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RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo principal instruir alunos do ensino fundamental e médio sobre a Educação Financeira Fiscal para que estes reavaliassem os gastos

pessoais e familiares e compreendessem noções relativas aos bens públicos, desenvolvendo um discernimento financeiro consciente, autônomo e sustentável. A aplicação do

trabalho atendeu alunos entre onze e dezoito anos na cidade de São Roque de Minas-MG, utilizando como base metodológica a teoria sócio interacionista de Vygotsky partindo

do princípio de reflexões, investigações e interações entre os participantes, abordando questões empreendedoras. O mesmo foi elaborado a partir das ideias de: Souza e Torralvo

(2008), que defendem a relação entre o equilíbrio de gerencia do dinheiro e a felicidade das pessoas; do teórico Hall (2000) que acredita no fator da identidade como algo

fantasiado pelos seres humanos, ideia relacionada ao consumismo; e aos textos presentes na coleção dos livros “Educação Financeira nas Escolas” do MEC. A Educação

Financeira, enquanto projeto, tem caráter interdisciplinar envolvendo questões de orçamento e comportamento, auxiliando na capacitação do estudante e comunidade envolvida

agregando valores éticos e troca de experiências, além de abrir as portas da universidade à comunidade cumprindo, assim, a real função desta na sociedade. Os resultados

obtidos mostraram que o trabalho desenvolvido com os discentes estimula o diálogo franco entre os membros da família sobre a administração do capital e as reais prioridades de

consumo, discutindo comportamentos alienantes e consumistas; assim percebe-se que o projeto tem colaborado para que os cidadãos passem a controlar o seu consumo e não

a serem controlados por ele, contribuindo para a transformação do pensamento financeiro e uma nação mais democrática, consciente e empreendedora, mostrando que além da

importância do equilíbrio de consumo o planejamento financeiro pode acarretar a promoção de uma vida digna e feliz.  
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