia de amanhã 21 30,4 17 25,0 26 37,7 64 31,1 

Evitar gastos desnecessários, ter reserva 12 17,4 12 17,6 8 11,6 32 15,5 

Todos os ensinamentos 9 13,0 7 10,3 5 7,2 21 10,2 

Saber gastar o dinheiro 3 4,3 4 5,9 4 5,8 11 5,3 

Ter uma boa educação 4 5,8 2 2,9 2 2,9 8 3,9 

Importância de uma profissão digna - - - - 4 5,8 4 1,9 

Comparar preços dos produtos 4 5,8 - - - - 4 1,9 

Honestidade e persistência 3 4,3 1 1,5 - - 4 1,9 

Gastar dentro do limite - - - - 3 4,3 3 1,5 

Nem tudo se pode comprar 1 1,4 2 2,9 - - 3 1,5 

A realidade não é só gastar - - 2 2,9 - - 2 1,0 

Tudo que é útil nos dias de hoje - - - - 2 2,9 2 1,0 

Possuir controle financeiro 2 2,9 - - - - 2 1,0 

Perguntar antes de comprar - - 2 2,9 - - 2 1,0 

Não comprar por impulso - - - - 2 2,9 2 1,0 

Bons atos geram bons frutos - - 1 1,5 - - 1 0,5 

Nenhuma 1 1,4 - - - - 1 0,5 

Não gastar o que não tem - - 1 1,5 - - 1 0,5 

Educá-los financeiramente 1 1,4 - - - - 1 0,5 

Administrar bem para sobreviver - - 1 1,5 - - 1 0,5 

Não respondeu 8 11,6 16 23,5 13 18,8 37 18,0 

Total 69 100,0 68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Observou-se que 31,1% dos pais procuram transmitir como economizar visando  o 

amanhã; 15,5%, evitar gastos desnecessários e ter reservas; 10,2%, passaria todos 

os ensinamentos e 18,0% não responderam. 

 

A Rede Educacional Prisma apresentou o maior percentual, 37,7% dos pais 

responderam que seria para  economizar visando o dia de amanhã, seguido da 

Escola Municipal CAIC – Maracanã com 30,4% e Escola Estadual Polivante com 

25,0%.  

 

A Tabela 168 demonstra como os pais fazem para transmitir os conhecimentos. 
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Tabela 168 

De que forma transmitem os conhecimentos (ensino fundamental II) 

De que forma transmitem os 
conhecimentos. 

CAIC - 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Conversando 35 50,7 33 48,5 40 58,0 108 52,4 

Exemplos 12 17,4 8 11,8 10 14,5 30 14,6 

Dando condições para estudar 1 1,4 1 1,5 4 5,8 6 2,9 

No dia a dia nas situações 2 2,9 4 5,9 - - 6 2,9 

Planilha de gastos 5 7,2 - - - - 5 2,4 

Participando do orçamento familiar - - - - 2 2,9 2 1,0 

Praticando - - 1 1,5 - - 1 0,5 

Ensinando - - 1 1,5 - - 1 0,5 

Não respondeu 14 20,3 20 29,4 13 18,8 47 22,8 

Total 69 100,0 68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Ressalta-se que 52,4% dos pais transmitem os conhecimentos conversando; 14,6%, 

dando exemplos; 2,9%, dando condições para estudar e nas situações do dia a dia. 

22,8% dos pais não responderam. 

 

Para os pais dos alunos do ensino médio, sobre as coisas que aprenderam quais 

procuram transmitir para os seus filhos (Tabela 169). 
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Tabela 169 

Transmitem as coisas que aprenderem para os filhos (ensino médio) 

Coisas que procuram transmitir para 
os filhos 

CAIC - 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Gastar consciente e economizar   9 12,5 30 41,1 39 26,9 

Honestidade e valores   9 12,5 5 6,8 14 9,7 

Comprar o necessário, usar e reutilizar   13 18,1 1 1,4 14 9,7 

Economizar   7 9,7 5 6,8 12 8,3 

Tudo sobre economia e consumo   8 11,1 3 4,1 11 7,6 

Todos os ensinamentos   6 8,3 4 5,5 10 6,9 

Saber gastar o dinheiro   4 5,6 6 8,2 10 6,9 

Educação financeira   5 6,9 - - 5 3,4 

Valores e planos   - - 2 2,7 2 1,4 

No Brasil não tem jeito de economizar   - - 2 2,7 2 1,4 

Fazer orçamento antes de comprar   2 2,8 - - 2 1,4 

Comprometido e ético   - - 1 1,4 1 0,7 

Controle financeiro   - - 1 1,4 1 0,7 

Fé e perseverança   -  1 1,4 1 0,7 

O estudo é a base de tudo   - - 1 1,4 1 0,7 

Planejamento   - - 1 1,4 1 0,7 

Poupar 20% do salário   - - 1 1,4 1 0,7 

Prioridades: alimentação e educação   - - 1 1,4 1 0,7 

Não respondeu   9 12,5 8 11,0 17 11,7 

Total   72 100,0 73 100,0 145 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Dos pais participantes, 26,9% passaria como gastar consciente e economizar; 9,7%, 

honestidade e valores; e com o mesmo percentual, comprar o necessário, usar e 

reutilizar; não responderam 11,7%. 

 

A Rede Educacional Prisma apresentou o maior percentual com 4,1% dos pais para 

gasto consciente e economizar, seguido da Escola Estadual Polivante com 25,0%.  

 

A Tabela 170 demonstra como os pais fazem para transmitir os conhecimentos. 
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Tabela 170 

De que forma transmitem os conhecimentos (ensino médio) 

De que forma transmitem os 
conhecimentos. 

CAIC - 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Conversando   36 50,0 40 54,8 76 52,4 

Exemplos   18 25,0 8 11,0 26 17,9 

Ensinando   1 1,4 4 5,5 5 3,4 

No dia a dia   - - 4 5,5 4 2,8 

Planilhas de gastos   2 2,8 2 2,7 4 2,8 

Praticando   3 4,2 1 1,4 4 2,8 

Mostrando o custo x benefício   - - 1 1,4 1 0,7 

Conhecendo o planejamento familiar   - - 1 1,4 1 0,7 

Comparando preços   - - 1 1,4 1 0,7 

Não respondeu   12 16,7 11 15,1 23 15,9 

Total   68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Evidencia-se que 52,4% dos pais transmitem os conhecimentos conversando; 

17,9%, dando exemplos; 3,4%, ensinando; 15,9% dos pais não responderam. 

 

Em relação como tem sido a experiência de educação econômica com seus filhos, 

os pais do ensino fundamental II se representam na Tabela 171.  

 

Tabela 171 

Experiência na educação econômica dos filhos (ensino fundamental II) 

Experiências na educação econômica 
dos filhos. 

CAIC - 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Boa 25 36,2 1 1,5 6 8,7 32 15,5 

Difícil 8 11,6 4 5,9 - - 12 5,8 

Excelente 5 7,2 1 1,5 - - 6 2,9 

Normal 4 5,8 2 2,9 - - 6 2,9 

Razoável 2 2,9 1 1,5 1 1,4 4 1,9 

Satisfatória 3 4,3 - - - - 3 1,5 

Ruim 2 2,9 - - - - 2 1,0 

Às vezes complicada 2 2,9 - - - - 2 1,0 

Cada vez melhor 1 1,4 - - - - 1 0,5 

Compreensiva 1 1,4 - - - - 1 0,5 

Muito interessante - - 1 1,5 - - 1 0,5 

Não respondeu 16 23,2 58 85,3 62 89,9 136 66,0 

Total 69 100,0 68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Observou-se que, para 15,5% dos pais, as experiências são boas; para 5,8%, a 

experiência é difícil; para 5,8% dos pais, é excelente ou normal e 66,0% não 

responderam.  

 

A Escola Municipal CAIC – Maracanã apresenta o maior percentual dos pais que 

afirmaram que a experiência é boa, com 36,2%, seguido da Rede Educacional 

Prisma com 8,7% e a Escola Estadual Polivante com 1,5%, a grande maioria dos 

pais não responderam (66,0%). 

 

Para os pais do ensino médio, sobre a experiência de educação econômica com 

seus filhos, os dados são apresentados na Tabela 172.  

 

Tabela 172 

Experiência na educação econômica dos filhos (ensino médio) 

Experiências na educação econômica 
dos filhos. 

CAIC - 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Boa   34 47,2 20 27,4 54 37,2 

Difícil   9 12,5 5 6,8 14 9,7 

Tranquila   10 13,9 1 1,4 11 7,6 

Regular   2 2,8 4 5,5 6 4,1 

Satisfatória   2 2,8 3 4,1 5 3,4 

Gratificante   - - 5 6,8 5 3,4 

Frustrante   1 1,4 3 4,1 4 2,8 

Muito boa   2 2,8 2 2,7 4 2,8 

Ótima   1 1,4 3 4,1 4 2,8 

Não muito boa   - - 2 2,7 2 1,4 

Positiva   - - 2 2,7 2 1,4 

Muito fácil   1 1,4 - - 1 0,7 

Em fase se desenvolvimento   - - 1 1,4 1 0,7 

Consciente   - - 1 1,4 1 0,7 

Incrível   - - 1 1,4 1 0,7 

Normal   - - 1 1,4 1 0,7 

Precisa melhorar   - - 1 1,4 1 0,7 

Não respondeu   10 13,9 18 24,7 28 19,3 

Total   72 100,0 73 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Verificou-se que, para 37,2% dos pais, as experiências também são boas; para 9,7% 

que a experiência é difícil; enquanto que para 7,6% dos pais, é tranquila e 19,3% 

dos pais não responderam.  

 

A Escola Estadual Polivalente  apresentou 47,2% dos pais que afirmaram ser boa a 

experiência; 27,4%, da Rede Educacional Prisma. 19,3% dos pais não responderam. 

 

No que tange  às maiores dificuldades encontradas na “condução” da relação 

adolescente versus consumo, os resultados dos pais do ensino fundamental II são 

apresentados na Tabela 173.  

 

Tabela 173 

Dificuldades na relação adolescente/consumo (ensino fundamental II) 

Dificuldades na relação 
adolescente/consumo. 

CAIC - 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

O consumismo 19 27,5 19 27,9 20 29,0 58 28,2 

Não tem dificuldades 6 8,7 10 14,7 12 17,4 28 13,6 

Exemplos dos amigos, tv, celular etc 8 11,6 2 2,9 - - 10 4,9 

Influência da mídia capitalista 3 4,3 6 8,8 - - 9 4,4 

Dizer não quando acham que sim - - 3 4,4 5 7,2 8 3,9 
Convivência com outros adolescentes 
sem educação financeira - - - - 7 10,1 7 3,4 

Aquisição de novas tecnologias 1 1,4 - - 5 7,2 6 2,9 

Controlar os gastos 3 4,3 2 2,9 - - 5 2,4 

A vaidade 2 2,9 2 2,9 - - 4 1,9 

Normal 3 4,4 - - - - 3 1,5 

No início do diálogo é um pouco difícil - - - - 2 2,9 2 1,0 

Nem todos tem a mesma preocupação - - - - 2 2,9 2 1,0 

Não entender - - 2 2,9 - - 2 1,0 

Na educação e na saúde 2 2,9 - - - - 2 1,0 

A falta de dinheiro - - 2 2,9 - - 2 1,0 

Aprender o que sempre ensinamos - - 2 2,9 - - 2 1,0 

A imaturidade - - 1 1,5 - - 1 0,5 

As dificuldades do dia a dia - - 1 1,5 - - 1 0,5 

Não ter condições e aceitar de terceiros 1 1,4 - - - - 1 0,5 

O orçamento é curto - - 1 1,5 - - 1 0,5 

Quando chamam a atenção deles 1 1,4 - - - - 1 0,5 

Rebeldia, não aceitam a realidade - - 1 1,5 - - 1 0,5 

Não respondeu 20 29,0 14 20,6 16 23,2 50 24,3 

Total 69 100,0 68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Dos pais participantes, 28,2%  afirmaram ser o consumismo,  os que não tem 

dificuldades com 13,6%, e exemplos dos amigos, tv e celular 4,9%. 24,3% dos pais 

não responderam. 

. 

Na Rede Educacional Prisma, apresentou-se o maior percentual para o consumismo 

(29,0%), seguido pela Escola Estadual Polivante com 27,9% e a Escola Municipal 

CAIC – Maracanã com 27,5%. 

 

Já para os pais do ensino médio, as maiores dificuldades encontradas na 

“condução” da relação adolescente versus consumo (Tabela 174).  

 

Tabela 174 

Dificuldades na relação adolescente/consumo (ensino médio) 

Dificuldades na relação 
adolescente/consumo. 

CAIC - 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

Não tem dificuldades   9 12,5 15 20,5 24 16,6 

Fazer entender o que é necessário   13 18,1 9 12,3 22 15,2 

O consumismo   9 12,5 12 16,4 21 14,5 

Influência da mídia   8 11,1 10 13,7 18 12,4 

Modismo   4 5,6 3 4,1 7 4,8 

Poupar para reduzir as compras   3 4,2 - - 3 2,1 

Não gostam de ouvir dizer não   3 4,2 - - 3 2,1 

Ensinar a economizar   2 2,8 - - 2 1,4 

Mostrar que tudo tem limite   - - 2 2,7 2 1,4 

Só damos o que podemos   - - 2 2,7 2 1,4 

Mundo capitalista   - - 1 1,4 1 0,7 

Entender que os gastos são controlados   - - 1 1,4 1 0,7 

Como eles agregam valor as coisas   - - 1 1,4 1 0,7 

Importância do dinheiro   - - 1 1,4 1 0,7 

Quase não possuo dificuldades   - - 1 1,4 1 0,7 

Não respondeu   21 29,2 15 20,5 36 24,8 

Total         

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Verificou-se que 16,6% dos pais afirmaram não ter dificuldades; 15,2%, fazer 

entender o que é necessário; 14,5%, o consumismo e 24,8%  dos pais não 

responderam. 
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Nota-se novamente que a Rede Educacional Prisma apresentou o maior percentual 

dos pais que não tem dificuldades (20,5%) e a Escola Estadual Polivante com 

12,5%. 

 

A respeito das alternativas que utilizam para a educação econômica dos filhos, para 

os pais do ensino fundamental II, ver Tabela 175. 

 

Tabela 175 

Alternativas utilizadas para educação econômica dos filhos (ensino fundamental II) 

Alternativas N % 

1 Manter sempre um cofrinho 90 43,7 

2 Dar dinheiro como prêmio por bom comportamento 15 7,3 

3 Manter uma caderneta de poupança num banco 2 1,0 

4 Oferecer jogos que ensinem o uso do dinheiro 8 3,9 
5 Ensinar a economizar para comprar as coisas a curto prazo 88 42,7 
6 Conversar sobre o bom uso do dinheiro 155 75,2 
7 Dar regularmente dinheiro (mesada) 26 12,6 
8 Dar cartão de crédito - - 
9 Dar exemplo de como administrar os próprios recursos 111 53,9 
10 Envolvê-los no orçamento doméstico 93 45,1 
11 Evitar que lidem com o dinheiro 12 5,8 
12 Impedir que usem indevidamente o dinheiro 107 51,9 
13 Comentar as notícias econômicas de jornais e TV 76 36,9 
14 Ensinar a comprar consciente 148 71,8 
15 Pagar para fazer tarefas domésticas ou outras atividades 4 1,9 
16 Ensinar diferentes alternativas de poupança 20 9,7 
17 Ensinar o uso de cheques e cartão de crédito 21 10,2 
18 Não faço nada 3 1,5 

19 Outras 1 0,5 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

75,2% dos pais afirmaram  conversar sobre o bom uso do dinheiro; 71,8% disseram 

que ensinam os filhos a comprar consciente; 53,9%, dão exemplos de como 

administrar os próprios recursos; 51,9%, impedem que usem indevidamente  o 

dinheiro; 45,1%, buscam envolvê-los no orçamento doméstico; 43,7%, buscam 

manter sempre um cofrinho; 42,7%, ensinam a economizar para comprar as coisas a 

curto prazo; 36,9%, comentam as notícias econômicas de jornais e tv.  

 

Das alternativas apresentadas, dar cartão de crédito não foi citado, e as menos 

utilizadas foram outras 0,5%, manter uma caderneta de poupança no banco (1,0%), 

não fazem nada (1,5%) e pagam para fazer tarefas domésticas e outas atividades 

(1,9%). 
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Para os alunos do ensino médio sobre alternativas utilizadas para educação 

econômica dos filhos (Tabela 176). 

 

Tabela 176 

Alternativas utilizadas para educação econômica dos filhos (ensino médio) 
Alternativas N % 

1 Manter sempre um cofrinho 56 38,6 

2 Dar dinheiro como prêmio por bom comportamento 8 5,5 

3 Manter uma caderneta de poupança num banco 29 20,0 

4 Oferecer jogos que ensinem o uso do dinheiro 14 9,7 
5 Ensinar a economizar para comprar as coisas a curto prazo 64 44,1 
6 Conversar sobre o bom uso do dinheiro 108 74,5 
7 Dar regularmente dinheiro (mesada) 14 9,7 
8 Dar cartão de crédito 11 7,6 
9 Dar exemplo de como administrar os próprios recursos 66 45,5 
10 Envolvê-los no orçamento doméstico 72 49,7 
11 Evita que lidem com o dinheiro 3 2,1 
12 Impede que usem indevidamente o dinheiro 57 39,3 
13 Comenta as notícias econômicas de jornais e TV 43 29,7 
14 Ensinar a comprar consciente 107 73,8 
15 Paga para fazer tarefas domésticas ou outras atividades 10 6,9 
16 Ensinar diferentes alternativas de poupança 22 15,2 
17 Ensinar o uso de cheques e cartão de crédito 17 11,7 
18 Não faço nada - - 

19 Outras 9 6,2 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Dos pais respondentes, 74,5% conversam sobre o bom uso do dinheiro, 73,8 

ensinam a comprar consciente, 49,7% buscam envolvê-los no orçamento doméstico, 

45,5% dar exemplo de como administrar os próprios recursos, 44,1% ensinam a 

economizar para comprar as coisas em curto prazo, 39,3% impede que usem 

indevidamente o dinheiro e 38,6% utilizam manter sempre um cofrinho. 

 

Entre as alternativas apresentadas, “não faço nada” não foi citada, e as menos 

utilizadas foram “evitar que lidem com o dinheiro”; 5,5%, “dar dinheiro como prêmio 

por bom comportamento”; 6,9% “paga para fazer tarefas domésticas ou outras 

atividades” e 7,6% dar cartão de crédito. 

