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EDUCAÇÃO FINANCEIRA E A SUA CONTRIBUIÇÃO NAS FINANÇAS
PESSOAIS DE CRIANÇAS E JOVENS
INTRODUÇÃO
É muito difícil conseguir ganhar dinheiro e guardá-lo de forma contínua sem aprender educação financeira. Assim, muito mais
do que uma atitude ou mero planejamento financeiro, a educação financeira é um conjunto de ações como cortar gastos,
investir, multiplicar ganhos e acumular. Possui como objetivo a conscientização para que os jovens aprimorem suas atitudes
para saberem lidar com o dinheiro, resultando em uma vida mais confortável e segura. Neste contexto, este trabalho buscou
através de uma pesquisa exploratória de caráter qualitativa evidenciar e discutir o assunto. O estudo mostrou que aplicar o
ensino de educação financeira nas escolas, desde a infância, resulta em jovens mais estruturados em sua vida financeira, tanto
pessoal e até mesmo empresarial.
DESENVOLVIMENTO
Segundo Teixeira et.al (2010, p. 26), a educação financeira
é “a arte de aplicar os princípios e conceitos de finanças
em auxílio à tomada de decisões financeiras pessoais”. De
acrodo com Muniz (2010), um estudo realizado por André
Saito, pesquisador e professor do Laboratório de Finanças
(Labfin) da Fundação Instituto de Administração (FIA),
mostrou que o processo de educação financeira está se
fortalecendo nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão,
Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul. Na América
Latina e no Leste Europeu a situação é diferente, pois as
ações que visam promover conhecimento financeiro para a
população ainda são bastante lentas.
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Para Lima (2009, p.02), no Brasil o sistema educacional
deixa a desejar. “[...] Não existe no país uma preocupação
em relação ao tema dinheiro ou gerenciamento de riquezas
[...]”. No momento em que o jovem sair da escola e
ingressar na universidade, estará sujeito a não ter acesso a
informações sobre finanças pessoais caso optar fazer um
curso universitário fora da área econômica (LIMA, 2009).
O Estado deve dar a sua contribuição para a disseminação
do conteúdo de educação financeira para crianças e
adolescentes. Para Matta (2010), é papel do Estado, por
meio de seu governo, utilizar recursos coletivos para
fornecer o atendimento das necessidades coletivas da
sociedade, sendo que uma das necessidades está no
acesso à informação para o desempenho de sua cidadania.

CONCLUSÃO
A escassez de informações financeiras voltados para a
educação é preocupante. Em um cenário com muita
disponibilidade de créditos, faz-se necessário um mínimo
conhecimento em finanças. É preciso que os cidadãos de
nosso país, especialmente crianças e adolescentes sejam
instruídos, tendo acesso a informações financeiras. Assim, na
fase adulta serão pessoas capazes em administrar da melhor
maneira possível o seu dinheiro, garantido um controle
eficiente e sucesso em suas finanças.
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