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RESUMO

Esta pesquisa tem como objeto de análise a Educação Financeira na educação básica e
pública  em Goiás.  O  objetivo  geral  é  investigar  e  compreender  os  dois  programas
existentes  na  educação  básica  e  pública  sobre  Educação  Financeira,  mais
especificamente o Programa Mais Educação, com o macrocampo Educação Ambiental,
Desenvolvimento  Sustentável  e  Economia  Solidária  e  Criativa/Educação  Econômica
(Educação Financeira Fiscal) e o Programa Educação Financeira na Escola. Quanto
ao referencial teórico, este trabalho foi orientado pelos estudos de Laval (2004), Dardot
e Laval (2016), Saviani (2009), Harvey (2008), Freidman (1982), Hayek (2010). No que
se refere à metodologia, esta pesquisa é bibliográfica/documental, por envolver leitura,
seleção  e  registro  de  literatura  de  interesse  para  o  estudo  proposto,  de  caráter
qualitativo. Para tanto, empregamos as seguintes técnicas: a) análise de conteúdo para
determinar o fundamento teórico-metodológico que orientou as técnicas de pesquisa,
bem como a seleção das fontes bibliográficas pertinentes  às diretrizes para Educação
Financeira no âmbito escolar em Goiás; e o b) seleção das fontes documentais, nas quais
analisamos os documentos norteadores do Programa Mais Educação, como também o
caderno Educação Econômica, que é específico do macrocampo Educação Ambiental,
Desenvolvimento  Sustentável  e  Economia  Solidária  e  Criativa/Educação  Econômica
(Educação Financeira Fiscal), e os documentos do programa Educação Financeira na
Escola com a análise do caderno do professor e do aluno dos Blocos I, II e III do Ensino
Médio. Os resultados sugerem a penetração do interesse das instituições bancárias em
processos educacionais como uma possibilidade de equilibrar o superendividamento dos
jovens em seus primeiros anos de salário e renda, atendendo, assim, a uma necessidade
do  mercado  financeiro  capitalista  e  também  garantindo  que  as  classes  dominantes
mantenham  seus  privilégios  por  meio  da  manipulação  de  informações  básicas  de
Educação Financeira para com a classe trabalhadora, transformando esses jovens em
apenas  potenciais  consumidores.  Desse modo,  garante-se o aumento  da captação de
poupança  popular,  o  aumento  na  quantidade  de  vendas  de  aposentadorias
complementares  e  seguros  e,  por  consequência,  exerce-se  algum  controle  sobre  as
escolhas  dos  jovens  por  produtos  e  serviços  financeiros  oferecidos  pelas  redes
bancárias. Nesse contexto, o presente trabalho visou contribuir com uma ampliação da
visão de Educação Financeira, passando a uma Educação Econômica que deve incluir
uma  visão  crítica  dos  modus  operandi do  capitalismo  financeiro,  sob  a  ótica  das
principais  escolas  econômicas,  em  vez  de  privilegiar  uma  concepção  econômica
específica,  pautada  na  aceitação  e  na  aprendizagem  de  princípios  econômicos
convenientes ao capitalismo financeiro.

Palavras-chave: Educação Financeira; Função Social da Escola; Educação Básica.



ABSTRACT

The objective of this research is to analyze Financial  Education in basic and public
education  in  Goiás.  The general  objective  is  to  investigate  and present  the  existing
programs in basic and public education on Financial Education, we will focus on the
More  Education Program,  the  macro-field  Environmental  Education,  Sustainable
Development  and  Solidary  and  Creative  Economy/  Economic  Education  (Fiscal
Financial Education), and the Financial Education in Schools program. Regarding the
theoretical  reference,  this  work was guided by the studies of  Laval  (2004),  Dardot;
Laval  (2016),  Saviani  (2008),  Harvey  (2008),  Freidman  (1982),  Hayek  (2010).
Regarding  the  methodology,  this  research  is  bibliographical  /  documentary,  since  it
involves  reading,  selection and registration  of  literature  of  interest  for  the  proposed
study, of a qualitative nature. To do so, we used the following techniques: a) content
analysis to determine the theoretical methodological foundation that guides the research
techniques, as well as a selection of bibliographical sources relevant to guidelines for
Financial Education in the state of Goiás;  and b) selection of documentary sources,
where we will analyze the guiding documents of the More Education Program, as well
as  specifically  an  analysis  of  the  Economic  Education  and  Chemistry  section  of
Macroeconomics  Environmental  Education,  Sustainable  Development  and  Solidary
Economy  and  Creative  /  Economic  Education;  and  the  documents  of  the  program
"Financial Education in the School" with an analysis of the notebook of the teacher and
the student of Block I, II and III of High School. You can follow your page with your
writers and their choices. From the manipulation of Financial Education information to
a working class, transforming these young people into only potential consumers, thus
guaranteeing an increase in the collection of popular savings, an increase in the number
of sales of supplementary pensions, and insurance, and, consequently, some control over
the  choices  of  the  young people  for  financial  products  and services  offered  by  the
banking networks. In this context, the present work aims to contribute to an expansion
of the vision of Financial  Education,  passing to an Economic Education that should
include  a  critical  view  of  the  modus  operandi  of  financial  capitalism,  from  the
perspective  of  the  main  economic  schools,  instead  of  privileging  an  economic
conception  specific,  based  on  the  acceptance  and  learning  of  economic  principles
convenient to financial capitalism.

Keywords: Financial Education; Social Function of the School; Basic Education.
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INTRODUÇÃO

Nasci  em  uma  família  com  pais  com  tendências  e  características  de

administradores.  Apesar  de  nenhum  deles  terem  formação  acadêmica,  ambos

trabalharam em empresas como gerentes. Eu e minha única irmã recebemos de herança

uma educação com alguns princípios básicos de Educação Financeira, que nossos pais

nos ensinaram sem nenhuma orientação, apenas seguindo seus instintos de educadores

financeiros.

Embora tenha recebido conselhos de minha mãe para iniciar a graduação em

Administração  ou  Contabilidade,  relutei  e  fiz  o  curso  de  Educação  Física  na

Universidade Federal de Mato Grosso. Ao iniciar minha vida acadêmica, que coincidiu

com  minhas  primeiras  experiências  de  administração  em  finanças  pessoais  na

convivência com pessoas, amigos e colegas de trabalho, ao ajudar a se organizarem

financeiramente,  seja  na  eliminação  de  dívidas  ou  no  aumento  de  seu  poder  de

poupança, percebi como é comum a falta do conhecimento em finanças pessoais entre

os indivíduos de Mato Grosso e Goiás, e como isso dificulta o bom convívio com a

sociedade,  família  e  trabalho.  Desta  experiência,  resultou  em  um  dos  primeiros

incômodos sobre o tema de minha dissertação.

 Quando voltei à Goiânia, já com a graduação concluída tive a oportunidade de

conhecer  Aigo  Pyles  e  ter  contato  em  seu  escritório  de  planejamento  patrimonial

chamado  Gênesis,  onde  trabalhei  por  dois  anos;  na  época  já  concursada  como

professora da rede básica no Estado de Goiás e conciliando as duas atribuições. Durante

esses dois anos nesse universo financeiro conheci também a profissão de Educadora

Financeira Pessoal ou de Consultoria Financeira Pessoal, por meio do único escritório

na  época  especializado  nesse  assunto  em  Brasília,  do  consultor  financeiro  Rogério

Olegário, que hoje seu escritório chama-se Libratta. Nessa época resolvi tirar dois anos

de  licença  por  interesse  particular  do  Estado,  e  em  Goiânia/  Brasília/  São  Paulo

mergulhei  em  estudos  para  o  atendimento  e  tratamento  de  famílias  com  dívidas

financeiras.

 Passados os dois anos continuei atender as famílias que me procuravam e voltei

para a Secretaria Estadual de Educação de Goiás, quando percebi como essa realidade

se repete e perpetua em nossos adolescentes e jovens estudantes da educação básica.
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Ao longo dos treze anos na educação básica em Goiás, tive contato com vários

programas educacionais desenvolvidos no Estado, mas nenhum, até aquele momento,

tratava sobre a Educação Financeira nas escolas. Uma vez que a temática em questão,

motivo  de  meu  interesse,  por  essas  experiências  pessoais  no  campo  da  Educação

Financeira e por perceber que o conhecimento sobre finanças pode contribuir para a

formação pessoal e profissional do indivíduo.

A partir  dessa  trajetória,  essa  pesquisa  vai  ao  encontro  dessa  observação  e

incômodo, pois a há necessidade de se pensar o papel e responsabilidade da escola e da

família na formação humana integrada dos nossos jovens em Goiás, função essa muitas

vezes esquecida pela família.

Assim, encerrado aqui minha breve apresentação sobre o interesse por este tema

e pelo estudo que aqui se apresenta como dissertação de mestrado, utilizaremos a partir

desse momento no decorrer do texto a primeira pessoal do plural, dando continuidade à

pesquisa e discussão desse objeto de estudo.