 

Quanto a consideram na educação econômica dos filhos, no ensino fundamental II 

(Tabela 177). 
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Tabela 177 

Consideram na educação econômica dos filhos (ensino fundamental II) 

Consideram na educação econômica N % 

1 Idade: dou mais dinheiro para o mais velho 17 8,3 

2 Sexo: dou mais dinheiro para os filhos homens - - 

3 Obediência: dou mais dinheiro para quem ajuda nas tarefas, obedece, etc. 18 8,7 

4 Dou mais dinheiro para os filhos que moram comigo 10 4,9 

5 Não faço distinção alguma 104 50,5 

6 Outros 35 17,0 

  Não respondeu 22 10,7 

  Total 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Verificou-se que 50,5 % dos pais não fazem distinção alguma quando dão dinheiro 

aos filhos, que 8,7% dos pais afirmaram que para a distribuição de dinheiro aos 

filhos consideram a obediência, dando mais dinheiro para quem ajuda nas tarefas ou 

obedece. A questão não foi respondida por 10,7% dos pais. 

 

Para os pais do ensino médio, sobre como consideram a educação econômica dos 

filhos (Tabela 178). 

 

Tabela 178 

Consideram na educação econômica dos filhos  (ensino Médio) 
Consideram na educação econômica N % 

1 Idade: dou mais dinheiro para o mais velho 16 11,0 

2 Sexo: dou mais dinheiro para os filhos homens 3 2,1 

3 Obediência: dou mais dinheiro para quem ajuda nas tarefas, obedece, etc. 19 13,1 

4 Dou mais dinheiro para os filhos que moram comigo 1 0,7 

5 Não faço distinção alguma 63 43,4 

6 Outros 26 17,9 

  Não respondeu 17 11,7 

  Total 145 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Destaca-se que, 43,4% dos pais não fazem distinção alguma quando dão dinheiro 

aos filhos, que 13,1% dos pais afirmaram que, para a distribuição de dinheiro aos 

filhos, consideram a obediência, dando mais dinheiro para quem ajuda nas tarefas 

ou obedece e 2,1% dos pais dão mais dinheiro para os filhos homens. A questão 

não foi respondida por 11,7% dos pais. 
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Em relação às decisões de compra dos filhos, as respostas dos pais dos alunos do 

ensino fundamental II se representam na Tabela 179.  

 

Tabela 179 

Nas decisões de compra dos filhos (ensino fundamental II) 
Procuram nas decisões de compras dos filhos N % 

1 Não intervir 1 0,5 

2 Conversar, mas deixar a decisão final para eles 84 40,8 

3 Perguntar se têm certeza, mas tenta persuadi-los a mudarem de ideia 27 13,1 

4 Conversar e explicar as razões da proibição 56 27,2 

5 Proibir  a compra 5 2,4 

6 Outros 13 6,3 

  Não respondeu 20 9,7 

  Total 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Observou-se que 40,8% dos pais procuram conversar, mas deixa a decisão final 

para eles, que 27,2% procuram conversar e explicar as razões da proibição, 13,1% 

pergunta se têm certeza, mas tenta persuadi-los a mudarem de ideia. 9,7% dos pais 

não responderam. 

 

Para os pais do ensino médio, em relação às decisões de compra dos filhos (Tabela 

180). 

 

Tabela 180 

Nas decisões de compra dos filhos (ensino médio) 

Procuram nas decisões de compras dos filhos N % 

1 Não intervir 7 4,8 

2 Conversar, mas deixar a decisão final para eles 72 49,7 

3 Perguntar se têm certeza, mas tenta persuadi-los a mudarem de ideia 14 9,7 

4 Conversar e explicar as razões da proibição 31 21,4 

5 Proibir  a compra 3 2,1 

6 Outros 8 5,5 

  Não respondeu 10 6,9 

  Total 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Nota-se que 49,7% dos pais procuram conversar, mas deixa a decisão final para 

eles, que 21,4% procuram conversar e explicar as razões da proibição, 9,7% 
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perguntam se têm certeza, mas tenta persuadi-los a mudarem de ideia. 6,9% dos 

pais não responderam. 

 

Em relação se acredita que a escola pode ajudar seu filho a tornar-se mais 

preparado para enfrentar as questões ligadas ao dinheiro e ao consumo, para os 

pais do ensino fundamental II, as respostas são demonstradas na Tabela 181. 

 

Tabela 181 

Acredita que a escola pode ajudar seus filhos sobre questões ligadas ao dinheiro e 
ao consumo (ensino fundamental II) 

Acredita que a escola 
pode ajudar os filhos 

CAIC – 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 – Não - - 5 7,4 8 11,6 13 6,3 

2 – Nunca pensei nisso 24 34,8 18 26,5 10 14,5 52 25,2 

3 – Sim 38 55,1 40 58,8 49 71,0 127 61,7 

Não respondeu 7 10,1 5 7,4 2 2,9 14 6,8 

Total 68 100,0 68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Aproximadamente 62,0% dos pais acreditam que a escola pode ajudar os filhos 

sobre as questões ligadas ao dinheiro e consumo, 25,2% nunca pensou nisso e 

6,8% dos pais não responderam. 

 

A Escola Rede Educacional Prisma apresentou o maior percentual (71,0%) 

observado entre os pais dos acreditam que a escola pode ajudar os filhos sobre 

questões ligadas ao dinheiro e consumo, seguido dos pais dos alunos da Escola 

Estadual Polivante (58,8%) e Escola Municipal CAIC – Maracanã (55,1%).  

 

Na Tabela 182, podem ser vistos os 127 respondentes que acreditam e seus 

respectivos motivos para tal atitude.  
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Tabela 182 

Motivos pelos quais os pais acreditam na escola (ensino fundamental II) 

Motivos N % 

Com conteúdos sobre economia e situações com a realidade deles 25 19,7 

Aulas de educação financeira 21 16,5 

Ensinando a lidar com o dinheiro 16 12,6 

Nas questões ambientais (consumo consciente) 7 5,5 

A escola ajuda no processo educativo 6 4,7 

Com palestras de economistas e empreendedores 6 4,7 

Através de atividades ligadas ao dinheiro e ao consumo 3 2,4 

Com a matemática 1 0,8 

Com a forma de utilizar os materiais escolares 1 0,8 

Em convivência com outras pessoas 1 0,8 

Promovendo feiras, bazar e plantio de horta. 1 0,8 

Outras 5 3,9 

Não responderam 34 26,8 

Total 127 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Com conteúdos sobre economia e situações com a realidade deles, 19,7%, com 

aulas de educação financeira, 16,5% e nas questões ambientais (consumo 

consciente), 5,5%. 

 

Para os pais dos alunos do ensino médio sobre se acreditam que a escola pode 

ajudar seu filho a tornar-se mais preparado para enfrentar as questões ligadas ao 

dinheiro e ao consumo (Tabela 183). 

 

Tabela 183 

Acredita que a escola pode ajudar seus filhos sobre questões ligadas ao dinheiro e 

ao consumo (ensino médio) 

Acredita que a escola 
pode ajudar os filhos 

CAIC – 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 – Não   8 11,1 2 2,7 10 6,9 

2 – Nunca pensei nisso   8 11,1 8 11,0 16 11,0 

3 – Sim   54 75,0 56 76,7 110 75,9 

Não respondeu   2 2,8 7 9,6 9 6,2 

Total   72 100,0 73 100,0 145 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Aproximadamente, 76,0% dos pais acreditam que a escola pode ajudar os filhos 

sobre as questões ligadas ao dinheiro e consumo; para 11,9% nunca pensaram 

nisso; 6,9% dos pais acreditam que não e 6,2% não responderam. 

 

A Escola Rede Educacional Prisma apresentou o maior percentual (76,7%) 

observado entre os pais dos alunos que acreditam que a escola pode ajudar os 

filhos nas questões ligadas ao dinheiro e consumo, seguido dos pais dos alunos da 

Escola Estadual Polivante (75,5%).  

 

Na Tabela 184, podem ser vistos os 110 respondentes que acreditam e seus 

respectivos motivos para tal atitude.  

 

Tabela 184 

Motivo pelos quais os pais acreditam na escola (ensino médio) 

Motivos N % 

Incluindo a educação financeira no currículo escolar 22 20,0 

Ensinando sobre economia 21 19,1 

Com palestras, ensinando a planejar o gasto 16 14,5 

Aulas de educação financeira 13 11,8 

Melhorando o sistema de ensino 6 5,5 

Mostrando como administrar o dinheiro 6 5,5 

Contribuindo com a formação do jovem em relação ao consumo 2 1,8 

Outras 1 0,9 

Não responderam 23 20,9 

Total 110 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

As respostas mais frequentes foram a inclusão da educação financeira no currículo 

escolar (20,0%), ensinar sobre economia (19,1%), palestras ensinando o planejar 

dos gastos com (14,5%) e aulas de educação financeira com 11,8%. 

 

A respeito de como os pais avaliam a conduta econômica de seus filhos, de acordo 

com os pais do ensino fundamental II (Tabela 185). 
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Tabela 185 

Como avaliam a conduta econômica dos filhos (ensino Fundamental II) 

Avaliação da conduta 
econômica dos filhos 

CAIC – 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 – Muito ruim - - 2 2,9 - - 2 1,0 

2 – Ruim 2 2,9 6 8,8 - - 8 3,9 

3 – Regular 20 29,0 12 17,6 16 23,2 48 23,3 

4 – Boa 39 56,5 37 54,4 43 62,3 119 57,8 

5 – Ótima 5 7,2 5 7,4 8 11,6 18 8,7 

Não respondeu 3 4,3 6 8,8 2 2,9 11 5,3 

Total 69 100,0 68 100,0 69 100,0 206 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Verificou-se que 57,8% dos pais consideram boa; 23,3%, regular e apenas 8,7% 

consideram ótima; não responderam 5,3%. A Escola Rede Educacional Prisma com 

62,3%, o maior percentual dos pais que avaliam a conduta econômica dos filhos 

como boa, seguido da Escola Municipal CAIC – Maracanã, 56,5% e a Escola 

Estadual Polivante, 54,4%. 5,3% dos pais não avaliaram a conduta econômica dos 

filhos. 

 

No ensino médio, sobre como os pais consideram a conduta econômica dos filhos 

(Tabela 186). 

 

Tabela 186 

Como avaliam a conduta econômica dos filhos (ensino médio) 

Avaliação da conduta 
econômica dos filhos 

CAIC – 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 – Muito ruim   1 1,4 - - 1 0,7 

2 – Ruim   - - - - - 0,0 

3 – Regular   22 30,6 20 27,4 42 29,0 

4 – Boa   22 30,6 40 54,8 62 42,8 

5 – Ótima   16 22,2 9 12,3 25 17,2 

Não respondeu   11 15,3 4 5,5 10 10,3 

Total   72 100,0 73 100,0 145 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Nota-se que 42,8% dos pais consideram boa a conduta econômica dos filhos; 29,3% 

consideram regular e 17,2%, consideram ótimas, não responderam 10,3%.  

 



230 

 

Observou-se também que a Rede Educacional Prisma apresentou o maior 

percentual (54,8%) dos pais que avaliam a conduta econômica dos filhos como boa, 

seguida da Escola Estadual Polivante (54,4%). 5,3% dos pais não avaliaram a 

conduta econômica dos filhos. 

 

4.3 Pesquisa com os professores 

 

A pesquisa foi realizada com 15 professores e a caracterização dos respondentes foi 

feita por sexo, formação e disciplina lecionada. 

 

4.3.1 Caracterização dos respondentes 

 

Dos 15 professores respondentes, oito são do sexo feminino e sete do sexo 

masculino. Quanto à formação, um professor doutor, cinco professores mestres, 

quatro professores pós-graduados e cinco com licenciatura. Em relação as 

disciplinas, oito professores de Matemática, três professores de Geografia, três de 

Português e um professor de Química. Os professores estão distribuídos em três 

escolas: Escola Municipal CAIC – Maracanã, Escola Estadual Polivante (cinco) e 

Rede Educacional Prisma.  

 

4.3.2 Análise das respostas das entrevistas com os professores 

 

Para essa etapa, foi elaborada uma tabela para cada questão, sendo as respostas 

analisadas de acordo com a proposta metodológica do discurso do sujeito do 

coletivo, exceto as questões 1 e 3 não foram utilizadas a metodologia DSC. 

 

Em relação a qual percepção dos alunos em relação ao dinheiro e ao consumo, 

veja-se a Tabela 187.  
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Tabela 187 

Como percebem o nível de conhecimento econômico em seus alunos em relação ao 
dinheiro e ao consumo. 

Percepção dos 
professores ao nível de 

conhecimento 
econômico 

CAIC – 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 – Nenhum - - - - - - - - 

2 – Muito Pouco - - 2 33,3 1 20,0 3 26,7 

3 – Pouco 2 50,0 2 33,3 1 20,0 5 33,3 

4 – Bom 2 50,0 2 33,3 3 60,0 7 46,7 

5 – Ótimo - - - - - - - - 

Total 4 100,0 6 100,0 5 100,0 15 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Observou-se que 46,7% dos professores percebem que os alunos têm um bom 

conhecimento; 33,3%, pouco conhecimento e 26,7%, considera muito pouco o 

conhecimento, para as alternativas nenhum e ótimo não foram respondidas pelos 

professores. 

 

Na Tabela 188, estão relacionadas as ECHs e as ICs da segunda questão: Qual a 

metodologia você utiliza para trabalhar as questões relacionadas às informações 

financeiras (dinheiro, consumo, poupança, investimento, etc.) com seus alunos? Em 

seguida, serão reportados os resultados qualitativos e quantitativos dessa questão. 

 

Tabela 188 

ECH e IC - Resultados qualitativos da questão 2: qual a metodologia você utilizada 
para trabalhar as questões relacionadas às informações financeiras (dinheiro, 
consumo, poupança, investimentos etc) com seus alunos? - continua 

Prof. Escola Expressões-chave Ideia Central 

1 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Organização de eventos: roteiros 
de viagens, festas de 
confraternização, cinemas, bazar, 
eventos beneficentes. 

Aplicação em organização de 
eventos: roteiros de viagens, 
festas de confraternização, 
cinemas, bazar, eventos 
beneficentes. 

2 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Praticamente nenhuma, raramente 
uma vez ou outra surge algum tipo 
de questionamento, ou alguma 
abordagem informal mantenho um 
diálogo ou um pequeno debate 
sobre situação específica. 

1ª: Não utiliza nenhuma 
metodologia. 

2ª: Às vezes mantem um diálogo 
informal sobre situações 
específica. 

3 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Responsáveis pela organização de 
eventos como: confraternizações e 
eventos na escola para 
arrecadação de dinheiro 

Organizam eventos de acordo 
com a necessidade. 
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Tabela 188 

ECH e IC - Resultados qualitativos da questão 2: qual a metodologia você 
utilizada para trabalhar as questões relacionadas às informações financeiras 
(dinheiro, consumo, poupança, investimentos etc) com seus alunos? - conclui 

4 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Nenhuma, normalmente tento 
fazer com que prevaleça o 
conhecimento econômico que eu 
tenho ou “acho” que tenho. 

1ª: Nenhuma metodologia 

2ª: Aprendem com os 
conhecimentos que o professor 
acha que tem. 

5 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Aplicação de situações práticas em 
modelos matemáticos. 

Aprendem com aplicação de 
situações práticas em modelos 
matemáticos 

6 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Através de trabalhos fora da sala 
de aula em que os alunos devem 
fazer compras e saber investigar e 
analisar os menores preços 

Aprendem com aplicação de 
situações práticas. 

7 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Utilizo panfletos de lojas, 
calculadora e extrato bancários. 

Aprendem com aplicação de 
situações. 

8 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Trabalho de levantamento de 

preços, simulação de 

financiamento e tomada de 

decisão de qual tipo de 

investimento, compra compensa 

fazer. 

Aprendem com aplicação de 
situações. 

9 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Valorizar mais o dinheiro que 

possui, sabendo aplicar os 

recursos dos pais e não esquecer 

de quando estiverem trabalhando, 

receber seus dividendos, primeiro 

é pensar em quanto vai poupar. 

Aplicação de conhecimentos 
econômicos. 

10 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Trabalho de levantamento de 
preços, decisões de compras. 

Aprendem com aplicação de 
situações. 

11 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Aula Expositiva e dialogada Aula expositiva e dialogada 

12 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Mediante estudo de textos que 
abordam algumas temáticas como: 
sustentabilidade, consumismo. 
Tomando como base situações do 
próprio investimento dos pais. 

1ª:  Mediante estudo de textos que 
abordam algumas temáticas 
como: sustentabilidade e  
consumismo. 

2ª: Situações práticas com base 
na família. 

13 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Trabalhos fora de sala com 
levantamento de preços, simulação 
de financiamento e tomada de 
decisão de qual tipo de 
investimento. 

Aprendem com aplicação de 
situações. 

14 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Mediante estudo de textos que 
abordam algumas temáticas como: 
Empreendedorismo e consumismo 

Aprendem com aplicação de 
situações. 

15 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Organização de eventos: roteiros 
de viagens, festas de 
confraternização. 

Aplicação em organização de 
eventos: roteiros de viagens, 
festas de confraternização. 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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As ICs semelhantes foram agrupadas em duas categorias, a partir de uma 

expressão que indicou o sentido dos depoimentos reunidos, conforme pode ser 

observado na Tabela 189, que informa também o resultado quantitativo dessa 

questão. 

  

Tabela 189 

Categorias e IC - resultados quantitativos da questão 2: qual a metodologia você 
utilizada para trabalhar as questões relacionadas às informações financeiras 
(dinheiro, consumo, poupança, investimentos etc) com seus alunos? 
Categoria Ideias Centrais Resultados 

Quantitativos 

Número Porcentagem 

A Utilizam metodologias para trabalhar as questões 
relacionadas às informações financeiras 

13 53,3 

B Não utilizo nenhuma metodologia. 02 46,7 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 
 
Dos entrevistados, a maioria (13) professores utilizam algum tipo de metodologia 

para trabalhar as questões relacionadas às informações financeiras, enquanto 

apenas dois professores não utilizam. 

 
A seguir são apresentados os dois DSCs com base na categorização das ICs 

referentes às respostas à questão 2 - qual a metodologia você utilizada para 

trabalhar as questões relacionadas às informações financeiras (dinheiro, consumo, 

poupança, investimentos etc) com seus alunos?   

 

IC – Metodologias utilizadas 

 

DSC 1 – Os professores utilizam como metodologia: situações práticas com 
modelos matemáticos, mediante estudo de caso que abordam temáticas 
sobre empreendedorismo, sustentabilidade e consumismo, organização de 
eventos como: roteiros de viagens, festas de confraternização etc. 
 

IC – Não utilizam metodologias  

 

DSC 2 – Os professores não utilizam nenhuma metodologia para trabalhar as 
questões relacionadas às informações financeiras 
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Em relação se os alunos relatam situações ocorridas (exemplos) na família ou 

amigos sobre os temas discutidos em sala de aula sobre o uso do dinheiro, as 

respostas são apresentadas na Tabela 190. 

  

Tabela 190 

Relatam situações ocorridas na família ou amigos sobre o uso do dinheiro. 

