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RESUMO

Este trabalho descreve e analisa a importância do conhecimento de conteúdos voltados à Educação Financeira no ensino superior por meio de revisão literária e estudo de

campo, objetivando contribuir para a formação de jovens universitários que vivem numa sociedade capitalista com práticas de consumo exagerado e ampla facilitação do crédito.

Foi realizada uma pesquisa de campo por amostragem desenvolvida junto aos alunos universitários dos cursos de Direito e Administração (ingressantes e concluintes) da UEMG

Unidade Frutal para analisar o conhecimento financeiro e como estes estudantes gerem suas finanças pessoais. Para desenvolvimento do trabalho, a pesquisa foi dividida em

duas etapas. Na primeira foi efetuada a revisão literária abrangendo livros, dissertações, teses, artigos e sites especializados sobre educação financeira, a fim de colher as

informações teóricas essenciais ao desenvolvimento do tema, bem como para apresentar sugestões de como a educação financeira poderá contribuir na formação dos alunos

universitários, independentemente do curso. A segunda etapa foi feita uma pesquisa de campo através de um levantamento de dados efetuado por intermédio da aplicação de um

questionário, aos universitários da UEMG Unidade Frutal, ingressantes e concluintes dos cursos de Administração e Direito. A pesquisa foi aplicada de forma voluntária e sem

identificação do pesquisado. O questionário foi elaborado com questões semiestruturadas, versando sobre três aspectos: informações socioeconômicas, atitude e comportamento

em relação às finanças pessoais e o conhecimento sobre educação financeira, perfazendo um total de 35 questões semiestruturadas com apresentação de um estudo

quali-quantitativo. A aplicação deste questionário junto aos universitários da UEMG Unidade Frutal dos cursos de Administração e Direito (ingressantes e concluintes) do matutino

e do noturno, foi desenvolvida através de uma amostra composta por 177 alunos matriculados no 2º semestre do ano letivo de 2014, na UEMG Unidade Frutal. Como a pesquisa

foi direcionada aos alunos dos cursos de Administração e Direito sendo apenas os ingressantes e concluintes da UEMG – Frutal fez-se necessário lançar mão de uma amostra

estratificada, objetivando garantir maior representatividade da mesma, considerando a proporcionalidade dos alunos em relação a cada curso, período e turno. Para tanto, utilizou

a frequência relativa.

Os resultados da pesquisa mostraram que boa parte dos pesquisados possuem dívidas, têm pouco conhecimento financeiro e lidam com suas finanças pessoais utilizando-se de

serviços financeiros em que incidem altos juros. Com base nesses dados e no fato da educação financeira não ser oferecida na UEMG de Frutal propõe-se, à criação de

alternativas para aprimorar o domínio de conteúdo de Educação Financeira pela comunidade universitária. 

Um aspecto importante constatado foi o fato de que ao finalizarem os seus respectivos cursos, os universitários, ao atuarem como profissionais passam auferir renda, e muitos

deles passam a auferir uma renda maior. Tornam-se independentes e, consequentemente, precisam estar educados financeiramente para poderem exercer a gestão de seus

ganhos. A preparação dos universitários, portanto, não pode ser somente para obtenção de êxito nas atividades profissionais, mas também alicerçá-los para obter sucesso nas

finanças pessoais. 

O ciclo de vida financeira inicia-se por volta de 22 anos, conforme Hoji (2010), quando começa a preparação para os bons hábitos financeiros. Quanto mais cedo começar este

processo, melhor será, visto que o tempo para buscar a independência financeira demora em média 40 anos. As leituras demonstraram que um dos hábitos que precisam ser

cultivados, pelos cidadãos, é o de poupar parte dos ganhos que não foi consumida. Esta sobra de dinheiro pode ser investida ou guardada para ser utilizada no futuro.

O hábito de não poupar, o consumo desenfreado atrelados ao endividamento têm se tornado normais numa sociedade em que vive num regime capitalista, que incentiva o

consumo com a força do marketing, levando muitas pessoas ao desequilíbrio financeiro. A falta de conhecimento financeiro e a inexistência de sensibilização, no que tange a lidar

com o dinheiro, impedem que muitos alcancem a tão almejada independência financeira.

Os dados da pesquisa mostraram que 95,48% dos entrevistados estão interessados no tema. Portanto, ficou comprovada a importância da proposta de oferecer à comunidade

universitária, através de ações, informações e orientações no que tange à educação financeira, a fim de proporcionar aos alunos, um espaço em que possa se discutir a

construção de um pensamento financeiro consistente visando o desenvolvimento de comportamentos autônomos e saudáveis. Ao finalizar a pesquisa, constatou-se que as

respostas dadas pelos entrevistados e as informações teóricas foram relevantes e deram embasamento para validar a importância de inserção da Educação Financeira na

formação dos jovens. 

Nesta perspectiva, a propositura deste trabalho foi promover a introdução do tema de educação financeira no nível superior, através das seguintes alternativas:

a) Inclusão por meio de uma disciplina específica (obrigatória ou eletiva) ou a aplicação dos conteúdos do tema Educação financeira em disciplinas correlatas;

b) Oportunamente, trabalhar o tema em forma de palestras, cursos ou minicursos em eventos como: semana universitária, workshops, seminários e congressos;

c) Incentivar a inclusão de um curso versando sobre o tema em apreço, como atividades extracurriculares ou como atividade complementar.

A educação financeira como base formativa nos desperta, como educadores, no sentido de educar para a vida, além da sala de aula, pois há que se considerar que o processo

formativo do cidadão será de grande valia para a sua vida cotidiana, independente da carreira profissional ou de sua formação básica.
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