Quando buscamos sobre a história da Educação Financeira percebemos que ela

tem uma forte  ligação com a origem e a  criação do dinheiro,  uma vez  que  com o

dinheiro, surge também a necessidade de o indivíduo conseguir gerir sua renda, obter

um consumo consciente e cuidar para não vivenciar possíveis fraudes. Com a criação do

capitalismo e com o formato complexo que o sistema econômico foi tomando ao longo

dos anos, essa proposta de auxiliar o consumidor com informações sobre poupança e

investimento trouxe mais força e sentido para que ele tenha orientação em suas tomadas

de  decisões  e  sobre  como  se  pode  aproveitar  as  oportunidades  que  os  produtos  e

serviços financeiros ofertados no mercado nos dão (MATTA, 2007).

No  contexto  histórico  brasileiro,  apesar  do  atual  cenário  de  instabilidade

econômica e política vivenciado, o Brasil alcançou, nas últimas décadas, estabilidade

financeira, com diminuição da inflação e aumento do acesso do consumidor ao crédito

bancário. No entanto, construiu também uma cultura de não poupar e de parcelar os

gastos,  agravada com as medidas de combate à inflação, que levaram os índices de

ganhos  das  aplicações  nas  poupanças  a  patamares  muito  baixos,  desmotivando  os

investimentos e a compra à vista. Destaca-se, ainda, o tema do superendividamento do

consumidor  (cada  vez  mais  jovem),  o  qual  se  agrava  com a  falta  de  informação e

formação em Educação Financeira (AMORIM; AYOUB, 2008, p. 02).

A Educação Financeira tem sido cotejada de forma muito limitada inclusive por

especialistas. Vejamos, por exemplo, o excerto adiante, onde o autor parece justificar
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um cenário em que seria sem sentido um maior entendimento da Economia. Além disso,

coloca  o  foco  apenas  em  finanças  pessoais,  o  que  exibe  uma  fragilidade  na  sua

concepção de Educação Financeira.  Assim,  com uma Educação Financeira  com tais

limitações, a população e em particular os estudantes da Educação Básica continuariam

desprovidos de conhecimentos para compreender que a Economia é uma construção

humana e que pode ser humanamente modificada. Além disso, continuariam distantes

de uma visão crítica sobre as finanças dos seus municípios, estados, federação e até

internacional.

Educação Financeira  é  um conhecimento,  cuja existência  não  fazia muito
sentido há alguns anos, quando a economia sofria com choques e mudanças
de regras frequentes.  Nos tempos de inflação elevada, a regra era adquirir
bens e fazer estoques, ponto. Com a estabilidade econômica, o conhecimento
de finanças pessoais passou a merecer alguma atenção, pois hoje é possível
acumular  informações nessa área sem que se tornem descartáveis daqui a
alguns meses [...] basicamente, um conhecimento que vale a pena acumular.
(CERBASI apud NEGRI, 2010, p. 18)

Diante  de  uma  preocupação  com  o  tema  Superendividamento,  em  2008,  o

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) uniu-se ao Núcleo de Tratamento

do Endividamento da Fundação Procon/SP, cujo objetivo foi realizar uma pesquisa que

resultou em um relatório que fez parte dos estudos nos países do Mercosul1.  Dentre

esses estudos, constatou-se que, “se por um lado há um maciço incentivo para o crédito

e o consumo até mesmo por parte de instâncias políticas do governo, por outro, não há

nenhum programa de educação ao consumidor” (AMORIM; AYOUB, 2008, p. 2).

A oferta de crédito deveria ser aplicada de maneira prudente e responsável
pelos  agentes  do  crédito,  amparada  em  uma  política  de  juros  mais  justa,
critérios  para  concessão  de  crédito  mais  seletivos,  programas  de
conscientização e educação para o consumo consciente. Essas medidas podem
evitar  problemas  de  alta  inadimplência  e  superendividamento,  o  que
prejudicaria todo o sistema financeiro nacional, bem como o orçamento das
famílias, a exemplo do que aconteceu com os EUA.  (AMORIM;  AYOUB,
2008, p. 3)

Com esse novo cenário de acesso fácil ao crédito, oferta de produtos a serem

consumidos,  a  maquiada necessidade  de  se  ter  um  celular,  uma  televisão,  um

1 O Núcleo de Tratamento do Superendividamento foi criado pela Fundação Procon/SP, em 2006, para
tratar  da  importância  da  conscientização  dos consumidores  na  contratação  do crédito,  bem como da
necessidade de ações preventivas, e ainda da necessidade de se rever o papel do poder público em sua
tutela. Essa pesquisa foi desenvolvida nos estados do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro e de São
Paulo e ilustra a importância da instauração de “Projetos-piloto” voltados a dar assistência à população
exposta aos riscos do superendividamento (AMORIM; AYOUB, 2008, p. 02).



15

equipamento  de  som  com  maior  tecnologia,  um carro  novo  ou  mais  novo,  e  esse

consumo  se  torna  uma  necessidade  maquiada  pelo  fato  da  pessoa  realizar  gastos

financeiros não somente para lhe trazer conforto ou praticidade, mas na expectativa que

esse gasto lhe garanta um  status dentro da sociedade – e esse  status é aumentado na

medida  em que se  consome mais  –  nesse  processo  as  pessoas  começam a  contrair

dívidas  por  não saberem como se  comportar  e  por  não existir  uma instrução e  um

auxílio para adaptação inteligente a essa nova realidade do uso do cartão de crédito, na

facilidade de obtenção de empréstimos e o surgimento de novos produtos de consumos,

que perpassam diversas áreas como: novas formas de consumir o lazer, o crescimento

das novas variedades da gastronomia e até no grande leque de opções de eletrônicos e

eletrodomésticos.

Desse modo, faz-se necessário a implementação de programas voltados para o

tema da Educação Financeira,  pois o superendividamento,  que vem se tornando um

problema coletivo e social, se revela como um desdobramento da ausência de instruções

acerca da Educação Financeira, perceptível em adolescentes – jovens com idade entre

15 e 17 anos, em jovens – jovens com idade entre 18 a 24 anos, como também nos

jovens – adultos com faixa etária dos 25 aos 29 anos, pois são nessas faixas etárias em

que  a  pessoa  precisa  associar  a  sua  entrada  no  mercado  de  trabalho  com  o

gerenciamento de seu dinheiro.

Um efeito mais imediato pode ser um consumo consciente e ações que podem

diminuir o problema de endividamento evitando riscos ao sistema econômico nacional e

ao  orçamento  familiar.  De  fato,  trata-se  de  formar  pessoas  para  que  não  consuma

demasiadamente, que tenha controle do seu orçamento mensal, que não seja facilmente

seduzido  pela  publicidade  de  estímulo  ao  consumo e  que  não  assuma dívidas  sem

condições de cumpri-las.

Considerando que os conceitos de Educação Financeira não devem ser restritos

apenas a adultos, uma vez que as crianças, jovens e adolescentes também precisam ter

contato e se apropriarem dessas informações e conhecimentos. Isso porque é nessa fase

da  vida  que  o  indivíduo  está  mais  propício  à  absorção  de  novos  conhecimentos  e

aprendizados, como também sente a necessidade de se inserir em um grupo com ideias e

culturas em comum; e, muitas vezes,  nessa sociedade capitalista,  para ser aceito em

determinado espaço e/ou grupo social,  o indivíduo precisa se vestir,  se comportar e,

especialmente, consumir conforme esse grupo.
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O adolescente deve ser capaz de analisar e ter  um senso crítico diante dessa

pressão social para não se colocar em situação de endividamento e consumo alienado.

Além disso é preciso uma Educação Financeira Crítica capaz de oportunizar aos

jovens e suas famílias análise crítica do que realmente vem suprir as necessidades dele e

de sua família e ter a consciência do que lhe traz uma autêntica realização e prazer, e

não o que a mídia sugere com seus apelos variados, alienados e alienantes.

A adolescência  em  geral  é  descrita  como  um  período  de  transição  do
indivíduo, cheio de conflitos gerados no processo de estruturação e afirmação
de sua  participação  na  sociedade.  Os  adolescentes,  que vivem a  fase  das
transformações biopsicossociais, estão inseridos em uma sociedade que passa
por transformações oriundas do processo de globalização, principalmente da
economia, que os exclui e marginaliza na oferta de oportunidade de inclusão
social. No entanto, contraditoriamente, o mercado tem direcionado aos jovens
sua atenção, por considerá-los importantes consumidores. (NASCIMENTO,
2002, p. 50)

O adolescente e o jovem necessitam ter um preparo para planejar e gerenciar sua

renda mensal e enfrentar as dificuldades, conseguindo tomar decisões coerentes com sua

realidade,  que  lhe  tragam  uma  vida  econômica  sustentável  a  longo  prazo.  Esse

aprendizado deveria estar também na fase escolar, visto que “é necessário aprender a

refletir, ponderar, consultar, dialogar e tomar decisões só após ter constatado que nada

possa lhe prejudicar. Aqui cabe a escola” (STEPHANI, 2005, p. 11). Porém, é preciso

ter em conta não apenas uma perspectiva de sustentabilidade, mas também uma visão

crítica  capaz  permitir  uma  reflexão  das  desigualdades  sociais  produzidas  por  essas

distorções.

