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RESUMO

O projeto de extensão intitulado “Educação Financeira de alunos da Educação Básica em uma perspectiva transversal” tem por objetivo contribuir para a Educação Financeira de

adolescentes que cursam o Ensino Médio na Escola Estadual Presidente Antônio Carlos na cidade de Belo Horizonte. Acredita-se que a gestão consciente e responsável dos

recursos financeiros é um aspecto fundamental na vida de qualquer pessoa que deve ser refletida desde a infância e adolescência. O atual cenário nacional é constituído por alto

índice de endividamento da população adulta, aproximando do patamar de 61%. Boas práticas de gestão financeira podem ser iniciadas nos primeiros anos de vida, mas para

isso devem ser criados espaços educacionais que considerem os diversos saberes produzidos no ambiente escolar e no cotidiano para a conscientização acerca da gestão

adequada dos recursos financeiros. Desse modo, o projeto utiliza a metodologia de trabalho de oficinas temáticas com a realização de atividades em grupo, fundamentadas em

um material específico para a faixa etária dos adolescentes. A partilha dos conhecimentos e experiências obtidos nas oficinas é realizada no final das atividades para todos os

presentes, proporcionando a reflexão, interação e conscientização. O Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF) (2009) define a Educação Financeira como o processo

por meio do qual as pessoas e as sociedades podem ampliar o entendimento sobre conceitos financeiros e desenvolver competências e valores, possibilitando-lhes bem-estar e

gestão financeira responsável. Tal aprendizado não surge do desenvolvimento de uma disciplina específica presente no currículo escolar, uma vez que é concebido como

resultado da transversalidade temática em diversas disciplinas escolares. A Educação Financeira é, portanto, uma temática a ser amplamente difundida na formação escolar para

que os educandos se desenvolvam como sujeitos críticos e autônomos. Duas dimensões estão presentes na Educação Financeira. A dimensão espacial é a primeira. Está focada

no impacto das ações das pessoas sobre a realidade social. Inicia-se, portanto, da parte até o todo ou o contrário, desde a pessoa até o ambiente local, regional, nacional e

global. Outra dimensão é a temporal cujo fundamento é a compreensão de que as decisões tomadas pelas pessoas no presente afetam o futuro. Assim, o presente é analisado

como o tempo em uma determinada realidade pode trazer consequências positivas ou negativas para as pessoas de acordo com suas decisões (BRASIL, 2013). Educar

financeiramente implica na preparação de pessoas para a tomada de decisão na área financeira ao longo da vida e com impacto na vida coletiva à medida que o equilíbrio

orçamentário de cada pessoa e grupo familiar representam uma parcela da sociedade. Nesse aspecto, o uso consciente dos recursos financeiros é desejável para toda a

sociedade para garantir investimento e desenvolvimento, conforme o potencial individual e coletivo (AUGUSTINIS; COSTA; BARROS, 2012). Considera-se que na atual fase do

projeto os adolescentes já destacam a importância do aprendizado obtido nas oficinas e procuram aplicar alguns conhecimentos em casa, inclusive, no diálogo com os pais e

responsáveis. Nesse sentido, o projeto está contribuído diretamente para a formação dos adolescentes e indiretamente para os pais. Destaca-se, ainda, a construção da parceria

sólida com a escola para a difusão da Educação Financeira. Por tudo isso, os resultados parciais indicam os desafios da abordagem da temática em uma perspectiva

interdisciplinar e transversal com a utilização de elementos do cotidiano nas oficinas, garantindo a aprendizagem e partilha de experiências. Observa-se que tem sido frutífera a

relação entre a Universidade e a escola com a criação de espaços de reflexão e trabalho em equipe e também de formação da bolsista, mantendo-se a indissociabilidade entre

extensão, ensino e pesquisa.
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