Se os alunos relatam 
situações ocorridas 

sobre o uso do dinheiro 

CAIC – 
Maracanã 

Escola 
Estadual 
Polivante 

Rede 
Educacional 

Prisma 
Total 

N % N % N % N % 

1 – Nunca - - - - - - - - 

2 – Quase nunca 1 25,0 1 16,7 1 20,0 3 20,0 

3 – Às vezes 3 75,0 5 83,3 4 80,0 12 80,0 

4 – Sempre - - - - - - - - 

Total 4 100,0 6 100,0 5 100,0 15 100,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Verificou-se que para  80% dos professores, os alunos relatam às vezes; e para 

20% quase nunca; para as alternativas nunca e sempre não foi apresentado por 

nenhum dos professores entrevistados. 

 

Na Tabela 191, estão relacionadas as ECHs e as ICs da quarta questão: Em sua 

opinião, atualmente, qual a principal dificuldade relacionada ao dinheiro com  

adolescentes? Em seguida, serão reportados os resultados qualitativos e 

quantitativos dessa questão. 

 

Tabela 191 

ECH e IC - Resultados qualitativos da questão 4: Em sua opinião, atualmente qual a 
principal dificuldade relacionada ao dinheiro com  adolescentes? - continua 

Prof. Escola Expressões-chave Ideia Central 

1 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Nem sempre ele é bem utilizado 
em função da influência das 
mídias, blogs, redes sociais. 

Influência negativa da mídia 

2 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

como não há nenhum tipo de 
“educação financeira” específica, 
na escola e ainda pouco 
envolvimento dos mesmos em 
relação a esse assunto, agravado 
pela própria convivência em família 
em que não se discute tal situação, 
os adolescentes estão à mercê do 
que por ventura vem pela TV ou 
em suas redes sociais. 
 

1ª:  Falta de conhecimento e 
discussão do tema em família. 

2ª: Influência negativa dos meios 
de comunicação. 
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Tabela 191 

ECH e IC - Resultados qualitativos da questão 4: Em sua opinião, atualmente 
qual a principal dificuldade relacionada ao dinheiro com  adolescentes? – conclui 

3 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Falta de conhecimento por parte 
dos alunos e pais, e a falta de 
materiais específicos para o 
desenvolvimento do tema. 

Falta de conhecimento e de 
materiais específicos.  

4 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Influência da mídia e rede sociais 
com apelos ao consumismo 

Influência negativa da mídia. 

5 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

A fonte de renda que é os pais 
muitas vezes está com o 
orçamento é comprometido.  

O orçamento familiar 
comprometido 

6 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Muito se deve aos alunos não 
terem nenhum conhecimento na 
escola sobre o assunto. Não existe 
essa disciplina e nem nos 
currículos escolares. 

Falta de conhecimento e falta de 
disciplina específica 

7 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

É o consumo. Tudo que eles veem 
querem, mesmo sem saber a 
utilidade.  

Falta de controle com o 
consumismo. 

8 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

A falta de contato com a vida real, 
os juros, busca de melhor preço 
até porque, geralmente, tudo que 
tem é dado pelos pais, não sabem 
quanto custa quase nada. 

Falta de controle com o 
consumismo. 

9 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Um aumento de consumo, sem 
medir os valores aplicados (custo x  
benefício) 

Falta de controle com o 
consumismo. 

10 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Falta de conhecimentos por parte 
dos alunos, e Não existe essa 
disciplina no calendário escolar. 

Falta de conhecimento e falta de 
disciplina específica 

11 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Necessidade de economizar e 
gastar somente o necessário 

Não possui planejamento nos 
gastos 

12 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Excesso de propagandas, apelo ao 
consumismo, efeito de 
demonstração, quer ser melhor 
que o colega. 

1ª:  Influência negativa da mídia 

13 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Gastos desnecessários. 
Não possui planejamento nos 
gastos 

14 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Um aumento de consumo, sem 
controles nos gastos. 

Não possui planejamento nos 
gastos 

15 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Influência nos meios de 
comunicação para o consumismo. Influência negativa da mídia. 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

As ICs semelhantes foram agrupadas em duas categorias, a partir de uma 

expressão que indicou o sentido dos depoimentos reunidos, conforme pode ser 
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observado na Tabela 192, que informa também o resultado quantitativo dessa 

questão. 

  

Tabela 192 

Categorias e IC - resultados quantitativos da questão 4: Em sua opinião, atualmente, 
qual a principal dificuldade relacionada ao dinheiro com  adolescentes? 
Categoria Ideias Centrais Resultados 

Quantitativos 

Número Porcentagem 

A A falta de conhecimento e a influência negativa dos meios 
de comunicações. 

08 53,3 

B Falta de controle e planejamento dos gastos. 07 46,7 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Das 15 respostas, 53,3% (oito) foram agrupadas na categoria A, “a falta de 

conhecimento e a influência dos meios de comunicações”; 46,7% (sete) na categoria 

B, “falta de controle e planejamento dos gastos”. 

 

A seguir são apresentados os dois DSCs a partir da categorização das ICs 

referentes às respostas à questão 4 - Em sua opinião, atualmente, qual a principal 

dificuldade relacionada ao dinheiro com adolescentes? 

 

IC – A falta de conhecimento e a influência negativa dos meios de comunicação.  

 

DSC 1 - Nem sempre ele é bem utilizado em função da influência das mídias, 
os apelos da mídia ao consumismo, Excesso de propagandas, apelo ao 
consumo, efeito de demonstração, quer ser melhor que o colega, a falta de 
conhecimento por parte dos alunos e pais. 

 

IC – A falta de controle e planejamento dos gastos.  

 

DSC 2 - A fonte que é os pais muitas vezes o orçamento é comprometido. 
Tudo que eles veem querem, mesmo sem saber a utilidade. A falta de contato 
com a vida real dos juros, busca de melhor preço até porque geralmente tudo 
que tem é dado pelos pais, não sabem quanto custa quase nada. Um 
aumento de consumo, sem medir os valores aplicados (custo x  benefício) e a 
necessidade de economizar e gastar somente o necessário. 
 

Na Tabela 193, estão relacionadas as ECHs e as ICs da quinta questão: São 

desenvolvidas atividades em sala ou de campo para o aprendizado sobre o 
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dinheiro? Quais? Com que objetivos? Em seguida, serão reportados os resultados 

qualitativos e quantitativos dessa questão. 

 

Tabela 193 

ECH e IC - Resultados qualitativos da questão 5: São desenvolvidas atividades em 
sala ou de campo para o aprendizado sobre o dinheiro? Quais? Com que objetivos?  
- continua 

Prof. Escola Expressões-chave Ideia Central 

1 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Sempre que possível,  calculando 

o valor dos gastos,  o ônibus 

quando não for da prefeitura, 

quando é cinema, a pipoca o 

refrigerante, é discutido em sala os 

aumentos exorbitantes da 

gasolina, de alguns produtos 

básicos da feira, de viagens, com o 

objetivos de se prepararem para 

lidar com questões do cotidiano 

relacionadas às finanças    

Sempre que possível, calculando 
os gastos com o objetivo de 
prepará-los para as questões 
relacionadas a finanças. 

2 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Não são desenvolvidas Não são desenvolvidas 

3 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Sempre que possível, atividades 
básicas com cálculos matemáticos 

Sempre que possível, 
desenvolvimento de atividades 
básicas com cálculos matemáticos 

4 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Não são desenvolvidas Não são desenvolvidas 

5 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Não são desenvolvidas Não são desenvolvidas 

6 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Às vezes. Só as pesquisas de 

preços. Para fazer comparações e 

cálculos em cima dos valores 

encontrados. Não é trabalho a 

questão da poupança e consumo 

consciente.  

Às vezes, desenvolvimento de 
atividades básicas com cálculos 
matemáticos 

7 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Sim, visitas aos supermercados. 

 

Calcular os gastos com o objetivo 
de prepará-los para as questões 
relacionadas a finanças 

8 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Trabalho de levantamento de 
preços, simulação de 
financiamento e tomada de 
decisão de qual tipo de 
investimento, compensa fazer a 
compra. 

Calcular os gastos e 
investimentos com o objetivo de 
prepará-los para as questões 
relacionadas a finanças 

9 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Em sala de aula, mas sempre 

abordando o comércio em geral 

para contextualizar o conteúdo, 

não esquecendo que o aprendiz é 

um consumidor e ao mesmo tempo 

um investidor. 

Calcular os gastos e 
investimentos com o objetivo de 
prepará-los para as questões 
relacionadas a finanças 
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Tabela 193 

ECH e IC - Resultados qualitativos da questão 5: São desenvolvidas atividades 
em sala ou de campo para o aprendizado sobre o dinheiro? Quais? Com que 
objetivos?  - conclui 

10 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Levantamento de preços com 
simulações de compras 

Desenvolvimento de atividades 
básicas com cálculos matemáticos 

11 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Em sala de aula, discussões 
abordando o valor das coisas e o 
aumento que sofre com o tempo. O 
uso do cartão de crédito e o 
cheque especial. 

Desenvolvimento através de 
discussões. 

12 
Rede 
Educacional 
Prisma 

O básico, os alunos são orientados 
sempre que temática textual 
aborda algo semelhante ao 
assunto. 

Desenvolvimento do básico 

13 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Em sala de aula, simulações de 
compras no comércio e em 
discussões abordando o tema. 

Desenvolvimento através de 
discussões e simulações 

14 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Pesquisa de preços com 
simulações de cálculos 
matemáticos 

Desenvolvimento através de 
discussões e simulações 

15 
Rede 
Educacional 
Prisma 

O básico, com simulações de 
cálculos matemáticos 

Desenvolvimento através de 
discussões. 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

As ICs semelhantes foram agrupadas em três categorias, a partir de uma expressão 

que indicou o sentido dos depoimentos reunidos, de acordo com a Tabela 194, bem 

como o resultado quantitativo dessa questão. 

 

Tabela 194 

Categorias e IC - resultados quantitativos da questão 5: São desenvolvidas 
atividades em sala ou de campo para o aprendizado sobre o dinheiro? Quais? Com 
que objetivos?   
Categoria Ideias Centrais Resultados Quantitativos 

Número Porcentagem 

A Não são desenvolvidas 03 20,0 
B Ensinando o básico 02 13,3 
C Ensinando a pesquisar e fazer simulações 10 66,7 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Os resultados envideciam que, das 15 respostas, 20,0% (três) foram agrupadas na 

categoria A, “não são desenvolvidas”; 13,3% (dois) na categoria B, “ensinando o 

básico”; e 66,7% na categoria C, “ensinando a pesquisar e fazer simulações”.  
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A seguir são apresentados os três DSCs com base na categorização das ICs 

referentes às respostas à questão 5 - São desenvolvidas atividades em sala ou de 

campo para o aprendizado sobre o dinheiro? Quais? Com que objetivos?   

 

IC – Não são desenvolvidas 

 

DSC 1 – Os professores não desenvolvem nenhuma discussão ou atividade 
em sala de aula ou em campo que ajuda no aprendizado sobre o dinheiro. 

 

IC – Ensinando o básico  

 

DSC 2 – Os professores desenvolvem os conceitos básicos sobre o dinheiro, 
mostrando a importância de utilizá-lo de forma correta e consciente, orienta 
os alunos sempre que a temática textual aborda algo semelhante ao assunto. 

 

IC – Ensina a pesquisar e fazer simulações 

 

DSC 3 – Os professores incentivam a pesquisa de preços em supermercado 
e comércio, desenvolvendo em sala de aula discussões e simulações com 
cálculos matemáticos.  

 

Na Tabela 195, estão relacionadas as ECHs e as ICs da sexta questão: Como você 

percebe o aprendizado sobre o dinheiro na família? Em seguida, serão reportados 

os resultados qualitativos e quantitativos dessa questão. 

 

Tabela 195 

ECH e IC - Resultados qualitativos da questão 6: Como você percebe o aprendizado 
sobre o dinheiro na família?- continua 

Prof. Escola Expressões-chave Ideia Central 

1 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Alguns alunos são mais 

consumistas e abusam mais no 

momento de organizar as coisas e 

outros menos, às vezes vejo um 

desperdício, mas o nível sócio 

econômico da escola é razoável 

 

São consumistas e não evitam 
desperdícios. 

2 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Os estudantes que de alguma 
forma já tem que trabalhar 
parecem se preocupar mais com 
ter dinheiro ou manter o controle 
daquele que ganha. 

Preocupa em ter o dinheiro 
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Tabela 195 

ECH e IC - Resultados qualitativos da questão 6: Como você percebe o 
aprendizado sobre o dinheiro na família?- conclui 

3 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Os pais tentam mostrar a realidade 
financeira da família 

Os pais tentam mostrar a 
realidade financeira da família 

4 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Alguns fatos isolados sobre o 

aprendizado. 

Alguns fatos isolados sobre o 

aprendizado. 

5 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Muito pouco. Agora com a crise no 

Brasil, que muitos estão vendo a 

importância do dinheiro. 

Agora com a crise no Brasil, que 
muitos estão vendo a importância 
do dinheiro. 

6 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Fazendo comparações e cálculos 

de preços, estão com um consumo 

moderado. 

Fazendo comparações e cálculos 

de preços, estão com um 

consumo moderado. 

7 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Algumas famílias não possuem 

informações suficientes, precisam 

de aulas de economia. 

Algumas famílias não possuem 

informações suficientes, 

precisam de aulas de economia. 

8 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Superficial e às vezes flexível, os 

pais não tendo uma rigidez  

adequada com a aplicação do 

dinheiro. 

 

Superficial e às vezes flexível, os 

pais não tendo uma rigidez  

adequada com a aplicação do 

dinheiro. 

9 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Vejo a partir das economias e 
discussões e sala de aula 

Vejo a partir das economias e 
discussões e sala de aula 

10 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Apesar da consciência dos pais, 
alguns filhos não têm noção do 
quanto gastam sem necessidade 

Apesar da consciência dos pais, 
alguns filhos não têm noção do 
quanto gastam sem necessidade 

11 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Percebo que muitos pais procuram 
manter um diálogo com os filhos 

Percebo que muitos pais 
procuram manter um diálogo com 
os filhos 

12 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Só pensam em querem comprar 
tudo que veem, principalmente 
aparelhos tecnológicos e roupas de 
marcas 

Aparelhos tecnológicos e roupas 
de marcas 

13 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Alguns alunos apresentam bom 
desenvolvimento nas questões 
sobre o dinheiro. 

Alguns alunos apresentam bom 
desenvolvimento nas questões 
sobre o dinheiro. 

14 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Percebo um aprendizado em 
desenvolvimento, alunos com boas 
discussões em sala de aula. 

Percebo um aprendizado em 
desenvolvimento. 

15 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Não tem noção do alto consumo 
dos filhos. 

Não tem noção do alto 
consumismo dos filhos. 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

As ICs semelhantes foram agrupadas em duas categorias, a partir de uma 

expressão que indicou o sentido dos depoimentos reunidos, como exibe a Tabela 

196, que mostra, ainda, o resultado quantitativo dessa questão. 
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Tabela 196 

Categorias e IC - resultados quantitativos da questão 6: atualmente, Como você 
percebe o aprendizado sobre o dinheiro na família? 
 Categoria Ideias Centrais Resultados Quantitativos 

Número Porcentagem 

A As famílias ensinam sobre o uso do dinheiro aos filhos  9 60,0 
B Falta de orientação aos filhos sobre o uso do dinheiro 6 40,0 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Verificou-se que, das 15 respostas, 60,0% (seis) foram agrupadas na categoria A, 

“As famílias ensinam sobre o uso do dinheiro aos filhos”; 40,0% (uma), na categoria 

B, “Falta orientação aos filhos sobre o uso do dinheiro”. 

 

A seguir são apresentados os dois DSCs a partir da categorização das ICs 

referentes às respostas à questão 6 – como você percebe o aprendizado sobre 

consumo na família?  

 

IC - As famílias ensinam sobre consumo aos filhos 

 

DSC 1 - Percebo que os pais buscam mostrar a realidade financeira da 
família aos filhos, as famílias estão equilibradas, dialogando com os filhos 
sobre a importância do dinheiro, que é preciso saber usar o dinheiro 
pesquisando antes de comprar. Assim, muitos filhos apresentam um bom 
aprendizado, comprando de forma consciente.  
 

No DSC 1, os professores revelaram que as famílias orientam seus filhos em relação 

ao consumo, por meio do diálogo.   

 

IC - Falta de orientação econômica aos filhos sobre consumo  

 

DSC 2 – Percebo que algumas famílias possuem pouca informação sobre o 
consumo e, por sua vez, não têm condições para orientar seus filhos, que 
gastam de forma desnecessária, perdendo, assim, o controle da situação. 
Acho que todos deveriam ter uma aula de economia e dinheiro.  
 

No DSC 2, os professores citaram que a família não orienta seus filhos quanto ao 

consumo e ressaltam a importância de se ter aula de economia.   
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Na Tabela 197, estão relacionadas as ECHs e as ICs da sétima questão: como você 

avalia o trabalho desenvolvido por você a respeito de dinheiro junto aos seus 

alunos?  Em seguida, serão reportados os resultados qualitativos e quantitativos 

dessa questão. 

 

Tabela 197 

ECH e IC - Resultados qualitativos da questão 7: Como você avalia o trabalho 
desenvolvido por você a respeito de dinheiro junto aos seus alunos?- continua 

Prof. Escola Expressões-chave Ideia Central 

1 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Sempre que tenho oportunidade 

abordo o assunto, falo dos sonhos 

que realizo por meio da 

organização financeira, mas 

acredito que é muito importante 

trabalhar mais educação financeira 

 

Sempre que tenho oportunidade 
abordo o assunto, mas acredito 
que é muito importante trabalhar 
mais educação financeira. 

2 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Não desenvolvo. 

 

Não desenvolvo. 

 

3 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Trabalho com a conscientização e 
evitar o desperdício 

Trabalho com a conscientização 
e evitar o desperdício 

4 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Procuro conscientizá-los sobre a 
importância de não gastar sem 
necessidade. 

Procuro conscientizá-los sobre a 
importância de não gastar sem 
necessidade. 

5 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Muito pouco aplicável. 

 

Muito pouco aplicável. 

 

6 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Muito pouco Muito pouco 

7 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Bom; eles sempre demonstram 

interesse sobre o assunto. 

 

Bom; eles sempre demonstram 

interesse sobre o assunto. 

 

8 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Procuro trazer o mais próximo da 

realidade de maneira que o 

trabalho realizado por eles traz um 

aprendizado mais eficaz. 

 

Procuro trazer o mais próximo da 

realidade de maneira que o 

trabalho realizado por eles traz 

um aprendizado mais eficaz. 

 

9 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Bom seria excelente se eu tivesse 

o mesmo trabalho também com os 

pais. 

 

Bom seria excelente se eu 

tivesse o mesmo trabalho 

também com os pais. 