O conhecimento  sobre Educação Financeira,  inserido no âmbito escolar,  pode

suprir no aluno lacunas entre o sistema capitalista e o consumidor, para que ele melhore

o  uso  de  seu  salário,  utilize  planejamentos  de  gastos,  consiga  ter  “sobras”  para

investimentos  e  aplicações  financeiras,  diminuindo  a  possibilidade  de  cair  em

armadilhas consumistas e de ser enganado diante de uma negociação financeira.

Porém, é importante também que uma Educação Financeira garanta uma visão

crítica do sistema econômico como um todo,  permitindo aos  jovens compreender  e

interagir com o sistema econômico e não apenas aceitar o que lhe é imposto. Ou seja,

trata-se de ampliar a visão dos jovens sobre a economia, trazer esse debate para seu

cotidiano como já ocorre com diversos assuntos científicos, pela via escolar.
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Com o intuito de contribuir para o processo de repensar as práticas educacionais,

o Ministério da Educação (MEC) lançou o Programa Mais Educação, instituído pela

Portaria Normativa Interministerial  nº 17,  de 24 de abril  de 2007 e pelo Decreto nº

7.083, de 27 de janeiro de 2010, agregado a ações do Plano de Desenvolvimento da

Educação (PDE). Esse programa foi uma estratégia do Governo Federal para induzir a

ampliação da jornada escolar e a reorganização curricular na perspectiva da Educação

Integral,  na  fase  do  Ensino  Fundamental,  tendo  em  um  dos  seus  macrocampos2 a

oficina:  Educação  Ambiental,  Desenvolvimento  Sustentável  e  Economia  Solidária  e

Criativa/Educação Econômica (Educação Financeira Fiscal) (BRASIL, 2014, p. 4).

Outro programa que vem demonstrando o interesse do poder público em levar

conhecimentos básicos sobre finanças para os jovens da educação básica é a Educação

Financeira nas Escolas. Esse projeto é a  construção de uma ação intersetorial entre as

políticas públicas educacionais e sociais, que envolvem o Ministério da Educação, o

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Ministério da Ciência e

Tecnologia, o Ministério do Esporte, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da

Cultura, o Ministério da Defesa e a Controladoria Geral da União.

Com a intenção de planejar e construir a forma mais adequada de levar o tema

Educação  Financeira  às  escolas,  foi  instituída  a  Estratégia  Nacional  de  Educação

Financeira (ENEF), por meio do Decreto nº 7.397, de 22 de dezembro de 2010, com

parceria dos grupos do Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiros,

de  Capitais,  de  Seguros,  de  Previdência  e  Capitalização  (COREMEC),  junto  ao

Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED) e a União Nacional dos

Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), com o MEC, Secretaria de Educação

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) e da Secretaria de Educação Básica

(SEB).

Portanto, a Educação Financeira passa a ter importância significativa na agenda

governamental, “pois é considerada como uma de suas prioridades de desenvolvimento

para  o  aumento  da  produtividade  e  da  competitividade  do  país”  (BRASIL/MPOG,

2007b apud RAIMANN, 2015, p. 148).

Os  programas  são  compostos  por  ações  que  envolvem tanto  o  setor  público

como o privado, com o sentido de não apenas promover a Educação Financeira, “mas

viabilizá-la por meio de atividades concretas para ensinar como o cidadão consumidor

2 Macrocampo é uma nomenclatura utilizada especificamente pelo programa Mais Educação para expor
as 61 opções de oficinas existentes no programa.
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deve planejar a sua vida financeira, saber consumir e poupar. E o lugar estratégico para

isso é escola” (RAIMANN, 2015, p. 148)

Este estudo traz, como  problema de pesquisa, a seguinte questão: Qual tem

sido  o  sentido  e  o  propósito  dos  programas  que  envolvem  a  Educação  Financeira

implantado nas escolas públicas em Goiás para a formação dos estudantes? Ou seja,

considerando o caso do esforço de promover uma educação financeira no Estado de

Goiás, quais são os contornos técnicos e ideológicos dessa iniciativa? Do ponto de vista

metodológico,  nossa  estratégia  para  tal  é  a  análise  de  conteúdo  dos  materiais  dos

referidos programas.

O objetivo geral do presente trabalho é analisar e compreender as características

e o propósito  dos  programas de Educação Financeira  na escola,  a  partir  dos livros:

Programa  Educação  Financeira  nas  Escolas  e  do  Programa  Mais  Educação  no

Macrocampo: Educação Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e Economia Solidária

e Criativa/Educação Econômica (Educação Financeira Fiscal).

Já os objetivos específicos são:

*  Compreender  como  a  educação  está  situada  no  contexto  mercadológico

vigente, bem como as transformações no modo de produção capitalista, as mudanças

decorrentes dessa influência e seus impactos na educação;

* Analisar os documentos que constituíram os dois programas;

*  Verificar  e  analisar  a  intenção  da  proposta  de  criação  de  programas  que

envolvem a  Educação Financeira  nas  escolas  em Goiás,  bem como a  estrutura  e  a

organização  dos  conteúdos  dos  cadernos:  macrocampo  Educação  Ambiental,

Desenvolvimento  Sustentável  e  Economia  Solidária  e  Criativa/Educação  Econômica

(Educação Financeira Fiscal) do Programa Mais Educação; e do Caderno do Professor e

Caderno do Aluno do Bloco I, Bloco II e Bloco III do Ensino Médio, do Programa

Educação Financeira nas Escolas.

Tais elementos deixam clara a necessidade de aumentar o nível de conhecimento

nas escolas sobre a esfera financeira como conteúdo fundamental para a compreensão

da realidade social de organização da sua vida pessoal.

Para  o  desenvolvimento  do  presente  trabalho  surgiu  a  necessidade  de

conhecermos  os  estudos  já  realizados  sobre  o  tema  de  Educação  Financeira  na

Educação.  Esta  revisão  de  literatura  nos  possibilitou  identificar  não  apenas  a

importância,  mas,  sobretudo,  o  que  mais  tem  sido  problematizado,  desenvolvido  e

motivo de preocupação por parte de vários pesquisadores de diferentes áreas sobre esta
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temática. Ainda pudemos observar a preocupação em relação à ausência desta nas salas

de aula na educação básica e, portanto, no cotidiano da vida financeira dos jovens.

Para  tanto,  foram  utilizados  como  fontes  de  pesquisa  o  banco  de  dados

acadêmico Scielo, no qual encontramos três artigos sobre o tema e o banco digital da

Capes. Nas duas fontes de banco de dados utilizamos o refinamento de pesquisa dos

descritores: Educação e Educação Matemática, onde na Capes, foram encontrados 7.214

trabalhos voltados ao tema Educação Financeira, porém selecionamos 12 trabalhos.

Este  critério  de seleção foi  devido às  demais  produções  apresentarem outros

aspectos que fugiam do nosso tema, como assuntos direcionados a conteúdos como a

álgebra, progressão aritmética, plano cartesiano, bem como trabalhos que tratavam da

concepção da matemática no mundo virtual, no cinema, para deficientes visuais e para

alunos indígenas, a preocupação com a formação de professores, o olhar do professor de

matemática  dentro  da  sala  de  aula  e  sua  didática  para  ensinar  a  matemática  e  a

composição específica do currículo de matemática.

No  total  das  duas  fontes,  selecionamos  15  trabalhos.  Dentre  esses  estudos

selecionados,  destacamos  os  autores  Adrião  et  al.  (2016),  Chiarello  (2014),  Grando

(2015),  Pelinson (2015), Resende (2013),  Pagliato (2015),  Campos (2013),  Raimann

(2015),  Cordeiro  (2014a),  Dias  (2015),  Cordeiro  (2014b),  Pelicioli  (2011),  Buaes

(2015), Ribeiro e Lara (2016) e Saleh e Saleh (2013).

Todos os autores apresentaram contribuições relevantes acerca da importância da

inserção da Educação Financeira na educação básica pública e apontam unanimemente

para a pertinência do tema estar presente na educação básica no Brasil.

No artigo “O elemento financeiro e a educação para o consumo responsável”, as

autoras Saleh e Saleh (2013) destacam todo o cenário crescente do endividamento da

população brasileira e salientam a contradição da ajuda do governo à população junto

com as entidades financeiras. Isso porque há uma oferta indiscriminada de crédito num

contexto em que a população não tem elementos básicos de Educação Financeira para

avaliar e fazer boas escolhas de consumo. Esse fato tem levado alguns indivíduos ao

superendividamento,  o  que,  terá  como  consequência  a  geração  de  despesas  para  o

próprio Estado, por meio da Defensoria Pública e dos órgãos de defesa do consumidor.

Essas autoras apontaram, ainda, o paradoxo do governo ao lançar o programa

Estratégia  Nacional  de  Educação  Financeira  (ENEF)  com  parcerias  de  instituições

financeiras que aplicam, nesses mesmos indivíduos, cobranças exageradas pelo crédito,

altas taxas de juros de cartão de crédito, crédito consignado, cheque especial etc.
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Este estudo citado coloca em relevo como o tema Educação Financeira estão

presentes sob diversas formas em nosso cotidiano, individualmente, mas também como

as finanças pessoais se conectam indiscutivelmente com os acontecimentos econômicos

do Brasil e do mundo, com implicações sociais amplas. Ao analisar o ENEF, as autoras

defendem que o ambiente escolar é um lugar adequado para esse assunto, apontando

ainda  que  o  material  proposto  e  seus  objetivos  não  poderiam  abranger  apenas  a

compreensão dos alunos sobre as especificidades básicas do funcionamento financeiro,

como  está  no  programa,  mas  também  possibilitar  uma  visão  crítica  desse  sistema

financeiro, com seus limites e defeitos estruturais.

Por fim, concluem que a Educação Financeira precisa abranger outros aspectos

que fazem parte do nosso cotidiano, como de responsabilidade quando nos referimos ao

consumo, à preservação do meio ambiente, à ética e à moral. Deve ser trabalhada de

forma multidisciplinar  no ambiente escolar,  contribuindo para o desenvolvimento da

autonomia dos alunos.

Outra questão a ser observada é como a educação tem sido gerenciada para a

obtenção de lucros a grupos empresariais, na qual o Estado se exime de sua real função

na  educação  em  garantir  o  direito  ao  ensino  público  e  de  qualidade  a  todos  os

indivíduos, uma vez que estes vêm sendo conduzidos pela lógica do mercado, do custo

versus benefícios,  transformando  o  aluno  em  mercadoria  e,  assim,  acentuando  a

desigualdade e a exclusão no âmbito escolar. Conforme destaque de Adrião et al. (2016,

p. 128) em seu estudo,

Grupos  empresariais  e  conglomerados  econômicos  têm  buscado  outras
formas de lucrar com a educação que não exclusivamente com a oferta direta
do  ensino  (matrículas  em  escolas  privadas),  colocando  em  risco  os
paradigmas  de  direitos  humanos  educacionais,  que  são  substituídos  pela
lógica de mercado baseada no custo × benefício e na visão dos estudantes
como mercadorias – commodities.

Raimann  (2015)  observa,  em  seus  estudos,  que  as  características

empreendedoras, antes visualizadas mais exclusivamente no setor empresarial, têm se

propalado rapidamente em outros setores, como, por exemplo, a educação.

Sobre isto, Raimann (2015) destaca que há autores que defendem a naturalização

da cultura empreendedora e do empreendedorismo, por meio de diferentes discursos que

favorecem tal naturalização. Destaca ainda que existem críticas ao empreendedorismo,

como pode ser percebido por aqueles que o defendem, “apontando ser ele uma saída
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para camuflar os tempos de incertezas e de adequação do trabalhador à reestruturação

do mundo do trabalho pautada na flexibilização da força de trabalho e do mercado de

trabalho” (RAIMANN, 2015, p. 152).

 Pagliato (2015) investigou, em sua dissertação, sobre a percepção de gestão de

finanças pessoais e uma vida financeira saudável em um grupo de alunos do Ensino

Médio de uma cidade de São Paulo. Os resultados apontaram que boa parte dos alunos

apresenta ter um pequeno grau de letramento sobre finanças pessoais, economia, origem

do dinheiro e trocas monetárias. O referente estudo expressa também uma preocupação

desses  alunos  em se  tornarem independentes  financeiramente  de  seus  responsáveis,

sendo atribuído por eles grande relevância aos conteúdos do tema Educação Financeira

para serem capazes de administrar suas finanças, e acreditando ser a escola um ambiente

adequado para esse ensino.

Nessa mesma perspectiva, Pelinson (2015) analisou, em sua dissertação, jovens

do Ensino Médio em Santa Catarina e evidenciou a importância do conhecimento sobre

finanças para a construção de um Projeto Profissional de Vida. Os resultados revelaram

que a Educação Financeira, quando compreendida e desenvolvida na vida dos alunos,

pode tornar as decisões financeiras mais saudáveis, qualificadas e críticas, impedindo-

os,  muitas  vezes,  de  serem  enganados  pelo  marketing,  instituições  bancárias  e

financeiras. É possível trazer para esses jovens maturidade para honrar suas dívidas e

consciência  nos  gastos  e  preservação  dos  recursos  naturais  e  dos  bens  materiais

adquiridos.

Segundo Cordeiro (2014b), surgiu no Brasil, a partir do Plano Real, uma nova

realidade de mercado e também um novo perfil  de consumidor:  um indivíduo mais

vulnerável  ao  endividamento  diante  das  facilidades  do  crédito  e  com  poucas

informações  sobre  a  administração  do  seu  dinheiro.  Assim,  é  importante  para  o

indivíduo  compreender  situações  presentes  no  cotidiano,  como  consumo,  juros,

poupança e renda, e que seja possível trazer esses assuntos de forma contextualizada

para a sala de aula, até mesmo para alunos a partir de cinco anos de idade.

Como destacou Grando (2015), os conceitos da Educação Financeira, quando

presentes em sala de aula, ajudam na qualificação do processo de ensino-aprendizagem

e  na  evolução  cognitiva  dos  alunos  para  atuarem  de  forma  crítica  em  sociedade,

podendo, inclusive, ser uma ponte para conteúdos tradicionais da matemática.

Em relação às possibilidades de inserção da Educação Financeira nas aulas de

matemática como tema transversal do currículo, no intuito de aproximar os alunos com
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estes conteúdos, tem havido uma preocupação por parte de alguns autores em relação à

disciplina de matemática não ir ao encontro do cotidiano do aluno; uma das questões

preocupantes  é  que,  muitas  vezes,  esta  disciplina  tem  trazido  conteúdos

descontextualizados, acentuando o desinteresse do aluno por ela (GRANDO, 2015).

Nessa  linha  de  pensamento,  Dias  (2015)  destacou  que  é  possível  trazer  a

educação financeira para a sala de aula, por meio de simulações de situações reais para

que o aluno possa fazer a correlação entre temas do currículo com problemas do seu

cotidiano. No entanto,  é grande o desafio em trazer o assunto para a sala de aula e

estabelecer a ligação entre teoria e prática, pois esta é uma prática diferente daquela que

utilizam  somente  exercícios  para  ensinar  os  conteúdos  tradicionais  da  matemática.

Apesar disso, o autor deixa claro que considera a Educação Financeira como um assunto

para ser aplicado em todas as fases da vida.

Já Cordeiro (2014a) define a Matemática Financeira como um componente que

está  dentro  da  Educação Financeira  e  aponta  a  necessidade  de  revisar  a  forma e o

conteúdo na apresentação da matemática no ensino básico, sendo um grande desafio

para implementar os conteúdos da Educação Financeira na sala de aula.

Pelicioli (2011), ao analisar a relevância deste tema para a formação de jovens

do Ensino Médio e de que maneira essa contribuição pode ser realizada na área de

Matemática,  o  autor  conclui  que  os  jovens  precisam  desenvolver  sua  linguagem

econômica  e  a  matemática  possibilita-lhes  mecanismos  para  a  compreensão  de

conteúdos como tributação, financiamento e consumo. Para o autor,  esses conteúdos

contribuem para a formação de uma visão econômico-financeira para que eles exerçam

uma vida organizada financeiramente e de cidadania.

Outra preocupação levantada pelos estudos a respeito do assunto é como inserir

na sala de aula os conhecimentos sobre Educação Financeira e, ao mesmo tempo, como

está sendo a formação dos professores para tratar desse tema.

Nessa  direção,  Chiarello  (2014)  faz  uma  reflexão  acerca  dos  desafios  na

formação  continuada  de  professores,  para  que  estes  possam  compreender  a

possibilidade de trazer para a sala de aula um ambiente apropriado de aprendizagem

para  a  Educação Financeira  Crítica,  construindo  também um papel  sociopolítico  da

Educação Financeira. A autora evidenciou que a Educação Financeira; no Projeto de Lei

nº 3401, de 20043, era tema integrante do currículo de Matemática, mas, posteriormente,

3  Projeto de Lei nº 3401, de 2004, proposto na Câmara dos Deputados, mas efetivado apenas em 2009
com o Projeto de Lei da Câmara nº 171/2009, não em seu formato original.  Para mais informações:
<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/93105/pdf>. Acesso em: 12 set. 2017.

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/93105/pdf
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acabou colocada como conteúdo transversal, fomentando um diálogo entre as áreas do

conhecimento, como meio ambiente, trabalho e consumo.

Outro trabalho importante de ser mencionado é o de Resende (2013), que traz

uma  reflexão  sobre  a  importância  de  os  jovens  terem conhecimentos  sobre  cheque

especial, empréstimos e outros tópicos da Educação Financeira. Destaca ainda que há

uma diferença de perfil de gastos entre homens e mulheres. O autor concluiu que podem

existir  diferentes decisões em uma mesma situação financeira de consumo e que os

indivíduos,  na  hora  da  tomada  de  decisão  de  gastos  financeiros,  são  influenciados

principalmente pelas suas experiências, necessidades e condição financeira, utilizando

apenas as quatro operações fundamentais da matemática.