10 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Bom, sempre temos boas 
discussões em salas sobre o 
assunto 

Bom, sempre temos boas 
discussões em salas sobre o 
assunto 
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Tabela 197 

ECH e IC - Resultados qualitativos da questão 7: Como você avalia o trabalho 
desenvolvido por você a respeito de dinheiro junto aos seus alunos?- conclui 
 

11 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Reforço para os alunos assuntos 
como juros, inflação parcelamento, 
uso do cartão de crédito, tento 
conscientizá-lo sobre a forma do 
uso do dinheiro 

Tento conscientizá-lo sobre a 
forma do uso do dinheiro 

12 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Sempre que tenho oportunidade, 
no dia a dia, demonstrando minha 
relação com o dinheiro e exemplos 
práticos 

Sempre que tenho oportunidade, 
no dia a dia, demonstrando 
minha relação com o dinheiro e 
exemplos práticos 

13 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Desenvolvo um bom trabalho, mas 
poderia ser melhor. 

Desenvolvo um bom trabalho, 
mas poderia ser melhor. 

14 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Dentro do possível, orientando 
sobre a importância do bom uso do 
dinheiro. 

Dentro do possível, orientando 
sobre a importância do bom uso 
do dinheiro. 

15 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Faço pouco. Faço pouco. 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

As ICs semelhantes foram agrupadas em duas categorias, a partir de uma 

expressão que indicou o sentido dos depoimentos reunidos, como se verifica na 

Tabela 198, que abrange o resultado quantitativo dessa questão. 

 

Tabela 198 

Categorias e IC - resultados quantitativos da questão 7: como você avalia o trabalho 
desenvolvido por você a respeito de dinheiro junto aos alunos? 

Categoria Ideias Centrais Resultados Quantitativos 

Número Porcentagem 

A Trabalho de orientação e conscientização sobre dinheiro 11 73,3 
B Trabalho pouco ou não desenvolvido 04 26,7 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Evidenciou-se que, das 15 respostas, 73,3% (onze) foram agrupadas na categoria A, 

“trabalho de orientação e conscientização sobre dinheiro”; e 26,7% (quatro), na 

categoria B”, trabalho pouco ou não desenvolvo”.  

 

Os dois próximos DSCs baseiam-se na categorização das ICs referentes às 

respostas à questão 7 - como você avalia o trabalho desenvolvido por você a 

respeito de dinheiro junto aos alunos? 
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IC - Trabalho de orientação e conscientização sobre dinheiro 

 

DSC 1 - O trabalho realizado por mim é conscientizar os alunos  sobre como 
usar o dinheiro no dia a dia e evitar o consumo desnecessário. Além de 
trabalhar a importância e a necessidade em economizar e ainda orientar 
sobre as necessidades do dia a dia.  
 

No DSC 1, os professores revelaram que realizam trabalhos de conscientização 

sobre a importância e o uso do dinheiro no dia a dia, além de relatar a crise e a 

necessidade de economizar.  

 

IC - Trabalho pouco ou não desenvolvido 

 

DSC 2 – Trabalho pouco esse conteúdo, não desenvolvo esse conteúdo em 
sala de aula.  
   

No DSC 2, os professores atestam que há pouco ou nenhum trabalho sobre o 

assunto. 

 

Na Tabela 199, estão relacionadas as ECHs e as ICs da oitava questão: quais os 

benefícios que uma educação financeira, no ensino fundamental II e médio, poderia 

trazer para nossa sociedade?  Em seguida, serão reportados os resultados 

qualitativos dessa questão. 

 

Tabela 199 

ECH e IC - Resultados qualitativos da questão 8: Quais os benefícios que uma 
educação financeira no ensino fundamental II e médio poderia trazer para nossa 
sociedade?- continua 

Prof. Escola Expressões-chave Ideia Central 

1 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Formar cidadãos mais 

conscientes, organizados, menos 

inadimplentes, para melhor 

alcançar seus sonhos 

 

Formar cidadãos mais 
conscientes, organizados, menos 
inadimplentes. 

2 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Certamente que inúmeros, visto 
que a observação do controle 
financeiro muitas vezes ocorre 
apenas na idade adulta, A falta de 
conhecimento e controle financeiro 
fazem com que as pessoas 
percam noção do real valor que 
tem o dinheiro. 

A falta de conhecimento e controle 
financeiro fazem com que as 
pessoas percam noção do real 
valor que tem o dinheiro 



245 

 

Tabela 199 

ECH e IC - Resultados qualitativos da questão 8: Quais os benefícios que uma 
educação financeira no ensino fundamental II e médio poderia trazer para nossa 
sociedade?- conclui. 
 

3 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Teremos cidadãos mais 
conscientes com o uso do dinheiro 

Teremos cidadãos mais 
conscientes com o uso do 
dinheiro 

4 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Acredito que teremos uma 
sociedade menos consumista 

Acredito que teremos uma 
sociedade menos consumista 

5 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Ajudará na vida financeira. 

 

Ajudará na vida financeira. 

 

6 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Vários, mas principalmente nas 

questões das dívidas das famílias. 

 

Vários, mas principalmente nas 

questões das dívidas das 

famílias. 

 

7 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Os alunos seriam mais 

questionadores. 

 

Os alunos seriam mais 

questionadores. 

 

8 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Poderia diminuir a inadimplência e 

aumentar o consumo consciente. 

 

Poderia diminuir a inadimplência 

e aumentar o consumo 

consciente. 

 

9 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Uma pessoa que tem uma vida 

financeira bem administrada, 

beneficia tanto a si mesmo como a 

sociedade. 

 

Uma pessoa que tem uma vida 

financeira bem administrada, 

beneficia tanto a si mesmo como 

a sociedade. 

10 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Famílias menos endividadas Famílias menos endividadas 

11 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Futuramente teremos jovens mais 
conscientes, uma sociedade 
menos consumistas, no futuro 
economizar e gastar o necessário. 

Futuramente teremos jovens 
mais conscientes, uma sociedade 
menos consumista. 

12 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Importante para a maturidade, para 
o exercício de um cidadão 
consciente 

Importante para a maturidade, 
para o exercício de um cidadão 
consciente 

13 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Cidadãos mais conscientes com o 
uso do dinheiro 

Cidadãos mais conscientes com 
o uso do dinheiro 

14 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Aumentaria o consumo consciente, 
pessoas menos endividadas 

Aumentaria o consumo 
consciente, pessoas menos 
endividadas 

15 
Rede 
Educacional 
Prisma 

As pessoas teriam consciência 
sobre o real valor das coisas 

As pessoas teriam consciência 
sobre o real valor das coisas 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Dos professores entrevistados, todos afirmaram que a educação financeira no 

ensino fundamental II e médio pode trazer benefícios para a sociedade. 

 

Sendo assim, os benefícios que a educação financeira pode trazer para a sociedade  

apresenta o DSC:  

Os benefícios são: formar cidadãos mais conscientes, famílias menos endividadas, 

diminuiria a inadimplência, alunos aprendendo o real valor das coisas, o 

desenvolvimento da maturidade no exercício do cidadão, teríamos alunos mais 

questionadores,  

 

Na Tabela 200, estão relacionadas as ECHs e as ICs da nona questão: quais os 

conteúdos você considera importantes e que já poderiam ser repassados a alunos 

do ensino fundamental II e médio?  Em seguida, serão reportados os resultados 

qualitativos dessa questão. 

 

Tabela 200 

ECH e IC - Resultados qualitativos da questão 9: quais os conteúdos você considera 
importantes e que já poderiam ser repassados a alunos do ensino fundamental II e 
médio?- continua 

Prof. Escola Expressões-chave Ideia Central 

1 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Aplicações financeiras, juros, 

equilíbrio de orçamento, controle 

financeiro, valores de moedas 

 

Aplicações financeiras, juros, 

equilíbrio de orçamento, controle 

financeiro, valores de moedas 

 

2 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Talvez uma introdução relacionada 

ao consumo e consumismo, 

diferenças sociais ocasionadas 

pelos diferentes ganhos. Uma 

mostra relacionada ao capitalismo, 

seus objetivos, lucros, dívidas, 

juros. 

Talvez uma introdução 

relacionada ao consumo e 

consumismo, diferenças sociais 

ocasionadas pelos diferentes 

ganhos. Uma mostra relacionada 

ao capitalismo, seus objetivos, 

lucros, dívidas, juros. 

3 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Ensinar como gastar o dinheiro de 

forma consciente 

Ensinar como gastar o dinheiro 

de forma consciente 

4 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Ensinar o valor das coisas, 
principalmente do âmbito familiar 

Ensinar o valor das coisas, 
principalmente do âmbito familiar. 

5 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Matemática financeira; álgebra e 

aritmética. 

Matemática financeira; álgebra e 

aritmética. 
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Tabela 200 

ECH e IC - Resultados qualitativos da questão 9: quais os conteúdos você 
considera importantes e que já poderiam ser repassados a alunos do ensino 
fundamental II e médio?- conclui 

6 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Educação financeira e 

investimentos. 

 

Educação financeira e 

investimentos. 

 

7 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

A educação financeira é um deles. 

 

A educação financeira é um 

deles. 

 

8 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Noções de direto econômico. 

 

Noções de direto econômico. 

 

9 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Já estão a maioria no C.B.C; o que 

falta é uma maior cobrança pelos 

pais e professores, não 

esquecendo das regras básicas de 

convivência em sociedade. 

Falta é uma maior cobrança 

pelos pais e professores, não 

esquecendo das regras básicas 

de convivência em sociedade. 

10 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Educação financeira e 
investimentos. 

Educação financeira e 
investimentos. 

11 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Educação financeira, juros, 
parcelamentos ou empréstimos, 
consequências da inflação e 
formas de investimentos. 

Educação financeira, juros, 
parcelamentos ou empréstimos, 
consequências da inflação e 
formas de investimentos. 

12 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Noções básicas de crédito e 
débito, questões de juros simples e 
compostos, ensinar a poupar 
sempre. 

Noções básicas de crédito e 
débito, questões de juros simples 
e compostos, ensinar a poupar 
sempre. 

13 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Sobre educação financeira. Sobre educação financeira. 

14 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Noções de gastos e consumo. Noções de gastos e consumo. 

15 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Tratar sobre investimentos, 
economia. 

Tratar sobre investimentos, 
economia. 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Observou-se que os conteúdos  que os professores consideram importantes e que já 

poderiam ser repassados a alunos do ensino fundamental II e médio  apresenta o 

DSC:  

Os conteúdos são: a educação financeira, noções de gastos e consumo, noções de 

direito econômico, investimentos, juros simples e compostos, noções básicas de 

crédito e débito, ensinar a poupar e economizar e também regras básicas de como 

viver em sociedade. 
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Na Tabela 201, estão relacionadas as ECHs e as ICs da décima questão: que 

mudanças você acredita que possam ser feitas no desenvolvimento de atividades 

sobre as questões financeiras?  Em seguida, serão reportados os resultados 

qualitativos e quantitativos dessa questão. 

 

Tabela 201 

ECH e IC - Resultados qualitativos da questão 10: que mudanças você acredita que 
possam ser feitas no desenvolvimento de atividades sobre as questões financeiras? 
- continua 

Prof. Escola Expressões-chave Ideia Central 

1 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Muitas, criar com os alunos e 

professores um banco , quem 

sabe, onde a moeda de troca tem 

tudo a ver com educação, livros. 

Criar com os alunos e professores 
um banco , quem sabe, onde a 
moeda de troca tem tudo a ver 
com educação, livros 

2 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Não respondeu. Não respondeu. 

3 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Desenvolver atividades que 

estimulem as crianças a praticar o 

uso do dinheiro 

Desenvolver atividades que 

estimulem as crianças a praticar 

o uso do dinheiro 

4 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Ter aulas sobre educação 
financeira 

Ter aulas sobre educação 
financeira 

5 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Mudanças de atitudes. Mudanças de atitudes. 

6 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Acredito na mudança do currículo, 
principalmente do ensino médio, 
em que os alunos não tem nenhum 
conhecimento de dinheiro e 
acabam tornando-se mais pessoas 
na sociedade propensas a se 
endividarem. 

Acredito na mudança do 
currículo, principalmente do 
ensino médio.  

7 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Muitas. 

 

Muitas. 

 

8 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Ampliar a qualidade  de atividades 

que abordem o dia a dia. 

 

Ampliar a qualidade de 

atividades que abordem o dia a 

dia. 

9 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Nenhuma; o que deve ser mudado 

é o processo de promoção no 

ensino aprendizagem. Evitar a 

promoção do aluno sem vencer 

etapas. (o sistema obriga). 

Nenhuma; o que deve ser 

mudado é o processo de 

promoção no ensino 

aprendizagem. Evitar a 

promoção do aluno sem vencer 

etapas. (o sistema obriga). 

10 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Desenvolver atividades práticas 
dos conteúdos abordados. 

Desenvolver atividades práticas 
dos conteúdos abordados. 
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Tabela 201 

ECH e IC - Resultados qualitativos da questão 10: que mudanças você acredita 
que possam ser feitas no desenvolvimento de atividades sobre as questões 
financeiras? – conclui 

11 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Ter mais trabalho de campo, sair 
mais da sala de aula. 

Ter mais trabalho de campo, sair 
mais da sala de aula. 

12 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Deixar de abordar o hipotético e 
trazer os estudos para a prática. 

Deixar de abordar o hipotético e 
trazer os estudos para a prática. 

13 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Desenvolver atividades práticas 
fora da sala de aula. 

Desenvolver atividades práticas 
fora da sala de aula. 

14 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Mais estudos com situações 
práticas 

Mais estudos com situações 
práticas 

15 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Criar cenários para melhor 
desenvolver as discussões em sala 

Criar cenários para melhor 
desenvolver as discussões em 

sala 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Dos professores entrevistados, apenas dois não responderam, os demais 

destacaram as mudanças que ajudariam no desenvolvimento de questões 

econômicas. 

 

Sendo assim, as mudanças que ajudariam no desenvolvimento econômico 

apresenta o DSC:  

As mudanças são: desenvolver trabalhos de campo, buscando tirar os alunos da 

sala de aula, mais estudos com situações práticas, criar cenários para melhor 

desenvolver as discussões em sala de aula, mudança no currículo escolar, 

principalmente no ensino médio, mudar o processo no ensino de aprendizagem e 

mudança de atitudes.  

 

A Tabela 202 relaciona as ECHs dos comentários dos professores. Por se tratar de 

opiniões pessoais, não se utilizou a análise do DSC para os resultados 

apresentados. 
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Tabela 202 

ECH - Resultados dos comentários  

Prof. Escola Expressões-chave 

1 
Escola Municipal 
Dominguinhos Pereira 

Quando desenvolvi o roteiro de viagem fiquei impressionada com a 

facilidade que eles tem para pesquisas em agências de viagens, 

datas, horários e valores assim como nos hotéis e eles ficaram muito 

empolgados, acredito que tem que ser algo que eles tenham prazer 

de fazer para realmente aprender.  

2 
Escola Municipal 
Dominguinhos Pereira 

É importante que seja desenvolvida a educação financeira nas 

escolas, mas temos também que nos preocuparmos na extensão 

desta educação para os próprios pais, para que assim o 

entendimento do aluno se propague na família e vice-versa. 

Intervenções, debates, assistência aos pais acredito que devem ser 

também muito interessante para a obtenção de resultados positivos. 

3 
Escola Municipal 
Dominguinhos Pereira 

 

4 
Escola Municipal 
Dominguinhos Pereira 

 

5 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Repensar no momento de usar o dinheiro 
 

6 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

A educação financeira é muito importante para os nossos jovens, 

pois os mesmo são o futuro do país, e um país que não sabe como 

utilizar o dinheiro acaba entrando em crise constantemente, igual o 

Brasil. Se existisse uma mudança na educação, principalmente em 

questões sobre onde a importância do dinheiro, as dificuldades 

enfrentadas pela população seriam menores.  

7 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Apesar de ter esse tópico em alguns livros didáticos, é muito difícil o 
professor aprofundar no assunto. É importante que seja um tópico 
obrigatório nas escolas. 

8 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

 

9 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Os professores no geral, já estão fazendo um trabalho bom, o que 

falta é o retorno familiar. Merece reflexão, quando o aluno ou os pais 

contestam qualquer ajuda ou contribuição financeira, para qualquer 

atividade ligada ao investimento ensino, mas não resiste ao modismo 

atual (tênis de marca, celular de última geração etc). 

10 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

 

11 
Rede Educacional 
Prisma 

Acho que os pais deveriam destinar uma parte do dinheiro para que 
os filhos ficassem responsáveis pelo pagamento de contas da casa. 
Terem contato com as variações de preço entre um mês e outro. 
Conhecerem o valor real do dinheiro 

12 
Rede Educacional 
Prisma 

Percebo que o aluno tem uma visão financeira mediante a cultura 

financeira vivenciada pelos pais. 

13 
Rede Educacional 
Prisma 

Achei muito interessante e válida a pesquisa realizada em nossa 
escola. Parabéns! 

14 
Rede Educacional 
Prisma 

Gostei da forma que o assunto foi abordado com os alunos. 

15 
Rede Educacional 
Prisma 

 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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Os professores salientaram a importância deste trabalho para o desenvolvimento 

educacional dos alunos.   

 

Em suma, ao analisar as respostas dos professores, concluiu-se que existe 

constante preocupação por parte desses profissionais em relação à vida econômica 

de seus alunos. Nota-se, ainda, que, apesar da ausência de ferramentas suficientes 

para ensinar os alunos, o esforço de professores em contribuir com assuntos 

inerentes ao dinheiro e a forma que são abordados em suas disciplinas. 

 

4.4 Pesquisa com os diretores 

 

A pesquisa foi realizada com a diretora de cada escola e a caracterização dos 

respondentes por sexo e formação. 

 

4.4.1 Caracterização dos respondentes 

 

Os dados revelam que a direção das três escolas é composta pelo sexo feminino, 

sendo que duas diretoras possuem graduação e uma pós-graduação. 

 

4.4.2 Análise das respostas das entrevistas com os diretores 

 

Para essa etapa foi elaborada tabela para cada pergunta feita no momento da 

entrevista e as respostas foram analisadas, de acordo com a proposta metodológica 

do DSC, exceto a questão 1 não foi utilizada a metodologia do DSC. 

 

Em relação se existe uma disciplina específica para a educação financeira em sua 

instituição, somente a Escola Rede Educacional Prisma afirmou que sim, a Escola 

Prof. Alcides Carvalho Polivante informou que não, a educação financeira é um tema 

transversal e para a Escola Municipal Dominguinhos Pereira não,  a instituição não 

aborda este tema. 

 

Na Tabela 203, estão relacionadas as ECHs e as ICs da segunda questão: qual a 

metodologia a instituição utiliza para trabalhar as questões relacionadas às 
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informações financeiras (dinheiro, consumo, poupança, investimento etc.) com seus 

alunos?   Em seguida, serão reportados os resultados dessa questão. 

 

Tabela 203 

ECH e IC - Resultados qualitativos da questão 2: qual a metodologia a instituição 
utiliza para trabalhar as questões relacionadas às informações financeiras (dinheiro, 
consumo, poupança, investimento) com seus alunos? - continua 

Coord Escola Expressões-chave Ideia Central 

1 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

A medida que for abordado 

qualquer tema relacionado às 

questões, o professor trabalha 

através de resolução de situações 

problemas mas de forma bem 

superficial, ou seja 

especificamente para trabalhar 

cada conteúdo apresentado no 

currículo,  através de problemas, 

gráficos, cartazes, panfletos e 

outros. 