O estudo de Buaes (2015)  faz-nos perceber como tomadas erradas de decisões

financeiras e mal hábitos financeiros feitos em quanto ainda jovens podem refletir até a

sua fase de aposentadoria. A autora evidenciou que indivíduos idosos e já aposentados

têm  apresentado,  em  alguns  casos,  dificuldades  em  manter  seu  padrão  de  vida,

tendendo,  nesses  casos,  em  aumentar  seu  endividamento  e/ou  ser  explorados  por

familiares  próximos.  A autora  concluiu  que,  na  maioria  das  vezes,  esse  processo  é

facilitado, por um lado, pela falta de informações básicas de finanças pessoais por parte

dos idosos aposentados, e, por outro, pelas estratégias de publicidades e marketing com

objetivos puramente mercantis; o que, de modo geral, revela um certo “analfabetismo

financeiro”  (BUAES,  2015,  p.  6).  Além  disso,  o  “crédito”  se  revela  como  uma

ferramenta para a possibilidade da inclusão do idoso de baixa renda no mercado de

consumo, mas também viabiliza essa exploração financeira, seja no contexto familiar ou

pelas instituições financeiras.

De  fato,  Buaes  (2015)  revela  que  conceitos  como  o  juro,  empréstimos,

empréstimos consignados, são desconhecidos pelo grupo pesquisado, apesar de esses

conceitos serem necessários no dia a dia dessas pessoas, em suas tomadas de decisões

sobre  gastos  financeiros,  o  que  demonstra  a  grande  importância  de  propostas  de

intervenções educativas para diminuir ou até eliminar esse “analfabetismo financeiro”.

O  estudo  de  Ribeiro  e  Lara  (2016)  assinalam  o  crescente  aumento  de

endividados da classe trabalhadora no Brasil  e o aumento expressivo do número de

jovens maiores de 18 anos endividados. Além disso, aponta como o sistema capitalista

está  conseguindo  aumentar  seus  lucros  a  partir  dessa  realidade.  O  estudo  destaca

também como a Educação Financeira se apresenta como ferramenta para a contenção
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dos  riscos  de  crises  sociais,  trazendo  assim  a  possibilidade  de  aprimoramento  dos

produtos financeiros no mercado capitalista.

Atualmente as taxas de endividamento no Brasil não são alarmantes a ponto de

inviabilizar  o  sistema financeiro,  pelo  contrário,  a  situação atual  alimenta o capital,

deixando clara a ação de um capitalismo manipulatório já existente, denominado pelos

autores de “portadores dos juros” (RIBEIRO; LARA, 2016, p. 15). Ou seja, é nesse

contexto que o sistema do capital ganha mais lucro com o endividamento da população,

contribuindo para o crescimento e a  manutenção do sistema de mercado do capital.

Entretanto,  por  outro  lado,  essa  realidade  traz  uma  desestabilidade  profunda  às

condições de vida da maioria da população, nascendo uma dependência moderna do

crédito.

Antes,  o  capital  ditava apenas  as  regras  para os  indivíduos de como e onde

consumir, agora ele expande essa possibilidade de manipulação para onde e como pagar

suas dívidas, um pagamento orientado. Os autores definem esse mecanismo como “a

manipulação da manipulação” (RIBEIRO; LARA, 2016, p. 16).

Apesar  de  os  números  de  endividamento  no  Brasil  não  serem  ainda

devastadores, a Educação Financeira nasce de uma “preocupação” do sistema financeiro

internacional, o qual já demonstra apreensão com os perigos da inadimplência no Brasil,

quando comparada aos índices dos outros países da América Latina. Surge, então, por

orientação  das  organizações  internacionais  financeiras,  a  tentativa  de  utilização  da

Educação  Financeira  como  uma  ferramenta  com  mecanismo  ideológico  dessas

organizações, de controle e monitoramento dos gastos e das dívidas contraídas pelos

indivíduos. Essa ideologia é consolidada de forma efetiva no Brasil pelo ENEF, com

programas que têm o objetivo de trazer propostas “pedagógicas” em todos os ambientes,

inclusive no educacional. Este estudo de Ribeiro e Lara (2016) citado, se aproxima do

nosso interesse de pesquisa, o qual poderá contribuir para uma análise mais aprofundada

dos documentos e propostas de ações dos dois programas: Mais Educação e Educação

Financeira nas Escolas.

Percebemos,  com esse levantamento,  que  as  reflexões  mais  intensas  sobre  o

tema são relativamente novas, visto que as produções se intensificaram a partir de 2013,

a  pouca  realização  do  tema  em  sala  de  aula  e  o  crescente  aumento  de  jovens

endividados demonstra a necessidade de mais estudos e de mais espaços para o debate

sobre a inserção da Educação Financeira em nossa educação básica e da importância da

apropriação dos nossos jovens sobre o tema.
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Foi  possível  observar  também  que  os  estudos  publicados  confirmam  a

importância  de  o  jovem  ter  informações  a  respeito  de  finanças  pessoais  para  a

construção de sua autonomia em seu dia a dia e na resolução de problemas financeiros.

A Educação Financeira pode, por um lado, possibilitar ao aluno mais compreensão em

como gastar seu dinheiro, o que é, de fato, necessário e as suas possibilidades de lazer e

de investimento. Por outro, como observou Campos (2013), tem sido comum entre os

estudantes a não utilização dos conteúdos da matemática e que, na hora da tomada de

decisões financeiras, eles colocam de lado seus conhecimentos matemáticos e utilizam

suas crenças familiares e suas emoções para realizar movimentações financeiras, sejam

as ligadas a gastos, investimentos ou negociações.

Em relação aos procedimentos metodológicos, este estudo pode se caracterizar

como uma pesquisa bibliográfica/documental, por envolver leitura, seleção e registro de

literatura de interesse para o estudo proposto, de caráter exploratório e qualitativo. As

fontes  bibliográficas  utilizadas  nesta  pesquisa  foram,  de  modo  geral:  periódicos

científicos; livros; trabalhos publicados em anais de congressos; e outros que se referem

à educação brasileira, à mercantilização da educação, ao empreendedorismo, ao modo

de produção social vigente e às diretrizes para Educação Financeira no âmbito escolar

em Goiás.

Quanto  às  fontes  documentais,  nos  pautamos  no  Programa  Mais  Educação,

especificamente  na  análise  do  caderno  “Educação  Econômica”  que  é  específico  do

macrocampo Educação Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e Economia Solidária

e Criativa/Educação Econômica (Educação Financeira Fiscal)  (BRASIL, 2009), e no

programa Educação Financeira nas Escolas, com a análise do caderno do professor e do

aluno do Bloco I, II e III do Ensino Médio. Esses cadernos estão disponíveis no site do

MEC (BRASIL, 2013).

Após a localização e a seleção dos cadernos, disponíveis no  site do MEC (e-

MEC), identificamos como esses cadernos são apresentados dentro do programa, sua

gênese,  estrutura  e  forma  de  organização  e  conteúdos  propostos  sobre  a  Educação

Financeira na escola.

O Programa de Educação Financeira é organizado em três livros (para professor

e alunos), que são denominados de “Blocos”, sendo o Bloco I indicado para o primeiro

ano do Ensino Médio, o Bloco II para o segundo ano e o Bloco III para o terceiro ano. O

material  de Educação Financeira  de cada bloco é  composto por diversas “Situações

Didáticas”, chamadas de SDs. Cada bloco é constituído por três temas norteadores.



26

O quadro, a seguir, expressa esta organização:

Quadro 1 – Demonstrativo da organização dos livros  didáticos  em três  blocos e respectivos
temas
BLOCO I

ÂMBITO INDIVIDUAL – familiar e pessoal

(Situações de curto prazo)

O QUE VOCÊ JÁ SABE?

Tema1: Vida Familiar cotidiana

Tema 2: Vida social

Tema 3: Bens pessoais

SONHO PLANEJADO

BLOCO II

ÂMBITO INDIVIDUAL – trabalho

(Situações de médio e longo prazo)

O QUE VOCÊ JÁ SABE?

Tema1: Trabalho

Tema 2: Empreendedorismo

Tema 3: Grandes projetos

SONHO PLANEJADO

BLOCO III

ÂMBITO SOCIAL – micro e macroeconomia

O QUE VOCÊ JÁ SABE?

Tema1: Bens públicos

Tema 2: Economia do país

Tema 3: Economia do mundo

SONHO PLANEJADO

Fonte: Elaboração da própria autora com adaptação do livro do professor (Brasil, 2013a, p. 8).

Já o Programa Mais Educação elaborou, em 2009, os Cadernos Pedagógicos do

Programa Mais Educação, com 11 cadernos diferentes que trazem orientações para os

diversos temas dos vários macrocampos existentes no programa. Destacamos aqui o

Caderno 11 das Séries Pedagógicas: “Educação Econômica” do macrocampo Educação

Ambiental,  Desenvolvimento  Sustentável  e  Economia  Solidária  e  Criativa/Educação

Econômica (Educação Financeira Fiscal), o qual é organizado a partir de orientações

estruturadas em capítulos e seus respectivos subtítulos:

 Breve comentário da evolução do conceito de Empreendedorismo – O

pensamento  econômico;  As  influências  socioculturais;  Enfoque

comportamental; Economia solidária.
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 Por  que  uma  educação  empreendedora?  –  Empreendedorismo;

Protagonismo  juvenil  e  autoestima;  Empreendedorismo,  geração  de

riquezas e igualdade social.

 Como trabalhar o empreendedorismo na educação básica.

 Metodologia  –  Empreendedorismo  social;  Gerenciamento  de  finanças

pessoais; consumo consciente, responsável e sustentável; Participação no

controle dos gastos públicos; Empreendedorismo de negócios.

 Exemplo de uma escola empreendedora.

 Educação  financeira  e  educação  fiscal  –  Justificativa  do  programa;

Princípios metodológicos; Educação fiscal nas escolas.

Esses  dados  foram  coletados  junto  ao  MEC  (e-MEC),  correlacionados  ao

Programa Educação Financeira nas Escolas e ao Programa Mais Educação e aos cursos

de Educação Financeira e Ambiental nas Unidades Escolares (UES) da educação básica

da rede pública do estado de Goiás.

Para sistematização e análise  dos dados,  realizamos no primeiro momento,  a

seleção  dos  documentos  que  se  constituíram  orientadores  eu  os  livros  didáticos,

definindo assim o corpus para a análise. 

Com a leitura inicial dos dados, destacamos certas palavras e frases, as quais

buscamos  agrupá-las  em  categorias  comuns,  observando  seu  conteúdo  semelhante.

Posteriormente, buscamos orientar nossas análises a partir do  diálogo com autores no

campo  da  educação  que  contribuem  para  um  debate  crítico  sobre  a  temática.

Procuramos, inicialmente, destacar como a escola, inserida no atual modo de produção

capitalista  com  o  impacto  das  políticas  neoliberais,  tem  sido  marcada  pela

mercadorização da educação e passa a ser lugar estratégico para viabilizar Programas

sobre  a  Educação  Financeira  como  uma  das  prioridades  do  governo  para  o

desenvolvimento  do  aumento  da  produtividade  e  da  competitividade  do  país.

(BRASIL/MPOG, 2007b apud RAIMANN, 2015, p. 148).

Na tentativa de seguir essa dinâmica, este estudo está organizado da seguinte

maneira:  no  Capítulo  1,  abordamos  o  processo  histórico  do  neoliberalismo  e  suas

influências na educação e no mercado econômico, bem como a estrutura de produção

capitalista,  para então compreendermos a importância dos conhecimentos acerca dos

fundamentos básicos da Educação Financeira na sala de aula para os jovens, futuros
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trabalhadores  e  consumidores,  obterem  equilíbrio  financeiro  pessoal.  Para  tanto,

fundamentamo-nos em teóricos como Freidman (1982), Hayek (2010), Ribeiro e Lara

(2016), Laval (2004) e Harvey (2008).

No Capítulo 2, apresentamos o pensamento liberal no Brasil e sua ligação com o

movimento de terceirização no sistema educacional, com foco em uma formação de

indivíduos  empreendedores  dentro  de  um  processo  educacional  mercadológico.  A

fundamentação teórica  foi  a  partir  de autores  como Saviani  (2009),  Dardot  e  Laval

(2016), Laval (2004), Eboli (2004), Franco e Gouveia (2013) e Meister (1999).

Já no Capítulo 3, trazemos os procedimentos adotados para identificação dos

documentos e material didático dos programas Mais Educação e Educação Financeira

nas Escolas, assim como a caracterização, apontamentos e suas análises.

Por fim na conclusão, buscamos destacar os principais resultados encontrados

nas  análises  dos  materiais  didáticos,  na  tentativa  de  apontar  em  que  medida  seus

conteúdos  contemplam  os  conceitos  da  Educação  Financeira,  quais  são  as

características  e  propósitos  dos  dois  programas,  articulando-os  com  a  retomada  da

questão central levantada na pesquisa e a argumentação anunciada.
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1 O NEOLIBERALISMO NA CONTEMPORANEIDADE: determinantes 
históricos e implicações sociais

Neste momento, mesmo que brevemente, revisitaremos o processo histórico do

neoliberalismo e suas implicações na sociedade ao longo do seu desenvolvimento. Os

indivíduos  de  modo  especial,  nossos  jovens,  são  transformados  em  potenciais

consumidores, principalmente pela falta de conhecimento básico sobre finanças pessoais

e  sobre  macro  e  microeconomia,  por  exemplo,  tornando-se  também  possíveis

endividados.

Os conceitos de microeconomia e macroeconomia surgiram na década de 30, e

apesar de serem dois ramos da ciência econômica sua inter-relação é inevitável. Karl

Marx e outros economistas clássicos já haviam mencionado e considerado o sistema

financeiro com um todo, mas só em 1936 com o trabalho publicado de John Maynard

Keynes “A teoria geral do emprego, do juro e da moeda.” que surgiu um modelo, uma

sistematização  desse  pensamento,  que  posteriormente  foi  criticado  por  Milton

Freidman, o qual traz uma proposta econômica sem ou com a mínima intervenção do

estado (SANDRONI, 1999, p.359)

A macroeconomia é um termo utilizado para a visão da economia como um

todo,  bem  como  também  a  busca  do  equilíbrio  do  sistema  econômico  no  âmbito

nacional ou internacional, na tentativa de obter uma previsão do comportamento das

economias  capitalistas  desenvolvidas.  Essa  área  da  economia  estuda  temas  como

crescimento e desenvolvimento, mensuração da riqueza de um país quanto à produção e

à renda e suas políticas de comércio internacional, tributação e controle da inflação e do

desemprego, o consumo, a poupança e os investimentos. (KISTHTAINY, 2013, p. 14)

 Por outro lado, a chamada microeconomia ocupa-se das unidades individuais e

suas respectivas relações que compõe o sistema financeiro e seu mercado, como por

exemplo: os princípios da oferta e da demanda, os consumidores privados, empresas

comerciais,  trabalhadores,  produtores  de  bens  e  serviços  particulares,  mercados  e

concorrência,  etc.  O  qual  desempenha  importante  papel  na  dinâmica  do  comércio

internacional e encontra-se presente no mundo dos negócios. (SANDRONI, 1999, p.

388)

Posteriormente, discorreremos sobre os contornos que o sistema capitalista faz

para mantê-lo em pleno funcionamento, começando com o discurso da “educação para

todos” até os dias de hoje com a tendência de produtivismo na educação, o trabalho
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intelectual  como  trabalho  não  material,  o  qual  vai  ao  encontro  com a  estrutura  de

produção  capitalista,  como  também  o  papel  do  trabalho  no  sistema  econômico

capitalista  e  na  educação.  Essa  tendência  vem promovendo a  fragmentação da  área

educacional, na qual o pensamento intelectual e os saberes sofisticados continuam a ser

exclusivamente  de  poucos  ou  da  classe  burguesa,  atingindo  de  forma  negativa  o

trabalho docente e a formação de estudantes conscientes.

Nesse sentido, uma formação mais consciente para lidar com tais conhecimentos

têm sido absolutamente necessária para os jovens alunos compreenderem a importância

dos fundamentos básicos da educação financeira, não só para um equilíbrio financeiro

pessoal, mas também para não cair nas armadilhas mercadológicas postas pelo sistema.

Por isso, faz-se necessária a compreensão do meio em que se vive, qual a sua

função exigida pelo  sistema e  quais  as  suas  verdadeiras  possibilidades  de trilhar  as

diversas opções de caminhos de trabalho e consumo que são aparentemente ofertadas

para todos.

1.1 O NEOLIBERALISMO

 O Neoliberalismo surge de uma vertente do pensamento liberal clássico que se

relaciona perfeitamente com o sistema econômico capitalista. Essa ideologia é oriunda

de  intelectuais  e  economistas  de  vários  países,  dentre  eles  os  Estados  Unidos  da

América,  com  a  Escola  de  Chicago  ou  monetarista,  que  mais  tarde  deu  início  ao

pensamento keynesiano. Tanto a Escola de Chicago como as vertentes keynesianas são

evoluções  ocorridas  na história  do neoliberalismo ou simplesmente  se  integram nas

economias neoclássicas4.

O pensamento neoliberal, a partir da década de 1970 e início da década de 1980,

mostra-se como uma nova tentativa de corrigir os danos ocasionados a longo prazo pelo

sistema capitalista, como afirma Mariani (2007, p. 1):

O  neoliberalismo  propõe  novas  respostas  aos  problemas  produzidos  pelo
liberalismo  com novas  estratégias  em âmbito  mundial.  Diante  da  miséria
causada principalmente pelo endividamento externo,  os teóricos do Banco

4 Economia Neoclássica é um termo utilizado para as teorias econômicas de pensamento neoliberal que
foram influenciadas ou fazem parte das escolas de pensamento: “Monetarismo” ou “Escola de Chicago”,
“Escola Keynesiana”, “Escola Clássica” e “Liberalismo Econômico”. Mais informações disponíveis em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Neoliberalismo>. Acesso em: 23 ago 2017.
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Mundial, do Fundo Monetário Internacional e do Consenso de Washington
criam a política do ajustamento estrutural, ou neoliberalismo.