Trabalha na medida em que o 
tema for abordado em sala 
através de situações problemas 
com gráficos, cartazes, panfletos 
e outros. 

2 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Aulas expositivas, projetos e 
atividades contextualizadas. 
 

Aulas expositivas, projetos e 
atividades contextualizadas. 
 

3 
Rede 
Educacional 
Prisma 

É trabalhado na Disciplina 

Empreendedorismo. 

É trabalhado na Disciplina 

Empreendedorismo. 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Observa-se que todas as escolas pesquisadas possuem metodologias para 

trabalhar as questões financeiras. 

 

Sendo assim, as metodologias utilizadas pelas instituições apresenta o DSC:  

As metodologias são: trabalha na medida em que são abordados temas, com 

situações-problema, cartazes, panfletos, através de aulas expositivas e atividades 

contextualizadas, e também com a disciplina de empreendedorismo.  

 

A Tabela 204 apresenta as ECHs e as ICs da terceira questão: em sua opinião, 

atualmente, qual a principal dificuldade relacionada ao dinheiro com  adolescentes? 

Em seguida, serão reportados resultados dessa questão. 

 

 

 



253 

 

Tabela 204 

ECH e IC - Resultados qualitativos da questão 3: em sua opinião, atualmente, qual a 
principal dificuldade relacionada ao dinheiro com os adolescentes?  

Coord Escola Expressões-chave Ideia Central 

1 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Os adolescentes ainda não têm 

noção  de como utilizar de forma 

responsável o dinheiro que 

recebem, na maioria das vezes, da 

família 

Os adolescentes ainda não têm 
noção de como utilizar de forma 
responsável o dinheiro que 
recebem, na maioria das vezes, 
da família 

2 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Falta de Maturidade dos 
adolescentes 
 

Falta de Maturidade dos 
adolescentes 
 

3 
Rede 
Educacional 
Prisma 

O consumismo.  Com a rápida 
evolução tecnológica, os 
aparelhos eletrônicos estão 
ficando obsoletos, dando 
espaço para outros mais 
potentes, fazendo com que os 
jovens queiram acompanhar 
os avanços. Existem também 
as marcas de grife que surgem 
com as tendências e o 
modismo. Tudo isso vem como 
forma de ostentação sem 
limites. 

O consumismo, a evolução 

tecnologia e as marcas do 

modismo. 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Nota-se que para os entrevistados, existem dificuldades relacionadas ao dinheiro 

com os adolescentes. 

 

Sendo assim, as principais dificuldades encontradas apresenta o DSC:  

As dificuldades são: os adolescentes não tem noção de como gastar o dinheiro, a 

falta de maturidade, o consumismo com a tecnologia e o modismo.  

 

A Tabela 205 apresenta as ECHs e as ICs da quarta questão: na escola são 

desenvolvidas atividades em sala e/ou de campo para o aprendizado sobre o 

dinheiro? Quais? Com que objetivos? Em seguida, serão reportados resultados 

dessa questão. 
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Tabela 205 

ECH e IC - Resultados qualitativos da questão 4: na escola são desenvolvidas 
atividades em sala e/ou em campo para o aprendizado sobre o dinheiro? Quais? 
Com que objetivos?  

Coord Escola Expressões-chave Ideia Central 

1 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Não são desenvolvidas Não são desenvolvidas 

2 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

As atividades de aprendizado 

sobre o dinheiro acontecem 

durante as aulas de matemática. 

As atividades de aprendizado 

sobre o dinheiro acontecem 

durante as aulas de matemática. 

3 
Rede 
Educacional 
Prisma 

São desenvolvidas em sala.  A 

disciplina de Empreendedorismo é 

recente no Colégio, era somente 

para algumas turmas dos integrais. 

Neste ano (2018), a disciplina será 

implantada do 6º ao 9º ano, 

objetivando desenvolver uma 

maior consciência do indivíduo no 

meio social e econômico, 

entendendo melhor o que é 

educação financeira e como 

poderá aplicar no seu cotidiano. 

 

São desenvolvidas em sala, 

na disciplina de 

empreendedorismo, nas 

turmas integrais. 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Observou-se que, somente na Escola Municipal Dominguinhos Pereira não são 

desenvolvidas atividades em sala e/ou em campo. 

 

Sendo assim, as atividades desenvolvidas apresenta o DSC:  

As atividades são: desenvolvidas durante as aulas de matemática e na disciplina de 

empreendedorismo.  

 

A Tabela 206 apresenta as ECHs e as ICs da quinta questão: como você avalia o 

trabalho desenvolvido pela escola a respeito da utilização do dinheiro junto aos 

alunos?  Em seguida, serão reportados resultados dessa questão. 
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Tabela 206 
ECH e IC - Resultados qualitativos da questão 5: como você avalia o trabalho 
desenvolvido pela escola a respeito da utilização do dinheiro juntos aos alunos?  

Coord Escola Expressões-chave Ideia Central 

1 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

O trabalho da escola nesse sentido  

é bem superficial, ou seja, não tem 

projeto específico. 

O trabalho da escola nesse 

sentido é bem superficial, ou 

seja, não tem projeto específico. 

2 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Os professores desenvolvem um 
bom trabalho em relação à 
matemática financeira. 

Os professores desenvolvem um 
bom trabalho em relação à 
matemática financeira. 

3 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Como é recente, ainda não temos 

um feedback, porém este ano 

realizaremos um projeto 

pedagógico para que possamos 

avaliar os resultados.  Alguns pais 

elogiaram o trabalho realizado e 

disseram que verificaram certo 

amadurecimento do filho ao que se 

refere à economia doméstica. 

Acredito que esse é um objetivo 

atitudinal, ou seja, não poderemos 

verificar se foi alcançado apenas 

na escola, mas em casa, no seu 

contexto social. Para avaliarmos 

de forma mais precisa é 

necessário o depoimento dos pais 

dos alunos. 

 

Realizaram  na escola um projeto 

pedagógico na qual tiveram 

elogios por parte dos pais. 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Observa-se que as escolas pesquisadas apresentam diferentes opiniões sobre o 

trabalho desenvolvido a respeito da utilização do dinheiro 

 

Sendo assim, as opiniões sobre o trabalho desenvolvido apresenta o DSC:  

As opiniões são: trabalho superficial, sem projeto específico,  desenvolvem um bom 

trabalho com matemática financeira e desenvolvimento de um novo projeto 

pedagógico neste ano (2017). 

 

A Tabela 207 apresenta as ECHs e as ICs da sexta questão: quais os benefícios 

que uma Educação Financeira, a partir do Ensino Fundamental II e Médio, poderia 

trazer para nossa sociedade?  Em seguida, serão reportados resultados dessa 

questão. 
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Tabela 207 

ECH e IC - Resultados qualitativos da questão 6: quais os benefícios que uma 
educação financeira, a partir do ensino fundamental II e médio, poderia trazer para a 
sociedade?  

Coord Escola Expressões-chave Ideia Central 

1 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Os alunos iriam saber lidar melhor 

com dinheiro, ou seja, iriam 

aprender a fazer planejamento de 

forma a não comprometer seu 

orçamento e trazer prejuízos. 

Os alunos iriam saber lidar 

melhor com dinheiro, ou seja, 

iriam aprender a fazer 

planejamento de forma a não 

comprometer seu orçamento e 

trazer prejuízos. 

2 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Pessoas mais conscientes em 

relação ao uso do dinheiro e à 

economia do país. 

Pessoas mais conscientes em 

relação ao uso do dinheiro e à 

economia do país. 

3 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Esta pergunta se torna retórica, 

pois sabemos que os benefícios 

são vários, desde a economia 

doméstica até a diminuição da 

monopolização do mercado. 

Benefícios desde a economia 

doméstica até a diminuição da 

monopolização do mercado. 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Observa-se que para todas as escolas pesquisadas a educação financeira traz 

benefícios para a sociedade. 

  

Sendo assim, os benefícios para a sociedade apresenta o DSC:  

Os benefícios são: os alunos saberiam lidar melhor com o dinheiro, aprenderiam a 

desenvolver um planejamento, pessoas mais conscientes com o uso do dinheiro, 

ajudaria na economia doméstica e a reduzir os mercados monopolistas. 

 

A Tabela 208 apresenta as ECHs e as ICs da sétima questão: quais conteúdos você 

considera importantes e que já poderiam ser repassados a alunos do Ensino 

Fundamental II e Médio?  Em seguida, serão reportados resultados dessa questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 



257 

 

Tabela 208 

ECH e IC - Resultados qualitativos da questão 7: quais os conteúdos você considera 
importantes e que já poderiam ser repassados a alunos do ensino fundamental II e 
médio?  

Coord Escola Expressões-chave Ideia Central 

1 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Os conteúdos: dinheiro, consumo, 

poupança, investimento são  todos 

muito importantes. 

 

Os conteúdos importantes como: 

dinheiro, consumo, poupança, 

investimento são  todos muito 

importantes. 

2 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Educação Financeira junto com 

valores humanos, por exemplo, 

honestidade, responsabilidade e 

solidariedade. 

Educação Financeira junto com 

valores humanos, por exemplo, 

honestidade, responsabilidade e 

solidariedade. 

3 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Os conteúdos que tratam sobre a 

diversidade: questões de gênero, 

racismo, orientação sexual, etc. A 

escola tem que perceber qual a 

necessidade atual e trabalhar em 

cima dessas demandas. 

Os conteúdos que tratam sobre a 

diversidade: questões de gênero, 

racismo, orientação sexual, etc. 

A escola tem que perceber qual 

a necessidade atual e trabalhar 

em cima dessas demandas. 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Todos os respondentes atribuem conteúdos que consideram importantes que já 

poderiam ser repassados para os alunos. 

  

Sendo assim, os conteúdos que consideram importantes apresenta o DSC:  

Os conteúdos são: dinheiro, consumo, poupança, investimentos, educação 

financeira com honestidade, responsabilidade e solidariedade. Conteúdos que 

tratam sobre a diversidade como: gênero, racismo, orientação sexual e outros. 

 

A Tabela 209 apresenta as ECHs e as ICs da oitava questão: que mudanças você 

acredita que possam ser feitas no desenvolvimento de atividades sobre as questões 

financeiras?    Em seguida, serão reportados resultados dessa questão. 
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Tabela 209 

ECH e IC - Resultados qualitativos da questão 8: Que mudanças você acredita que 
possam ser feitas no desenvolvimento de atividades sobre as questões financeiras?  

Coord Escola Expressões-chave Ideia Central 

1 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

Na verdade, a escola trabalha 

muito pouco esses conteúdos. 

Então seria importante a 

elaboração de um projeto onde a 

família pudesse ter uma 

participação ativa junto da escola 

Elaboração de um projeto onde a 

família pudesse ter uma 

participação ativa junto da escola 

2 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

Trabalhar valores humanos, 

conscientização sobre os direitos 

do cidadão no uso do dinheiro 

público. 

Trabalhar valores humanos, 

conscientização sobre os direitos 

do cidadão no uso do dinheiro 

público. 

3 
Rede 
Educacional 
Prisma 

Acredito que para qualquer 

conteúdo é necessário estabelecer 

uma relação entre teoria e prática, 

se as atividades não estiverem 

visando uma prática, a teoria por si 

só não resultará em nada. 

Estabelecer uma relação entre 

teoria e prática, se as atividades 

não estiverem visando uma 

prática. 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Todos os respondentes sugerem à necessidade de mudanças que melhorariam o 

desenvolvimento de atividades sobre as questões financeiras 

  

Sendo assim, as mudanças que possam ser feitas apresenta o DSC:  

As mudanças são: elaboração de projetos para a participação da família junto à 

escola, trabalhar os valores humanos e estabelecer um melhor relação entre a teoria 

e a prática. 

 

A Tabela 210 relaciona as ECHs dos comentários dos coordenadores. Por se tratar 

de opiniões pessoais, não se utilizou a análise do DSC para os resultados 

apresentados. 
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Tabela 210 

ECH - Resultados dos comentários  

Coord. Escola Expressões-chave 

1 
Escola Municipal 
Dominguinhos 
Pereira 

A escola tem se preocupado muito com o desenvolvimento das 
habilidades cognitivas que já constam no currículo. Dessa forma, 
acredito que o currículo deveria comtemplar, também, esses 
conteúdos específicos. Assim, seria provável a garantia de um 
trabalho mais específico de cada um desses conteúdos na sala já 
que, a maioria dos profissionais da área, se preocupam muito, 
especificamente com a aprendizagem do aluno em relação aos 
conteúdos da proposta curricular. 

2 
Escola Estadual 
Alcides Carvalho 
Polivalente 

 

3 
Rede Educacional 
Prisma 

Acredito que devíamos ter educação financeira desde o primeiro ano 

do Ensino Fundamental I. Já tive experiência em uma escola na 

Bahia, onde tínhamos uma minicidade dentro da escola, com 

mercadinhos, bancos, etc. Lá as crianças depositavam e recebiam 

cheques, tendo o limite para gastar lá dentro mesmo, comparando 

preços, validades, qualidades e outros. Nessa cidade também eram 

eleitos o prefeito e vereadores, as crianças começavam a entender 

as questões políticas, direitos e deveres. Uma experiência muito 

legal! 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Os coordenadores salientaram a importância desta pesquisa para o 

desenvolvimento educacional dos alunos.   

 

Em suma, ao analisar as respostas dos coordenadores, concluiu-se que existe 

constante preocupação por parte da escola em relação à vida econômica de seus 

alunos. Nota-se, ainda, que, apesar de ser uma disciplina obrigatória na grade 

curricular, a escola busca contribuir com novas metodologias inerentes ao dinheiro e 

à forma que são abordados em suas disciplinas. 

 

4.5 Discussão dos Resultados 

 

Esta seção tem por objetivo discutir os resultados da pesquisa. Conforme dados 

coletados nas análises quantitativa e qualitativa, serão relacionados cada um dos 

objetivos específicos estabelecidos nesta pesquisa com os resultados obtidos tanto 

no questionário dos alunos, na Escala TAE-N, no questionário dos pais e das 

entrevistas com professores e coordenadores. 
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No primeiro objetivo específico – identificar o nível de educação financeira dos 

alunos - teve os resultados coletados a partir da Escala TAE-N, que determina o 

nível de desempenho dos alunos em relação aos conceitos econômicos. 

 

Com base nas respostas apresentas em grupos, constatou-se que, tanto para as 

questões de Microeconomia e de Macroeconomia, os alunos possuem um Nível III - 

nível de pensamento econômico inferencial - que, segundo Ortiz (2009), são 

capazes de identificar e refletir criticamente sobre as variáveis econômicas, sociais e 

políticas que operam nos processos econômicos, com o que se constrói uma 

valoração ideológica que permite uma tomada de postura frente aos eventos do 

mundo social. 

 

Em comparação com a pesquisa de Carvalho (2016), que investigou como se 

caracteriza o comportamento econômico de alunos do ensino fundamental II nas 

escolas na cidade de Santo Antônio do Amparo, pôde-se constatar que apresentam 

nível de conhecimento diferente nos conteúdos de Macroeconomia. 

 

Comparando os níveis de conhecimento por escola, todas as escolas pesquisadas, 

a Escola Municipal Caic– Maracanã, a Escola Estadual Polivante e a Rede 

Educacional Prisma, apresentaram os maiores percentuais no nível  III – nível de 

pensamento inferencial nas questões de microeconomia.  

 

Confrontando as respostas por notas, a nota média obtida pelos alunos foi de 55,53. 

O valor máximo observado foi de 66, num total de 66 (22 questões multiplicado pela 

nota 3, considerando o acerto em todas as questões) e o valor mínimo 35. Conclui-

se a partir de comparações múltiplas, que a nota dos alunos da Escola Rede 

Educacional Prisma foi maior do que as demais escolas. A Escola Municipal CAIC – 

Maracanã e a Escola Estadual Polivante não apresentaram diferenças significativas 

em relação às notas totais, de Microeconomia e Macroeconomia. 

 

Ortiz (2009, p. 107) afirma que “é preciso desenvolver e aplicar a educação 

econômica nas escolas realizando intervenções educativas, com o objetivo de 

ampliar e disseminar os conhecimentos econômicos, visando que as crianças 
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adquiram novas habilidades para lidar com o dinheiro e tenham mais chances de se 

tornarem adultos conscientes em relação às suas finanças”.  

 

Equiparando os resultados quanto ao sexo dos alunos, não houve diferença 

estatística significativa entre os sexos para a nota de Macroeconomia, mas 

evidenciou-se diferença significativa na nota de microeconomia. E quanto à nota 

total, as notas dos meninos foram superiores as notas das meninas, embora a 

diferença tenha sido relativamente pequena. 

 

Em comparação com a pesquisa de Ortiz (2009), que investigou a alfabetização 

econômica de alunos do Educação para Jovens e Adultos (EJA) no Brasil, pôde-se 

constatar que os alunos apresentaram um resultado inferior  às alunas. Entretanto, 

esta diferença não é significativa. Já na pesquisa de  Araújo (2009) com crianças 

brasileiras, na aplicação do pré-teste o mesmo fato ocorreu. As meninas obtiveram 

desempenho superior. No entanto, após a intervenção e aplicação do pós-teste, os 

meninos mostraram um desempenho melhor. 

 

Considerando a idade categorizada do aluno, os entrevistados com idade superior a 

14 anos tiveram uma média maior em relação aos mais jovens, quando se analisa 

as perguntas de caráter microeconômico. Por outro lado, os jovens com 14 anos 

foram melhores nas perguntas de caráter macroeconômico. Quanto à nota total, 

percebeu-se que os jovens com 14 anos ou mais obtiveram melhor média em 

relação aos mais jovens.  

 

Equiparando-se esse estudo com o de Denegri (1997), em seu estudo comparativo 

entre crianças chilenas e espanholas, a autora percebeu que aparecem diferenças 

significativas entre ambas as amostras, quanto à evolução dos conceitos 

econômicos em todas as faixas etárias. 

 

Em relação ao nível de escolaridade, foi possível perceber um crescimento nas 

médias das notas com a evolução das séries estudadas, embora a nota máxima 

tenha sido a mesma para todos. No ensino fundamental II, a nota de Microeconomia 

do 6º ano foi menor que a dos alunos do 7º, 8º e do 9º ano. Já no  ensino médio 1º , 

2º e 3º ano, as notas dos alunos não se diferiram significativamente. Por outro lado, 
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as notas do ensino médio apuraram diferenças significativas em relação ao 6º e 7º 

ano do ensino fundamental II, e pouca diferença significativa entre as séries 8º e 9º 

ano. 

  

Para a Macroeconomia, a nota dos alunos do 6º e 7º ano diferiu significativamente 

da nota dos alunos do 8º e 9º ano. Já as notas dos alunos no  ensino médio 1º , 2º e 

3º ano não se diferiram significativamente. Contudo, comparado as notas do ensino 

fundamental II e médio, apuraram-se diferenças significativas com as notas do 

ensino médio em relação ao 6º e 7º ano do ensino fundamental II, e pouca diferença 

significativa entre as séries 8º e 9º ano. 

 

Em comparação com os estudos de Ortiz (2009), que investigou a alfabetização 

econômica de alunos do Educação para Jovens e Adultos (EJA) no Brasil, pôde-se 

constatar que os alunos do ensino médio apresentaram um maior número de acertos 

do que os do ensino fundamental II, acreditando-se que os conteúdos relacionados à 

educação econômica apareçam de maneira informal no ambiente escolar e, ao 

realizarem as trocas referentes ao tema, estas auxiliam os alunos a explorarem mais 

o assunto e construírem novos conhecimentos. 

 

A partir dos resultados coletados através da escala TAE-N, conclui-se que o nível de 

alfabetização econômica desses adolescentes necessita ser melhor explorado na 

busca de desenvolver melhores níveis de conhecimentos econômicos.  Desse modo, 

a OCDE (2012) aponta que, incluindo a educação financeira no currículo escolar 

formal, é reconhecido como uma das maneiras mais eficientes e justas de alcançar 

uma geração inteira em larga escala. Além disso, desde que o currículo abranja 

vários anos e possa começar desde o jardim de infância, é um meio único para 

inculcar e nutrir uma cultura e comportamentos financeiros sólidos entre os futuros 

adultos. Isto é especialmente importante uma vez que os pais estão desigualmente 

equipados para transmitir aos seus filhos hábitos financeiros sólidos. D’Aquino 

(2008) destaca que o objetivo de ensinar educação financeira para as crianças é 

levá-los a atingir a maturidade financeira, ou seja, a capacidade de adiar os desejos 

de agora em função de futuros benefícios. 
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O segundo objetivo específico proposto - descrever de que maneira os conceitos 

econômicos são ensinados na escola; examinou-se a opinião dos alunos sobre o 

que aprendem na escola sobre conceitos econômicos e os pareceres dos 

professores e coordenadores em relação à forma de como o assunto é tratado na 

escola. 

 

Nos relatos dos professores, sobre a percepção acerca do nível de conhecimento 

dos alunos em relação ao dinheiro e ao consumo, a maioria afirmou que os alunos 

possuem pouco e/ou muito pouco conhecimento, enquanto menos da metade 

percebem um bom conhecimento aos alunos. E em nenhuma das escolas 

apresentaram-se alunos com ótimo conhecimento. 

 

Paralelamente, conforme relatados pela maioria dos alunos do ensino fundamental II 

e médio, afirma  que “nada aprendem” na escola sobre dinheiro e consumo, sendo o 

maior percentual atribuído aos alunos do ensino fundamental II. 

 

Pesquisadores como Denegri (2009), Ortiz (2009), Lauer-Leite (2010) e Jeunon 

(2004), ressaltam a importância em compreender o sistema econômico, haja vista 

que a maioria das pessoas possui grandes dificuldades na compreensão de 

questões relacionadas ao uso e circulação do dinheiro. 

 

No relato dos coordenadores das escolas, quando indagados se existe alguma 

disciplina específica para o ensino da educação financeira, somente a Rede 

Educacional Prisma afirmou que possui na grade curricular a disciplina de 

Empreendedorismo trabalhada no 9º ano do ensino fundamental II. Já as Escolas 

Municipal CAIC – Maracanã e Estadual Polivante tratam o tema de forma 

transversal.  

 

Desse modo, os professores utilizam-se de metodologias para trabalhar as questões 

relacionadas às informações financeiras (dinheiro, consumo, poupança, 

investimentos, etc).  Observou-que as mais utilizadas foram as situações práticas 

envolvendo modelos matemáticos, e a organização de eventos atribuídos por alguns 

professores. Somente a Rede Educacional Prisma trabalha o empreendedorismo, 

sustentabilidade e consumismo.  Nas atividades desenvolvidas em sala de aula ou 
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de campo, para o aprendizado sobre dinheiro, a maioria confirmaram que ensinam a 

realizar pesquisas e fazer simulações. 

 

Araújo (2009, p. 75) compartilha que o Brasil não tem contemplado, via sistema de 

ensino, a Educação Econômica das crianças e jovens.  Ela afirma que: “O tema não 

tem sido tratado com destaque pelos documentos oficiais nacionais, que 

estabelecem as políticas educativas no Brasil, dentre eles as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação e os Parâmetros Curriculares Nacionais”. 

 

Os relatos dos professores indicam que a escola trabalha a conscientização de 

assuntos inerentes ao dinheiro com seus alunos, apesar de não possuir projeto de 

educação econômica. 

 

A Recomendação da OCDE de 2005, sobre Princípios e Boas Práticas de Educação 

e Consciência Financeira, já reconheceram que a educação deve começar na 

escola. As pessoas devem ser educadas sobre questões financeiras o mais cedo 

possível em suas vidas 

 

Em relação à opinião da maioria dos alunos sobre o ensino do uso do dinheiro na 

escola, no ensino fundamental II menos da metade afirmaram que eles “nada 

aprendem”, e no ensino médio esse percentual foi maioria. Outros afirmaram que 

aprendem sobre “a economizar e o uso correto do dinheiro”, “gastar com o 

necessário”, “calcular juros e outras coisas”, “quase nada”, “consumir com controle”. 

 

E na família, houve divergência quanto ao aprendizado sobre o dinheiro. Alguns 

professores percebem que os pais ensinam sobre o uso do dinheiro aos filhos, 

dialogando com os eles sobre a importância de pesquisar antes de comprar. Assim, 

muitos filhos recebem um bom aprendizado, comprando apenas o que necessitam. 

 

Por outro lado, outros professores citaram a falta de orientação aos filhos sobre o 

uso do dinheiro, percebendo que os pais possuem pouca informação, e que, por sua 

vez, não têm condições para orientar os filhos.  E ainda ressaltam a importância de 

se ter aula de economia e dinheiro.  
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No que diz respeito a ter aula sobre consumo, foi maioria em ambos os níveis de 

ensino “não” tem, sendo o percentual maior para os alunos do ensino médio. Uma 

minoria dos alunos do ensino fundamental II tem, outros disseram que “às vezes” e 

somente um aluno do ensino médio disse que “já teve”.  

 

Para D’Aquino (2008), a educação financeira, principalmente quando voltada para 

crianças e adolescente, é um assunto ainda novo no Brasil. Isso porque, em um país 

que passou por seis mudanças de moeda em um intervalo de vinte anos e teve a 

economia sufocada pela alta inflação, era praticamente impossível estruturar um 

planejamento financeiro sem pensar em resultados frágeis e desanimadores. A 

consequência é que aqueles que passaram por esses períodos de instabilidade e 

não aprenderam os princípios da educação financeira têm que se esforçar em dobro 

para educar as crianças da nova geração. Afirma ainda que educação financeira é 

função dos pais e não da escola. À escola cabe apenas reforçar o que foi aprendido 

em casa.  

 

Em relação ao  trabalho desenvolvido pelos professores a respeito de dinheiro junto 

aos alunos do ensino fundamental II e ensino médio, é de orientação e 

conscientização aos alunos sobre  como usar o dinheiro no dia a dia, além de relatar 

a crise atual e a necessidade de economizar. Além disso, trabalham com projetos 

para mostrar a importância de utilizar bem o dinheiro. Outros relataram que realizam 

um trabalho bom, mas poderia ser melhor. Poderia fazer um trabalho de 

conscientização mas que possa contemplar também os pais. 

 

Segundo Cantelli (2009, p. 4), “a família desempenha papel preponderante na forma 

como a criança concebe o mundo social e, consequentemente, na formação de seus 

valores, crenças e comportamentos, através do processo de socialização”. 

 

Ressalta-se  a importância da família no desenvolvimento econômico dos filhos, no 

uso consciente do dinheiro. Para Martens et al. (2004), os pais funcionam como 

selecionadores e controladores das noções adquiridas sobre o consumo, através 

dos seus ensinamentos e do modo como cultivam as “formas corretas de consumir”.  
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Paralelamente, a maioria dos  pais dos dois níveis de ensino acreditam que a escola 

pode ajudar seus filhos a tornarem-se mais preparados para enfrentar as questões 

ligadas ao dinheiro e ao consumo, principalmente para os pais dos alunos do ensino 

médio que apresentam um percentual maior. Poucos pais acreditam  que a escola 

não ajuda e outros afirmaram que nunca pensaram sobre isso. Sobre a forma que 

acreditam que a escola pode ajudar, “com conteúdos sobre economia”, “incluindo a 

educação financeira no currículo escolar”, “ensinando a lidar com o dinheiro” e 

“através de palestras”. 

 

Nesse contexto, Ortiz (2009, p.60) afirma que a educação econômica é um processo 

de aprendizagem das formas de relacionamento com o mundo econômico, processo 

esse imediato pela sociedade, meios de comunicação, família, escola e outrem. 

 

O terceiro objetivo específico - verificar as principais dificuldades e facilidades para a 

educação financeira dos alunos do ensino fundamental II e médio - os resultados 

revelaram que, de acordo com os relatos da coordenação as principais dificuldades 

são que os adolescentes não têm noção de como gastar o dinheiro, a falta de 

maturidade, o consumismo com a tecnologia e o modismo afetam o 

desenvolvimento econômico dos adolescentes. 

 

Os professores, por sua vez, relataram que  é “a falta de conhecimento e a influência 

negativa dos meios de comunicação”, o excesso de propaganda, o apelo ao 

consumismo e a falta de conhecimento por parte dos pais e alunos. Para alguns 

professores, “falta de controle e planejamento dos gastos”, visto que a fonte de 

renda que é os pais muitas vezes tem o orçamento comprometido, um aumento no 

consumo se verificar a necessidade de economizar e gastar somente o necessário. 

 

Paralelamente, grande parte dos pais do ensino fundamental II aponta que a maior 

dificuldade é o consumismo, enquanto boa parte dos pais do ensino médio apontam 

que não têm dificuldades para lidar com a educação financeira dos filhos. 

 

Na visão de Ortiz (2009), para entender o mundo contemporâneo, precisamos 

explicar o capital financeiro e a sociedade de consumo. Sociedade que transformou 

a economia numa questão cultural e que tem as diferentes formas de comunicação, 
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em especial a propaganda, como mediadoras entre a cultura e a economia. Neste 

universo, a mídia encontrou um público que busca no consumo satisfação e 

realizações pessoais, divulgando comerciais que criam desejos e incentivam o 

consumo. 

 

É notório que os adolescentes adquirem a maioria das informações e condutas 

como consumidoras de modo informal, ou seja, imitando a conduta dos adultos, 

principalmente dos pais, e também por influência da mídia, não tendo muitas vezes 

acesso a uma formação necessária que lhes prepare para interagir com uma 

sociedade de consumo cada vez mais agressiva e complexa. 

 

Riesman (1993) preconiza que as crianças aprendem em casa, com a assistência 

das mídias, em especial da TV, os principais elementos do “consumo orientado para 

objetivos”; aprendem também com os seus pares o elemento expressivo do 

consumo e aprendem na escola algo sobre as funções adaptativas do consumo. 

Porém, cada vez menos aprendem como poupar e mais sobre como gastar. 

 

Para Martens et al (2004), a influência da mídia e da publicidade aumenta com a 

idade dos jovens, por causa do fortalecimento dos laços sociais e da necessidade de 

aceitação à medida que a adolescência avança. 

. 

Houve controvérsias quanto às dificuldades dos alunos em gastar o dinheiro, eles 

revelaram em sua maioria, tanto para o ensino fundamental II quanto para o ensino 

médio que “não” tem dificuldades para gastar o dinheiro. No ensino fundamental II 

esse percentual foi maior com a Escola Municipal CAIC – Maracanã e no ensino 

médio com a Escola Estadual Polivalente. Porém, quando indagados de que forma 

gastam o dinheiro, grande parte dos alunos afirmaram que gastam “com coisas 

desnecessária”.  

 

No relato dos alunos se no momento da compra utiliza algum conhecimento 

financeiro, a maioria dos alunos afirmaram que utilizam “sim” algum conhecimento 

financeiro, sendo o percentual maior em ambos níveis de ensino (fundamental II e 

médio) para a Rede Educacional Prisma. 
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O Banco do Brasil (2013) afirma que não faz parte do cotidiano da maioria das 

pessoas buscar informações que as auxiliem e tampouco utilizar algum tipo de 

conhecimento financeiro no momento de uma compra, investimento ou na gestão de 

suas finanças. 

 

Lizote; Simas; Lana (2012) destacam que a falta de conhecimento e planejamento 

da vida financeira leva a gastos desnecessários e impede a oportunidade de obter 

uma poupança ou investimentos rentáveis para a vida pessoal e que lhe traga 

garantias futuras. 

 

Em relação às facilidades para a educação financeira dos alunos do ensino 

fundamental II e médio, de acordo com o relato dos professores, os alunos saberiam 

lidar melhor com o dinheiro, aprenderiam a desenvolver um planejamento, seriam 

pessoas mais conscientes com o uso do dinheiro, ajudariam na economia doméstica 

e a reduziriam os mercados monopolistas. 

 

No relato dos coordenadores, os alunos saberiam lidar melhor com o dinheiro, 

aprenderiam a desenvolver um planejamento, seriam pessoas mais conscientes com 

o uso do dinheiro, ajudariam na economia doméstica e a reduziriam os mercados 

monopolistas. 

 

Os pais do ensino fundamental II, por sua vez, relatam que é importante para os 

filhos “saberem lidar no futuro”, “saber a importância do dinheiro”, “aprenderem a 

lidar com as questões financeiras”, “para ter consciência do que comprar”. Enquanto 

para os pais do ensino médio, “aprenderem a economizar”, “evitar problemas 

financeiros no futuro”, “saber lidar com as finanças” e “aprenderem a investir”. 

 

Ortiz (2009, p. 107) destaca que “trabalhar com a educação econômica representa 

uma importante abertura teórica que se prevê como algo muito fértil na formação do 

cidadão, que irá beneficiar não apenas o sujeito, mas a sociedade como um todo”. É 

preciso desenvolver e aplicar a educação econômica nas escolas, realizando 

intervenções educativas com o objetivo de ampliar e disseminar os conhecimentos 

econômicos, visando que as crianças adquiram novas habilidades para lidar com o 
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dinheiro e tenham mais chances de se tornarem adultos conscientes em relação às 

suas finanças 

 

Para Denegri (2004, p. 42), a “alfabetização econômica possibilita o 

desenvolvimento do pensamento econômico, desde que o sujeito disponha de 

habilidades cognitivas e afetivas para compreender e atuar eficientemente nas 

decisões econômicas individuais ou coletivas”. 

 

Ao identificar quais os impactos da educação financeira na vida diária (cotidiana) dos 

alunos, que foi o quarto objetivo específico, observa-se a partir dos resultados 

coletados que as crianças e jovens que recebem educação financeira na escola e 

contam com a influência positiva da família, tomam decisões mais adequadas na 

gestão dos recursos económicos e conseguem identificar mais facilmente "o que é 

essencial do que é supérfluo". 

 

Conforme relatos dos alunos que utilizam algum conhecimento financeiro no 

momento da compra, quais os motivos da utilização, grande parte dos alunos do 

ensino fundamental II afirmaram que permitem “comparar os preços e gasta menos”, 

porque “utiliza melhor o dinheiro”, outros relataram que é “para saber se estar 

comprando certo ou errado”. Já os alunos do ensino médio informaram que é “para 

comprar com melhor preço e qualidade”, “para manter o controle sobre o dinheiro”, 

alguns porque “é importante para gastar de forma adequada” e “para economizar” 

 

D’Aquino (2008) destaca que o objetivo da educação financeira para as crianças e 

adolescentes é levá-los a atingir a maturidade financeira, ou seja, a capacidade de 

adiar os desejos de agora em função de futuros benefícios. 

 

Segundo Cerbasi (2011. P. 17), “começar cedo e de forma correta educar os filhos 

sobre dinheiro, pode diferenciar um milionário de um endividado”. 

 

Os pais, por sua vez, relatam, em sua maioria, em ambos os níveis de ensino 

(fundamental II e médio) que costumam analisar a situação financeira da família 

antes de comprar, que os motivos que levam a tal atitude é “para não ultrapassar o 

orçamento”, “para não acumular contas”, buscar “comprar o necessário”, “não 
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ultrapassar o limite”, para poder “comprar o que pode pagar”. Alguns afirmaram que 

é para “evitar preocupação e angústia” 

 

A grande maioria dos pais do ensino fundamental II e a unanimidade dos pais do 

ensino médio acham importante que os adolescentes devam ser educados sobre 

questões econômicas tais como: dinheiro, poupança, investir, etc,. Os motivos mais 

destacados para tal importância é para “aprenderem a economizar”, “evitar 

problemas financeiros futuros”, “saber a importância do dinheiro”. Outros 

responderam para que os filhos “se tornem adultos bem resolvidos” “para 

aprenderem viver de acordo a renda familiar”. 

 

A esse respeito, Denegri et al (2004) destacam que um indivíduo alfabetizado 

economicamente é capaz de compreender o uso e a circulação do dinheiro, as 

instituições financeiras e os processos produtivos e econômicos. 

 

Conclui-se, portanto, que a educação financeira torna os jovens "mais capazes" de 

identificar e tomar decisões adequadas, em diferentes dilemas presentes na gestão 

cotidiana dos recursos financeiros, como, por exemplo, "abdicar da aquisição de um 

bem porque este é mais desejado do que é necessário ou é de duração efémera". 
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5 Considerações finais 

 

Este capítulo final apresenta as conclusões, contribuições e considerações 

gerenciais deste estudo.  

 

O propósito da presente pesquisa foi analisar como se configura a educação 

financeira para o ensino fundamental II e médio em uma escola municipal, uma 

estadual e uma escola privada na cidade de Montes Claros – MG, descrever de que 

maneira os conceitos econômicos são ensinados na escola, verificar as principais 

dificuldades e facilidades para a educação financeira dos alunos, e identificar os 

impactos da educação financeira na vida diária desses alunos. 

 

Os resultados referentes à alfabetização econômica dos adolescentes envolvidos na 

pesquisa, realizados por meio do teste TAE-N, apontaram que, tanto para as 

questões de Microeconomia e de Macroeconomia, os alunos possuem um Nível III – 

nível de pensamento econômico inferencial, orientado para a compreensão 

específica dos fenômenos econômicos e com capacidade em estabelecer relações a 

partir de suas vivências e das informações que recebem do meio escolar e familiar.  

Considerando-se os níveis de conhecimentos por escola, mostram que as escolas 

pesquisadas, Escola Municipal CAIC – Maracanã, Escola Estadual Polivante e a  

Rede Educacional Prisma apresentaram maiores percentuais no nível III – nível de 

pensamento inferencial nas questões de Microeconomia. 