Sendo  assim,  governos  como  o  do  General  Augusto  Pinochet,  no  Chile,

Margareth Thatcher,  na Inglaterra,  e Ronald Reagan, nos Estados Unidos,  depois de

eleitos  veem  como  oportunidade  em  seus  governos  de  colocar  em  prática  esses

pensamentos  neoliberais.  Mais  tarde,  as  ações  do pensamento  neoliberal  chegam ao

Brasil através dos governos dos ex-presidentes Fernando Collor de Mello e Fernando

Henrique Cardoso.

A vitória de Margareth Thatcher na Inglaterra, em 1979, assegurou para esse
país  o  pioneirismo  na  Europa  na  efetivação  da  receita  neoliberal.  Foi  o
primeiro país do centro do capitalismo a se empenhar na concretização do
neoliberalismo. [...] A vitória de Ronald Reagan, nos Estados Unidos, marcou
o início da prática neoliberal  nesse país.  O neoliberalismo foi  erigido em
doutrina oficial da política econômica do governo dos Estados Unidos, a qual
permaneceu  durante  toda  a  década  de  1980.  [...]  As  ideias  neoliberais
chegaram à América Latina ainda na década de 1970. O Chile, com o General
Pinochet, foi o primeiro país, antes mesmo que a Inglaterra, a implantar o
modelo neoliberal. [...] No Brasil, a adoção do modelo neoliberal se iniciou
com o ex-presidente Fernando Collor de Melo e continuou com o governo de
Fernando Henrique Cardoso (MARIANI, 2007, p. 01).

O  neoliberalismo  defende  a  diminuição  do  Estado,  norteando-se  pelo

pensamento  Laissez-Faire5, visto que o Estado não participa das decisões no campo

econômico e no mercado de trabalho do país. O Estado aqui atua como um órgão que

irá defender e garantir o bom funcionamento das estruturas de mercado e do dinheiro,

da  preservação dos  direitos  à  propriedade privada e  a  outras  ideologias  neoliberais,

como elucida Freidman (1982, p. 12):

Primeiro, o objetivo do governo deve ser limitado. Sua principal função deve
ser a de proteger nossa liberdade contra os inimigos externos e contra nossos
próprios  compatriotas;  preservar  a  lei  e  a  ordem;  reforçar  os  contratos
privados; promover mercados competitivos. Além desta função principal, o
governo pode, algumas vezes, nos levar a fazer em conjunto o que seria mais
difícil  ou  dispendioso  fazer  separadamente.  Entretanto,  qualquer  ação  do
governo nesse sentido representa um perigo. Nós não devemos nem podemos
evitar usar o governo nesse sentido. Mas é preciso que exista uma boa e clara
quantidade de vantagens, antes que o façamos. E contando principalmente
com  a  cooperação  voluntária  e  a  empresa  privada,  tanto  nas  atividades

5 Laissez-faire, laissez-passer - O lema foi cunhado pelos fisiocratas franceses no século XVIII, que signi-
fica, Deixar fazer, Deixar passar. Palavras de ordem do liberalismo econômico que se estendeu ao Neoli-
beralismo, proclamando a mais absoluta liberdade de produção e comercialização de mercadorias, que
condenava toda intervenção do Estado na economia, segundo esse princípio o Estado deve apenas garantir
o direito de propriedade privada e da livre concorrência entre as empresas. (SANDRONI, 1999)
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econômicas quanto em outras,  que podemos constituir o setor privado em
limite para o poder do governo e uma proteção efetiva à nossa liberdade de
palavra, de religião e de pensamento.

 Desse modo, obtém-se uma diminuição das despesas governamentais, e também

a garantia da liberdade do indivíduo no mercado econômico, como destaca Freidman

(1982,  p.13):  “A preservação  da  liberdade  é  a  principal  razão  para  a  limitação  e

descentralização do poder do governo.” Sendo assim, este autor acredita que, com um

mercado  livre  e  com  uma  liberdade  extensa  do  comércio  internacional,  devido  às

políticas  de  liberalização  econômicas,  o  governo  proporcionará um  mercado  mais

competitivo e assim mais justo.

Seu tema principal é o papel do capitalismo competitivo – a organização da
maior parte da atividade econômica por meio da empresa privada operando
num mercado livre – como um sistema de liberdade econômica e condição
necessária à liberdade política. Seu tema secundário é o papel que o governo
deve  desempenhar  numa  sociedade  dedicada  à  liberdade  e  contando
principalmente  com  o  mercado  para  organizar  sua  atividade
econômica(FREIDMAN, 1982, p. 13).

Nesse sentido, Harvey (2008) explica qual tem sido a definição do movimento

neoliberal sobre a preocupação em fomentar no indivíduo, uma vez possuidor de uma

grande liberdade pessoal, sua competência de empreendedorismo e consequentemente

seu crescimento econômico individual. Isso se dá pelo fato de o Estado, organizado de

acordo com a concepção neoliberal, lhe garantir os direitos à propriedade privada e a

uma economia mundial também mais livre.

O  neoliberalismo  é  em  primeiro  lugar  uma  teoria  das  práticas  políticas-
econômicas que propõe que o bem-estar humano pode ser melhor promovido
liberando-se  as  liberdades  e  capacidades  empreendedoras  individuais  no
âmbito  de  uma  estrutura  institucional  caracterizada  por  sólidos  direitos  a
propriedade privada, livres mercados e livre comércio. O papel do Estado é
criar  e  preservar  uma  estrutura  institucional  apropriada  a  essas  práticas.
(HARVEY, 2008, p. 12)

Outras ações que essa vertente defende são a privatização de empresas estatais, a

diminuição dos impostos e tributos excessivos, “os quais deveriam perfazer a quantia

estritamente necessária para o atendimento dos compromissos governamentais” (SAN-

DRONI, 1999, p. 241), o não controle dos preços de produtos e dos salários por parte do

Estado, a livre circulação de mercados internacionais, assim como a disputa de mercado
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com a entrada de multinacionais no sistema de produção de bens, de serviços e de mão-

de-obra, ou seja, em todo processo de realização do capital, estabelecendo grande sinto-

nia com a globalização. Com a globalização e com o surgimento de uma sociedade con-

sumista, possibilitaram-se as ações do neoliberalismo. Harvey (2008) explica isso por

meio das ações de implementação neoliberais realizadas por Margareth Thatcher na In-

glaterra:

Isso  envolvia  enfrentar  o  poder  sindical,  atacar  todas  as  formas  de
solidariedade social que prejudicassem a flexibilidade competitiva (como as
expressas  pela  governança  municipal  e  mesmo  o  poder  de  muitos
profissionais  e  de  suas  associações),  desmantelar  ou  reverter  os
compromissos do Estado de Bem-estar social, privatizar empresas públicas
(incluindo as dedicadas à  moradia popular), reduzir impostos, promover a
iniciativa dos empreendedores e criar um clima de negócios favoráveis para
induzir um forte fluxo de investimento externo (particularmente no Japão).
Ficou  famosa  sua  declaração  “a  sociedade  não  existe,  apenas  homens  e
mulheres  individuais”  –  e,  acrescentou,  depois,  suas  famílias.  Todas  as
formas  de  solidariedade  social  tinham  de  ser  dissolvidas  em  favor  do
individualismo, da propriedade privada, da responsabilidade individual e dos
valores familiares. (HARVEY, 2008, p. 32)

Essas medidas, com características voltadas para o produtivismo e a valorização

das empresas privadas, possibilitariam não apenas o crescimento econômico a longo

prazo, mas também o desenvolvimento social do país, a diminuição da pobreza e das

desigualdades  e  a  redução  do  desemprego.  Portanto,  o  Estado  regulador  e

assistencialista é tido pelos idealizadores desse pensamento como o grande responsável

pelos problemas sociais e econômicos.

 No entanto, apesar desses propósitos, cabe destacar, que, na prática, ao longo

dos  mais  de  28  anos  de  intervenções  neoliberais  em  várias  economias  mundiais,

implicações  diferentes  do  esperado  vêm  se  apresentando.  As  reflexões  podem  ser

observadas por meio da publicação de um livro, em janeiro de 2007, pelas Organizações

das  Nações  Unidas  (ONU).  Nessa  publicação,  o  secretário-geral  adjunto  Jomo

Sundaram6 traz, em seu relatório, conclusões de que o mercado livre e a globalização

não garantiram uma distribuição de renda justa, e sim uma maior concentração de poder

para um grupo pequeno e privilegiado, cujas propostas não conseguem respeitar o meio

ambiente.