 

Em comparação com as respostas por nota, registrou-se que a nota média obtida 

pelos alunos foi de 55,53 pontos, sendo que apenas 01 aluno atingiu a pontuação 

máxima de 66 pontos, e as notas da Rede Educacional Prisma foram superiores às 

notas da Escola Municipal CAIC – Maracanã e  Escola Estadual Polivante. 

 

Em relação ao nível de escolaridade, foi possível perceber um crescimento nas 

médias das notas com a evolução das séries estudadas, embora a nota máxima 

tenha sido a mesma para todos. 
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Apesar desses resultados, a alfabetização econômica desses adolescentes 

necessita ser melhor explorada, na busca de desenvolver melhores níveis de 

conhecimentos econômicos.  

 

Apresentou-se também dados relevantes quanto à forma que os conceitos 

econômicos são tratados na adolescência.  Nas escolas pesquisadas, somente a 

Rede Educacional Prisma possui uma disciplina de Empreendedorismo na grade 

curricular, desenvolvida no 6º ano do ensino fundamental II, que trabalha com 

assuntos inerentes ao tema, conforme relato da coordenação da escola. Devido aos 

resultados apresentados, está prevista na grade curricular a extensão para as 

demais séries do ensino fundamental II. 

 

Os professores enfatizaram que trabalham os conceitos básicos sobre dinheiro, 

reforçando para os alunos a importância de utilizá-lo bem, e a importância de se ter  

consciência no momento do gasto. 

 

Nesse contexto, os professores, apesar de não existir a disciplina específica na 

grade curricular, desenvolvem metodologias que permitem aos alunos desenvolver 

questões relacionadas às informações financeiras (dinheiro, consumo, poupança, 

investimentos etc.) mesmo de forma transversal, sendo as mais utilizadas “situações 

práticas envolvendo modelos matemáticos”, “organização de eventos” e alguns 

professores ensinam a “realizar pesquisas e fazer simulações”, apesar de não existir 

projeto de educação econômica nas escolas. 

 

Esse fato reforça  a opinião da maioria dos alunos sobre o ensino do uso do dinheiro 

na escola, no ensino fundamental II. Menos da metade afirmaram que eles “nada” 

aprendem, no ensino médio esse percentual foi maioria. Outros afirmaram que 

aprendem sobre “a economizar e o uso correto do dinheiro”, “gastar com o 

necessário”, “calcular juros e outras coisas”, “quase nada”, “consumir com controle”. 

 

Observa-se que alguns professores percebem que o aprendizado sobre consumo 

ocorre na família, que os pais buscam mostrar a realidade financeira da família para 

os filhos, dialogando com eles sobre a importância do dinheiro, que é preciso saber 

usá-lo pesquisando antes de comprar. Enquanto alguns professores citaram que a 
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família não orienta seus filhos quanto ao consumo e ressaltam a importância de se 

ter aula de economia. 

 

Nota-se, ainda, a falta de conhecimento por parte dos pais e alunos, a influência 

negativa dos meios de comunicação, em que há o excesso de propaganda, o apelo 

ao consumismo e a falta de controle e planejamento dos gastos, visto que a fonte de 

renda, que é os pais, muitas vezes tem o orçamento comprometido, um aumento no 

consumo sem verificar a necessidade de economizar e gastar somente o 

necessário. 

 

Paralelamente, grande parte dos pais do ensino fundamental II aponta que a maior 

dificuldade é o consumismo, enquanto boa parte dos pais do ensino médio aponta 

que não tem dificuldades para lidar com a educação financeira dos filhos. 

 

A maioria dos pais acredita que  a escola pode ajudar o filho a tornar-se mais 

preparado para enfrentar as questões ligadas ao dinheiro e ao consumo. Os outros 

acreditam que a escola não ajuda e outros nunca pensaram nisso. 

 

Dessa forma, a família desenvolve um papel fundamental no desenvolvimento 

econômico dos filhos, sendo responsável também pela formação da personalidade, 

dos valores culturais, sociais, econômicos e de todo o desenvolvimento de um 

indivíduo. Para complementar tal desenvolvimento, a escola cumpre o papel de 

preparar as crianças para viverem no mundo adulto, ocorrendo a transmissão de 

conhecimentos. 

 

Observou-se, a partir dos resultados coletados, que as crianças e jovens que 

recebem educação financeira na escola e contam com a influência positiva da 

família, tomam decisões mais adequadas na gestão dos recursos econômicos e 

conseguem identificar mais facilmente "o que é essencial e o que é supérfluo". 

 

A partir dessas considerações, é preciso reconhecer que há necessidade de pensar 

em ações que possam efetivamente atuar na formação de pessoas mais 

conscientes do seu entorno. A educação financeira é um processo longo, deve ser 

bem estruturada, respeitando a fase de cada criança. É preciso desenvolver 
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metodologias que busquem a interação de professores, alunos e  pais, com o intuito 

de ampliar conhecimentos econômicos  de crianças e adolescentes, permitindo, 

dessa forma, uma melhor socialização econômica, fazendo com que os 

adolescentes se tornem adultos conscientes, permitindo a realização de seus 

sonhos. 

 

O pesquisador encontrou dificuldade para obter retorno da autorização e dos 

questionários preenchidos por parte dos pais. Cabe ressaltar ainda que a disposição 

dos alunos para o preenchimento dos questionários e a entrevista com professores 

também foi um dificultador na coleta de dados. 

 

Este trabalho pôde contribuir na discussão sobre a educação financeira na 

adolescência, buscando entender de que forma os conceitos econômicos são 

transmitidos aos alunos do ensino fundamental II e médio, bem como identificar o 

nível de conhecimento financeiro e as metodologias usadas pelos professores. 

 

Consideram-se relevantes as contribuições deste estudo para o âmbito acadêmico e 

para as instituições de ensino. Para as escolas, o estudo pôde contribuir com um 

novo olhar para a educação financeira dos adolescentes, com o intuito de ampliar o 

aprendizado nessa área de estudo. Para os professores, trata-se de possibilidade de 

se preparar de forma teórica e prática para enfrentar o problema da educação 

financeira dos adolescentes, dando oportunidade de aprendizagem e aplicação dos 

conhecimentos econômicos. Para os alunos, a possibilidade de enriquecer seus 

conhecimentos e a possibilidade de realização dos seus sonhos e, para os pais, 

permitiu a possibilidade de compreender que a escola é a extensão do lar para os 

adolescentes, complementa a família e, juntas, preparam para o futuro, cidadãos 

mais conscientes. 

 

Para a autor deste estudo, foi possível compreender melhor como os jovens 

aprendem e desenvolvem os principais conceitos econômicos, bem como a 

socialização com o dinheiro, permitindo, a partir dos resultados, buscar novas 

metodologias para minimizar as dificuldades encontradas pelos alunos e ampliar de 

maneira significativa o desenvolvimento desses conteúdos em sala de aula. Além 
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disso,  a possibilidade de aplicar os conhecimentos adquiridos durante o mestrado 

na docência.  

 

Nessa perspectiva, recomenda-se para futuras pesquisas a replicação desta 

pesquisa entre alunos da educação do ensino fundamental I, também  direcionada 

para os pais, professores e diretores das Escolas. Os resultados obtidos poderão ser 

comparados em pesquisas futuras e propiciar atividades para a ampliação dos 

conhecimentos econômicos dessas crianças e adolescentes. 

 

Por fim, sugere-se que as escolas incluam em sua grade curricular uma disciplina 

específica para tratar o tema e o desenvolvimento de programas de educação 

financeira para os alunos das escolas públicas, trabalhada desde as primeiras séries 

escolares; buscar a interação da escola com os alunos e pais; e desenvolver 

programas de intervenção para uma melhor educação econômica das crianças e 

adolescentes. 

 

5.1 Considerações gerenciais 

 

Os resultados propiciarão, para a sociedade, conhecimentos que poderão ser 

usados pelas escolas, pais e instituições financeiras, contribuindo para desenvolver 

habilidades que facilitem para as pessoas tomarem decisões acertadas e fazerem 

boa gestão de suas finanças pessoais. Sugere que novos passos sejam dados no 

sentido da mobilização da sociedade na busca de uma maior interação com os 

assuntos ligados a questões econômicas e de  consumo, que os pais discutam em 

família a educação financeira, inserindo, desta forma, conhecimentos ligados a uma 

melhor utilização do dinheiro. 

 

As investigações sinalizaram para as instituições financeiras resultados relevantes 

sobre o conhecimento econômico dos adolescentes, tais como as dificuldades ainda 

existentes para a compreensão eficiente do mundo econômico e a necessidade de 

ajudá-los no desenvolvimento de forma consciente. Desse modo, sugere-se a 

implantação de programas de conscientização do uso eficiente do dinheiro e 

também de negócios e produtos específicos inerentes a esse espaço ainda pouco 

explorado no mercado. 
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Para as políticas públicas, o trabalho permitiu aos governantes constatar os gargalos 

existentes na área de educação, mais especificamente conhecimentos que permitam 

uma boa socialização econômica, bem como devem explorar mais o 

desenvolvimento da educação financeira das crianças e adolescentes, o que, pelas 

pesquisas bibliográficas feitas, se mostrou pouco ainda explorado no Brasil. Sugere-

se que sejam desenvolvidas políticas públicas com o objetivo de estabelecer planos 

educativos em direção à educação econômica para a sociedade, em especial para 

os adolescentes do ensino fundamental II e médio, envolvendo estados e municípios 

e população, e que seja também determinada uma disciplina específica e obrigatória 

na grade curricular, não sendo tratado apenas como um tema transversal. 
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Apêndice B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

Título da Pesquisa- Educação Financeira na adolescência: Um estudo com 

alunos do Ensino Fundamental II e Médio na Cidade de Montes Claros – MG. 

 

Montes Claros (MG), ___ de Outubro 2017.   

 

Senhores Pais/Responsáveis, 
 
Eu, Marcos Alves da Rocha, aluno do curso de Mestrado em Administração da Fundação Pedro 

Leopoldo, sob a orientação da Professora Dr
a
. Ester Eliane Jeunon, realizarei uma pesquisa sobre 

Educação Financeira de alunos do ensino fundamental II e médio, nas escolas de Montes Claros 

(MG), com o intuito de analisar e descrever de que forma se caracteriza a educação financeira no 

ensino fundamental II e médio.  

 
Nesse aspecto, a sua participação e a de seu(s) filho(s) nesta pesquisa são muito importantes para 

se construir estratégias educativas para auxiliar pais e professores. Para isso, faz-se necessário 

obtermos a sua autorização para que possamos aplicar questionários para seu(s) filho(s) 

matriculado(s) neste conceituado estabelecimento de ensino.  

 
Na certeza de poder contar com sua atenção autorizando seu(s) filho(s) a participar(em) da pesquisa, 

agradeço antecipadamente e coloco-me à vossa disposição para mais esclarecimentos.   

Atenciosamente,  
 

Marcos Alves da Rocha 

Fones (38)99192-9277 ou (38)99104-1996 

Email: marcos.alvesrocha@yahoo.com.br 

Mestrando em administração - Fundação Pedro Leopoldo 

 
 

Eu,____________________________________________, responsável pelo aluno 

____________________________________, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e 

ter entendido o que me foi explicado, consinto voluntariamente que meu(minha) filho(a), aluno(a) do 

Ensino ________________________________ (Fundamental II/Médio) da Escola _______________ 

__________________________________________, participe desta pesquisa.    

 
Responsável pelo aluno:  

(  ) Pai  (  ) Mãe  (  ) Outros: ___________________ (  ) Grau de Parentesco: _________________                                                             
Data: ___/___/______   

 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do(s) responsável(i)s    

mailto:marcos.alvesrocha@yahoo.com.br
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Apêndice C - QUESTIONÁRIO PARA PAIS 

 

PESQUISA - Educação Financeira na adolescência: Um estudo com alunos do 
Ensino Fundamental II e Médio na Cidade de Montes Claros – MG. 
 

Pesquisa para os Pais/Responsáveis  

 

Leia atenciosamente cada questão e o que vale é a sua opinião em relação às afirmações feitas. Não 

existe resposta certa ou errada.  

 

1. Quantas pessoas residem em sua casa? ______ pessoas  
 
2. Quantas pessoas contribuem para os gastos da casa? _____ pessoas 

 
3. Como você(s) se sente(m) em relação à atual situação financeira da sua família?     
1. Confortável  
2. Indiferente 
3. Desconfortável 
4. Muito preocupado/angustiado  
5. Outro: _________________________________________________________________________ 
 
4. Sua família tem o hábito de planejar o orçamento familiar? 
(    ) Sim         
(    ) Não  
Se Sim, como faz isso?______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
5. Você(s) costuma(m) analisar a sua situação financeira antes de fazer uma compra?    
(    ) Sim         
(    ) Não  
Por quê?__________________________________________________________________________ 
 
6. Você(s) tem o hábito de comentar (discutir) sobre a situação financeira da família com o(s) 
filho(s)  
(    ) Sim         
(    ) Não  
(    ) As vezes 
Por  quê?_________________________________________________________________________ 
 
7. Qual o percentual da renda é reservado (comprometido) para gastos na família?  

1. Até 60% da renda  
2. Entre 60% e 70% da renda 
3. Entre 70% e 80% da renda 
4. Entre 80% e 90% da renda 
5. Entre 90% e 100% da renda 

 
8. A família poupa? 
(    ) Sim         
(    ) Não  
Se sim, como poupam? ____________________________________________________________ 
 
9. E as crianças? 
(    ) Sim         
(    ) Não  
Se sim, como poupam? ____________________________________________________________ 
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10. Como você(s) se sente(m) em relação à atual situação financeira da sua família?     
1. Confortável  
2. Indiferente 
3. Desconfortável 
4. Muito preocupado/angustiado  
5. Outro: _________________________________________________________________________ 
 
11. Você(s) acha(m) importante que os adolescentes devam ser educados sobre questões 
econômicas tais como: dinheiro, poupança, investir, etc.?   
(    ) Sim          
(    ) Não  
Por quê?  ________________________________________________________________________ 
 
12. Quem deve assumir a tarefa da orientação econômica dos adolescentes?  
1. Pai  
2. Mãe  
3. Igreja  
4. Escola 
5. Meios de comunicação: TV/jornal  
6. Governo  
7. Outros: ________________________________________________________________________ 

 
13. Em casa, você(s) conversa(m) com os filhos sobre temas ligados ao dinheiro e ao 
consumo?   
(   )  Sim          
(    ) Não  
Em que ocasiões?__________________________________________________________________ 
 
Sobre o que conversam?_____________________________________________________________ 
 
14. Você(s) possui(em) estratégias para educar seu(s) filho(s) sobre temas ligados ao dinheiro 
e consumo? 
(   )  Sim          
(    ) Não  
Se sim, quais?_____________________________________________________________________ 
 
15. Quando você(s) era(m) criança(s), recebeu(ram) algum tipo de orientação sobre questões 
econômicas? 
1. Não 
2. Algumas orientações básicas 
3. Sim 
O que aprenderam: _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
16. Sobre o mundo econômico, quais foram as coisas mais importantes que aprenderam e 
que tem ajudado no seu dia-a-dia? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Como aprendeu (ram)? ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
17. Das coisas que aprendeu (ram), quais procuram transmitir para os seus filhos? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Como faz(em) para transmiti-las? ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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18. Como tem sido a experiência de educação econômica com seus filhos? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

19. Quais são as maiores dificuldades encontradas na “condução” da relação adolescente/ 
consumo? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
20. Das alternativas abaixo, marque aquelas que você(s) utiliza(m) para a educação 
econômica de seus filhos: 
 

(   ) manter sempre um cofrinho  
(   ) dar dinheiro como prêmio  
(   ) manter uma caderneta de poupança num banco  
(   ) oferece jogos que ensinem o uso de dinheiro 
(   ) ensinar a economizar para comprar a curto 
prazo 
(   ) conversar sobre o bom uso do dinheiro 
(   ) dar regularmente dinheiro (mesada) 
(   ) dar cartão de crédito  
(   ) dar exemplo de como administrar os próprios 
recursos 
(   ) envolvê-los no orçamento doméstico 

(   ) evitar que lidem com o dinheiro. 
(   ) impedir que usem indevidamente o dinheiro 
(   ) comentar as notícias econômicas de jornais e TV  
(   ) ensinar a comprar conscientemente. 
(   ) pagar para fazer tarefas domésticas ou outras 
atividades 
(   ) ensinar diferentes alternativas de poupança 
(   ) ensinar o uso de cheques e cartão de crédito 
(   ) não faço nada 
(   ) Outras: 

  
21. Em relação à educação econômica dos filhos, você(s) leva(m) em conta:  
1. Idade: dou mais dinheiro para o mais velho 
2. Sexo: dou mais dinheiro para os filhos homens 
3. Obediência: dou mais dinheiro para quem ajuda nas tarefas, obedece, etc.  
4. Dou mais dinheiro para filhos que moram comigo  
5. Não faça distinção alguma  
6. Outros: ___________________________________________________________  

 
22. Nas decisões de compra de seus filhos você(s) costuma(m):   
1. Não intervir  
2. Conversar, mas deixar a decisão final para eles; 
3. Perguntar se têm certeza, mas tenta persuadi-los a mudarem de ideia.  
4. Conversar e explicar as razões da proibição;  
5. Proibir a compra de: 
6. Outros:________________________________________________________________________ 
 
23. Você acredita que a escola pode ajudar seu filho a tornar-se mais preparado para 
enfrentar as questões ligadas ao dinheiro e ao consumo?   
1. Não   
2. Nunca pensei nisso   
3. Sim   
Se sim, de que forma? ______________________________________________________________ 
 
24. Como você(s) avalia(m) a conduta econômica de seus filhos? 
1. Muito Ruim 
2. Ruim 
3. Regular 
4. Bom 
5. Ótima. 
 
Deixe abaixo um comentário  ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Muito obrigado!!!! Sua participação irá contribuir muito para esta pesquisa. 
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Apêndice D – QUESTIONÁRIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 
PESQUISA - Educação Financeira na adolescência: Um estudo com alunos do 
Ensino Fundamental II e Médio na Cidade de Montes Claros – MG. 
 

TAE-N (Versão reduzida e traduzida para o português) 
 

Nome: ________________________________________________________ 

Sexo:  __________________   Idade: __________________ 

Série:  __________________ 

Escola: ________________________________________________________ 

Este é um questionário sobre dinheiro e as compras. Você encontrará várias 

perguntas, cada uma com 4 respostas. Você deve escolher a que parece a mais certa 

e fazer um círculo na letra correspondente.  

 1. O Sr. Ramon está muito preocupado porque o preço de todas as coisas está 
subindo e ele pergunta: o que poderia ser feito para controlar o preço das coisas? O 
que você responderia?  

a) Ele deveria dizer ao governo para controlar os preços.  
b) Ele poderia dizer às pessoas que não comprem nada, e assim as coisas baixariam 

de preço.  
c) Os preços sobem de acordo com as variáveis econômicas como a oferta e a procura 

e, portanto, não se pode controlar sua flutuação.  
d) Ele poderia dizer a todos os donos de loja que baixem os preços das coisas que 

vendem.   
2. Quem decide quanto dinheiro deve ser feito?  

a) O governo é quem cria as leis que regulam a quantidade de dinheiro que deve ser 
feita.  

b) Depende da quantidade de papel que a fábrica tem.  
c) O Conselho do Banco Central decide de acordo com as variáveis econômicas do 

país.  
d) Será feita a quantidade que os donos da fábrica decidirem. 

3. No seu bairro, instalaram 03 livrarias que vendem material escolar. Você acredita 
que eles cobrarão o mesmo pelos cadernos? 

a) Eles baixarão os preços porque devem competir pelos clientes.  
b) Podem cobrar o preço que o governo determinar pelos cadernos. 
c) Devem cobrar o mesmo porque os cadernos são feitos com esse preço.  
d) Cobram o que os donos desejam cobrar. 

4. O Sr. Pedro é dono de um banco e está muito preocupado com problemas 
econômicos. O que aconteceria se o banco quebrasse?  

a) Ele teria que pedir um empréstimo ao presidente para o seu banco poder funcionar.   
b) Os funcionários do banco ficariam sem trabalho.  
c) Os clientes do banco perderiam parte de suas poupanças e o banco não poderia 

realizar mais investimentos.  
d) O Sr. Pedro teria que pedir mais dinheiro nas fábricas para o seu banco.   

5. O dono de um supermercado deve comprar pão para vender aos seus clientes. Por 
quanto deveria vendê-lo?  

a) Pelo mesmo preço que venderam para ele.  
b) Deve cobrar o que custou e acrescentar um pouco mais para seu lucro. 
c) Pelo preço que quiser, porque é o dono.  
d) Pelo preço fixado pelo governo para a venda do pão.   
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6. Em uma loja no centro da cidade, uma camisa custa 15 reais e em uma loja longe 
do centro, a mesma camisa custa 10 reais. Por que ocorre esta diferença de preço se 
é a mesma camisa?  

a) Porque o dono da loja do centro trabalha mais porque vai mais gente e, portanto, 
deve cobrar mais.  

b) Porque a loja do centro está mais bem localizada, portanto, paga mais pela 
localização e é isto que aumenta o preço da camisa.  

c) A camisa do centro é melhor, por isto é mais cara.  
d) Porque o dono da loja do centro quer cobrar mais caro.   

7. O que aconteceria se no Brasil fosse encontrada outra região petrolífera?  
a) O Brasil teria mais petróleo.  
b) Aumentaria as riquezas do país, porque haveria mais dinheiro no país.  
c) A pessoa que é dona do terreno onde o petróleo foi encontrado ficaria milionária.  
d) Abaixaria o preço do barril.   

8. Como o dinheiro chega aos bancos?  
a) Pelos lucros, por meio dos juros e dos investimentos que fazem.  
b) As pessoas deixam o dinheiro no banco para ser guardado.  
c) Eles pedem às fábricas de dinheiro.  
d) O governo envia o dinheiro para os bancos.   

9. O pai de Catarina deve pagar todos os impostos. Por que deve fazê-lo?  
a) Porque todos os cidadãos devem contribuir com o financiamento das obras do país. 
b) Porque é obrigatório.  
c) Porque os impostos se pagam com as contas de água e luz.  
d) Porque os impostos são descontados do salário de cada mês.   

10. O que aconteceria se o presidente mandasse distribuir dinheiro, todos os meses, 
para todas as pessoas?  

a) Aumentaria a quantidade de dinheiro em circulação, a moeda seria desvalorizada e 
haveria alta de preços.  

b) Seria mau, porque as pessoas não trabalhariam mais.  
c) Seria bom, porque haveria mais dinheiro para fazer compras.  
d) A fábrica de dinheiro não poderia fazer isto porque gastaria muito dinheiro. 

11. O que o governo deveria fazer para solucionar as crises financeiras?  
a) Dar ordens para a Casa da Moeda emitir mais dinheiro.  
b) Entregar dinheiro aos pobres 
c) Implementar novas políticas econômicas  
d) Pedir às pessoas que ajudem os que necessitam.   

12. Se Alexandre tivesse sua própria fábrica de dinheiro e fosse comprar um negócio 
de sorvetes e pagasse com este dinheiro; ele estaria agindo mal ou bem?  

a) Alexandre estaria agindo bem se tem permissão do governo para usar este dinheiro, 
porém se não tem permissão, estaria agindo mal.  

b) Estaria agindo mal, porque não se pode ter sua própria fábrica de dinheiro.  
c) Estaria agindo mal, porque o dinheiro com o qual vai pagar o sorvete é falso e isto é 

ilegal.  
d) Estaria agindo bem porque é seu dinheiro.   

13. O que é inflação?  
a) É quando sobe o preço dos produtos; 
b) É quando sobe o preço das coisas porque aumentou a quantidade de dinheiro em 

circulação, o que desvaloriza a moeda.  
c) É quando cresce o preço das coisas. 
d) É quando o dono da loja decide subir os preços.   

14. Pâmela pensa que não lhe pagam o suficiente pelo seu trabalho. O que você acha 
que ela deve fazer?  

a) Deveria falar com o seu patrão e pedir aumento.  
b) Trabalhar mais horas para que lhe paguem mais.  
c) Conformar-se com o seu salário porque o governo decidiu quanto deve ganhar.  
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d) Fazer bem o seu trabalho para que o patrão veja.   
15. Inácio é médico no hospital e Manuel é jogador de futebol da seleção brasileira.  
Quem recebe mais dinheiro?  

a) Inácio, porque para ser médico se estuda mais do que para ser jogador.  
b) Inácio, porque ele trabalha porque gosta de ajudar as pessoas.  
c) Manuel, porque os bons jogadores de futebol são mais raros do que os médicos.  
d) Para Inácio e para Manuel pagam de acordo com as horas de trabalho.   

16. As famílias decidem comer peixe e não carne durante a Semana Santa e sua mãe 
se queixa que os preços subiram. Por que isto aconteceu?  

a) Porque comer peixe é mais sadio e as pessoas gostam.  
b) Porque os pescadores se aproveitam das pessoas e cobram mais.  
c) Porque aumenta a procura do peixe e diminui a procura de carne.  
d) Porque a Igreja proíbe comer carne na Semana Santa. 

  17. Meu avô comprou um terreno há 50 anos e pagou por ele 20 mil reais. Ele está 
pensando em vendê-lo e não sabe quanto cobrar. Você acredita que o terreno agora 
vale o mesmo tanto?  

a) O terreno é o mesmo, assim, seu avô deve vendê-lo pelo mesmo preço que 
comprou.  

b) Depende do valor que tenha adquirido pela localização e pelas características do 
terreno. 

c) O avô é quem deve decidir se deve cobrar mais ou menos pelo terreno.  
d) Vale mais de 20 mil reais porque tudo tem subido de preço.   

18. Camila ganhou na Sena. Ajude-a decidir o que deve fazer com o seu dinheiro:  
a) Poderia abrir uma caderneta de poupança a prazo no banco ou investir na Bolsa 
b) Poderia levar seu dinheiro ao banco para guardá-lo.  
c) Comprar o que desejasse, porém guardar um pouco de dinheiro no cofrinho.  
d) Comprar tudo o que desejasse para ela e sua família.   

19. Por que temos que ter dinheiro para comprar o que precisamos?  
a) Porque é o meio de intercâmbio econômico mais eficaz.  
b) Porque é o meio para obter bens e serviços.  
c) Porque se não pagar podem levar você preso.  
d) Porque o governo obriga a pagar com dinheiro tudo o que se compra.   

20. As notícias da televisão anunciaram que o custo de vida tem subido. Por que isso 
acontece?  

a) Porque as pessoas têm aumentado os seus gastos. 
b) Porque a inflação é maior que o aumento dos salários.  
c) Porque agora custa mais viver.  
d) Porque o dinheiro antes valia mais que agora.  

21. O que acontece se aumentar a quantidade de dinheiro em circulação?  
a) A moeda desvaloriza.  
b) O preço das coisas vai aumentar. 
c) Nós teremos mais dinheiro para comprar.  
d) O governo vai ter mais dinheiro para repartir com as pessoas. 

22. Quando você compra um chocolate, você está pagando:  
a) Paga o custo de fazer o chocolate e o lucro da pessoa que o vende.  
b) Porque o dono da loja cobra.  
c) Paga o que custa para fazer o chocolate na fábrica.  
d) Paga o custo de fazer o chocolate, os impostos e o lucro. 

 

 

 

 



296 

 

 
Apêndice E - QUESTIONÁRIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

PESQUISA - Educação Financeira na adolescência: Um estudo com alunos do 
Ensino Fundamental II e Médio na Cidade de Montes Claros – MG. 
 
Leia atenciosamente cada questão e o que vale é a sua opinião em relação às 

afirmações feitas. Não existe resposta certa ou errada.  
 

1. Com quem você reside atualmente?    
(   ) com meus pais   
(   ) com parentes  
(   ) sozinho(a)   
(   ) outro: ________________________________ 
 

2. Quantas pessoas moram em sua casa?  
(   ) duas.  
(   ) três  
(   ) quatro ou mais  
(   ) moro sozinho(a) 

3. Onde você reside atualmente?    
(   ) em casa ou apartamento, com minha família.  
(   ) em casa ou apartamento, sozinho(a) 
(   ) em quarto ou cômodo alugado, sozinho(a).  
(   ) outra situação: _______________________ 
 

4. Quantos irmãos você tem? 
(   ) um  
(   ) dois 
(   ) três 
(   ) acima de três  
(   ) nenhum 

5. Qual ano você está cursando?    
(   ) 6º ano                 (   ) 1º ano do 2º grau  
(   ) 7º ano                 (   ) 2º ano do 2º grau 
(   ) 8º ano                 (   ) 3º ano do 2º grau 
(   ) 9º ano 
 

6. Qual o turno? 
(   ) manhã 
(   ) tarde 

7. A escola que você estuda é da rede? 
(    ) Municipal 
(    ) Estadual 
(    ) Privada (particular) 

8. Você considera o dinheiro importante? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
(   ) Às vezes 
Por quê? ______________________________ 
______________________________________. 
 

9. Você recebe mesada?  
(   ) Sim  
(   ) Não 
(   ) Às vezes 
 

10. Quando você tem dinheiro procura?  
(   ) Guardar em casa 
(   ) Guardar na poupança  
(   ) Guardar parte do dinheiro e gasta o 
       restante. 
(   ) Comprar o que tem vontade  
(   ) Comprar o que precisa 

11. Você tem dificuldades em gastar bem o seu dinheiro? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
(   ) Às vezes 
Por quê? _________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

12. Com que você gosta de gastar seu dinheiro? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

 13. Você faz algum trabalho (tarefa) para 
receber dinheiro por ele?              
(   ) Sim  
(   ) Não 
 
Que tipo? _______________________________ 

14. Você decide sozinho o que vai fazer com 
o dinheiro? Se não, a quem você solicita 
opinião? 
(   ) Sim    
(   ) Não   
Quem?  _____________________________ 
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15. Você acompanha seus pais nas compras?   
(   ) Sim, sempre  
(   ) Sim, às vezes  
(   ) Não   
 

16. O que seus pais te ensinam sobre 
dinheiro?  
(   ) Ensinam-me a comprar e receber o troco  
(   ) Ensinam-me a ver os preços e a comprar  
(  ) Ensinam-me a pesquisar e comparar os 
preços  
(   ) Ensinam-me a comprar mais barato 
(  ) Ensinam-me a buscar o que tem melhor 
qualidade  
(  ) Conversam comigo sobre o bom uso que 
devo fazer do dinheiro  
(   ) Não têm me ensinado 

17. Você gosta de dar presente? Se sim, para quem e o quê?  
(   ) Não     
(   ) Sim  
Para quem?_______________________________________________________________________ 
O quê ? __________________________________________________________________________ 
 

18. Quando compra alguma coisa, você utiliza algum conhecimento financeiro?  
(  ) Sim     
(  ) Não 
Por quê?_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

19. Você acha importante pagar impostos? 
(   ) Sim     
(   ) Não 
Por quê?_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

20. Você acha correto quando alguém empresta dinheiro à outra pessoa e recebe um pouco 
mais como forma de juros? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

21. O que você aprende sobre o dinheiro na escola? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

22. O que você aprende na escola sobre consumo? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

23. Você tem aula sobre como gastar dinheiro? 
(   ) Sim     
(   ) Não 
(   ) Às vezes 
 

24. Sua família tem o hábito de planejar o orçamento doméstico? 
(   ) sim     
(   ) não 
Como faz isso?____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
25. Como você(s) avalia(m) a relação da família com as questões econômicas (dinheiro, 
consumo Etc.)? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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26. A atual situação financeira de sua família é: 
1. Muito difícil 
2. Difícil 
3. Estável/regular 
4. Boa 
5. Muito Boa 

27. Como você(s) se sente(m) em relação à atual situação financeira da sua família? 
1. Confortável 
2. Indiferente 
3. Desconfortável 
4. Muito preocupado/angustiado 
5. Outro: 
 
Por quê? ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

 

 
28. Eu gasto dinheiro com:  

Você pode marcar mais de 01 opção 

(   ) compro balas, chocolates  
(   ) guardo num cofre  
(   ) guardo no Banco  
(   )  guardo para comprar roupa e coisas mais caras  
(   ) gasto com passeios e diversões  
(   ) jogo na loteria  

(   ) compro figurinhas para colecionar 
(   ) aposto com o colega 
(   ) faço doação  
(   ) empresto para o colega  
(   ) compro objetos escolares 
(   ) compro presentes  
(   ) gasto com coleção  

Muito obrigado !!!!  
Sua participação será muito importante para esta pesquisa.  
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Apêndice F – ROTEIRO DE ENTREVISTAS PARA PROFESSORES 

 
PESQUISA - Educação Financeira na adolescência: Um estudo com alunos do 
Ensino Fundamental II e Médio na Cidade de Montes Claros – MG. 
 

Pesquisa para Professores 
 

Eu, Marcos Alves da Rocha, mestrando do curso de Mestrado em Administração da 

Fundação Pedro Leopoldo, sob a orientação da Professora Dra. Ester Eliane 

Jeunon, realizarei uma pesquisa sobre Educação Financeira de alunos do ensino 

fundamental e médio, nas escolas de Montes Claros (MG), com o intuito de analisar 

e descrever de que forma se caracteriza a educação financeira no ensino 

fundamental II e médio.  
 

Sua participação é fundamental para esta pesquisa. Se possível, responda às 

questões com a maior quantidade de informações possíveis. 

 

Nome:_________________________________________________________________________ 

Sexo: ________________ 

Escola:_____________________________________________________________  

Formação:__________________________________________________________ 

Disciplina:__________________________________________________________ 

 
1. Como você percebe o nível de conhecimento econômico em seus alunos em relação ao 

dinheiro e ao consumo? 

1. Nenhum 
2. Muito pouco  
3. Pouco 
4. Bom 
5. Ótimo 
Se percebe, quais? _________________________________________________________________ 
 
2. Qual metodologia você utiliza para trabalhar as questões relacionadas às informações 

financeiras (dinheiro, consumo, poupança, investimento etc.) com seus alunos?  

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
3. Os alunos relatam situações ocorridas (exemplos) na família ou amigos sobre os temas 
discutidos em sala de aula sobre o uso do dinheiro. 

1. Nunca 

2. Quase nunca 

3. Às vezes 

4. Sempre 

 
4. Em sua opinião, atualmente, qual a principal dificuldade relacionada ao dinheiro com  
adolescentes? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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5. São desenvolvidas atividades em sala ou de campo para o aprendizado sobre o dinheiro? 

Quais? Com que objetivos? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

  

6. Como você percebe o aprendizado sobre o dinheiro na família? 

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
7. Como você avalia o trabalho desenvolvido por você a respeito de dinheiro junto aos seus 

alunos? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
8. Quais os benefícios que uma Educação Financeira no Ensino Fundamental II e Médio 

poderia trazer para nossa sociedade? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

9. Quais conteúdos você considera importantes e que já poderiam ser repassados a alunos 

do Ensino Fundamental II e Médio? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

10. Que mudanças você acredita que possam ser feitas no desenvolvimento de atividades 

sobre as questões financeiras?  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
11. Deixe aqui seu comentário, conte experiências, exponha relatos, acrescente algo a mais 

em relação à educação financeira que você julgue necessário. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Muito obrigado!!!!  

Sua participação será muito importante para esta pesquisa.  
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Apêndice F – ROTEIRO DE ENTREVISTAS PARA DIRETORES 

 

PESQUISA - Educação Financeira na adolescência: Um estudo com alunos do 
Ensino Fundamental II e Médio na Cidade de Montes Claros – MG.  

 

Pesquisa para Diretores 
 

Eu, Marcos Alves da Rocha, mestrando do curso de Mestrado em Administração da 

Fundação Pedro Leopoldo, sob a orientação da Professora Dra. Ester Eliane 

Jeunon, realizarei uma pesquisa sobre Educação Financeira de alunos do ensino 

fundamental e médio, nas escolas de Montes Claros (MG), com o intuito de analisar 

e descrever de que forma se caracteriza a educação financeira no ensino 

fundamental II e médio.  
 

Sua participação é fundamental para esta pesquisa. Se possível, responda às 

questões com a maior quantidade de informações possíveis. 

 

Nome:_________________________________________________________________________ 

Sexo: ________________ 

Escola:_____________________________________________________________  

Formação:__________________________________________________________ 

 
1. Existe uma disciplina específica para a educação financeira em sua instituição? 

(   ) Sim 
(   ) Não, a educação financeira é um tema transversal 
(   ) Não, a instituição não aborda este tema 

Se sim, qual e em quais séries são abordados. 

______________________________________________________________________________________ 

 

2. Qual metodologia a instituição utiliza para trabalhar as questões relacionadas às 

informações financeiras (dinheiro, consumo, poupança, investimento etc.) com seus 

alunos?   

_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
3. Em sua opinião, atualmente, qual a principal dificuldade relacionada ao dinheiro com  

adolescentes? 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
4. Na escola são desenvolvidas atividades em sala e/ou de campo para o aprendizado sobre o 

dinheiro? Quais? Com que objetivos? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5. Como você avalia o trabalho desenvolvido pela escola a respeito da utilização do dinheiro 

junto aos alunos? 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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6. Quais os benefícios que uma Educação Financeira, a partir do Ensino Fundamental II e 

Médio, poderia trazer para nossa sociedade? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

7. Quais conteúdos você considera importantes e que já poderiam ser repassados a alunos do 

Ensino Fundamental II e Médio? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

8. Que mudanças você acredita que possam ser feitas no desenvolvimento de atividades 

sobre as questões financeiras?  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
9. Deixe aqui seu comentário, conte experiências, exponha relatos, acrescente algo a mais em 

relação à educação financeira que você julgue necessário. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Muito obrigado!!!!  

Sua participação será muito importante para esta pesquisa.  

  

 

 

 