6 Para mais detalhes: SUNDARAM, Jomo K.; BAUDOT, Jacques.  Flat World, Big Gaps:  Economic
Liberalization, Globalization, Poverty and Inequality. Londres: Zed Books, 2007.
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 Ocorreu, assim, um aumento da pobreza e de desigualdade econômica em que

apenas  os  países  mais  ricos  e  desenvolvidos  e  restritos  grupos  de  empreendedores

obtiveram crescimento mais expressivo e acumulação de poder e capital. Na verdade,

“Houve uma tremenda liberalização financeira e se pensava que o fluxo de capital iria

dos países ricos aos pobres, mas ocorreu o contrário”(FOLHA DE SÃO PAULO, 2007).

Além  do  mais,  cabe  ainda  apontar  o  relatório  emitido  pelo  FMI  (Fundo

Monetário  Internacional)  em  junho  de  2016,  que  se  encontra  no  site da  própria

organização.  O documento  elaborado pelo vice-diretor  do departamento  de pesquisa

Jonathan D. Ostry, o chefe divisional, Prakash Loungani e o economista Davide Furceri

alerta para os resultados obtidos nos países que aderiram a esse pensamento neoliberal:

“Em  vez  de  gerarem  crescimento,  algumas  políticas  neoliberais  têm  aumentado  a

desigualdade e colocado em risco uma expansão duradoura” (GLOBO, 2016).

Outro exemplo de resultados divergentes da promessa feita para quem trilha o

caminho neoliberal, é o caso do Chile, que foi citado no relatório emitido pelo Fundo

Monetário Internacional (FMI): “A experiência do Chile e de outros países sugerem que

nenhuma  agenda  fixa  produz  bons  resultados  para  todos  os  países  sob  todas  as

circunstâncias” (GLOBO, 2016).

Os autores  alertam ainda para a importância  de se levar  em consideração as

reflexões  e  estudos  já  realizados  em  diversos  países  sobre  os  efeitos  das  ações

governamentais e econômicas, para se pensar em uma nova programação para o futuro

com resultados  melhores.  Isso  porque “criadores  de  políticas  e  instituições  como o

Fundo Monetário Internacional devem ser guiados não pela fé, mas pela evidência do

que tem funcionado” (GLOBO, 2016).

Ainda  nesse  cenário  neoliberal,  a  educação  ganha  uma  nova  configuração,

perdendo seu viés social e político para ganhar um novo molde direcionado a atender as

doutrinas e necessidades de um mercado livre e produtivista em busca do lucro. Desse

modo, busca-se

Atrelar  a  educação  escolar  à  preparação  para  o  trabalho  e  a  pesquisa
acadêmica ao imperativo do mercado ou às necessidades da livre iniciativa.
Assegurar que o mundo empresarial tem interesse na educação porque deseja
uma  força  de  trabalho  qualificada,  apta  para  a  competição  no  mercado
nacional e internacional. [...] Tornar a escola um meio de transmissão dos
seus princípios doutrinários. O que está em questão é a adequação da escola à
ideologia dominante. [...] Fazer da escola um mercado para os produtos da
indústria cultural e da informática, o que, aliás, é coerente com a ideia de
fazer  a  escola  funcionar  de  forma  semelhante  ao  mercado,  mas  é
contraditório  porque,  enquanto,  no  discurso,  os  neoliberais  condenam  a
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participação direta do Estado no financiamento da educação, na prática, não
hesitam  em  aproveitar  os  subsídios  estatais  para  divulgar  seus  produtos
didáticos e paradidáticos no mercado escolar (MARRACH, 1996, p. 46-48)

Esse modelo de sistema educacional mais produtivo, segundo estudos de Laval

(2004), vem sendo cultivado e implantado depois da Segunda Guerra Mundial, que se

iniciou  no  mercado  francês,  quando  se  obteve  uma  grande  expansão  industrial  e

econômica,  e  o  mercado pedia mão de obra qualificada de trabalhadores  nas  novas

indústrias. Com essa expansão industrial  e econômica houve o surgimento de novos

produtos  e  consequentemente  o  mercado  precisaria  futuramente  de  indivíduos  com

interesses  e  com  novas  competências  para  consumir  esses  novos  produtos  mais

complexos resultantes desse sistema industrial.

São  observados  nessa  época  de  1960  a  1970  os  primeiros  esforços  para  a

utilização  de  um ensino  com características  voltados  á  busca  por  empregabilidade,

relacionado às forças produtivas, com objetivos de atender as necessidades do mercado

econômico e assim garantir sua expansão, ocorrendo, a partir daí um afastamento de

uma visão tradicional de ensino, com conteúdos herdados das gerações passadas.

A análise  da  relação  “formação  -  emprego”  permite,  então,  determinar  a
estrutura  e  o  tamanho  ótimo  do  sistema  educativo  em  função  das
necessidades esperadas das empresas. [...] Dessa exigência, o autor conclui
que a escola e a universidade devem tornar-se quase-empresas funcionando
sob o modelo das firmas privadas e restritas à “performance” máxima. [...].
Convém,  no  entanto,  observar  que  esse  discurso  modernizador  constitui,
historicamente,  um  meio  de  redefinir  contra  o  humanismo  tradicional  o
sistema  de  ensino  como  uma  máquina  produtiva,  levantando  modos  de
raciocínio  e  de  abordagem que  podem  ser  aplicados  a  outros  setores  da
produção. (LAVAL, 2004, p. 10-11; grifos do autor)

Nesse  mesmo  contexto  educacional,  torna-se  evidente  a  tendência  do  novo

discurso sobre o capital humano7, suas atribuições e definições, que se caracterizam em

saberes fluídos, no qual o indivíduo acumula conhecimentos que possam ser usados em

diferentes  situações  de  emprego,  uma  vez  que  a  estabilidade  não  existirá  em  uma

sociedade  organizada  de  acordo  com as  expectativas  neoliberais.  Desse  modo,  essa

7 “Capital Humano. Conjunto dos investimentos destinados à formação educacional e profissional de de-
terminada população. O índice de crescimento do capital humano é considerado um dos indicadores do
desenvolvimento econômico. O termo é usado também para designar as aptidões e habilidades pessoais
que permitem ao indivíduo auferir uma renda. Esse capital deriva de aptidões naturais ou adquiridas no
processo de aprendizagem. Nesse sentido, o conceito de capital humano corresponde ao de capacidade de
trabalho.” (SANDRONI,1999)
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ideologia neoliberal “vê o saber como uma ferramenta a serviço da eficácia do trabalho”

(LAVAL, 2004. p. 23).

Como as necessidades mercadológicas também estão em movimento constante,

os saberes e as habilidades dos trabalhadores precisam acompanhar esse movimento,

para garantir a permanência no empego ou a empregabilidade futura em algum novo

emprego. Como destaca Laval (2004, p. 16-25):

Como  dizem  os  peritos  da  OCDE,  “os  empregadores  exigem  dos
trabalhadores que eles sejam não somente mais qualificados, mas também
mais leves e “ aptos a se formar”. Para produzir esses assalariados adaptáveis,
a  escola  em  si,  a  reboque  do  mercado  de  trabalho,  deveria  ser  uma
organização  flexível,  em  permanente  inovação,  respondendo  tanto  aos
desejos muito diferenciados e variáveis das empresas quanto às necessidades
diversas  dos indivíduos.  [...]  Os economistas  designam capital  humano,  o
“estoque de conhecimentos valorizáveis economicamente e incorporados aos
indivíduos”.

 Nessa linha, o trabalhador é induzido a flutuar de um emprego para outro com

mais facilidade,  pois,  segundo Laval  (2004),  o chamado “trabalhador  flexível”  deve

desenvolver  mais  sua  capacidade  de  se  autogerenciar,  autodisciplinar.  Com  isso,  a

responsabilidade desse processo é atribuída fortemente ao indivíduo, responsabilidade

essa que vai desde os custos de sua formação, que precisa ser frequentemente atualizada

por conta da mobilidade constante do mercado, até seu sucesso profissional e pessoal.

 Nessa concepção, a educação não é vista como um custo para o indivíduo, como

aparece nos discursos familiares sobre o quanto os pais estão gastando com seus filhos

na escola, e sim como um investimento, uma vez que a escolha do indivíduo por uma

profissão será utilitária, pautada pelo investimento feito hoje com expectativas de seu

rendimento  amanhã.  Segundo  Laval  (2004,  p.  27),  “Essa  concepção  supõe  que  a

‘escolha do ofício’ é unidimensional: só importa o rendimento que a profissão abraçada

proporcionará”.

A partir desse panorama, podemos concluir que as melhores vagas de emprego e

as profissões mais rentáveis ficarão sempre para os alunos que, por terem mais aptidão e

habilidades ou por terem um maior capital financeiro para investir na educação, estarão

sempre  em  destaque  e  em  vantagem  em  relação  a  outros  que  não  apresentarem

características de mais desenvoltura e eficiência ou poder de capital financeiro.

Nessas circunstâncias,
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[...] as desigualdades escolares pelo cálculo racional do indivíduo: os alunos
dotados  aprendem  mais  rápido  e,  por  um  custo  limitado,  acumulam  um
capital muito rentável, ao passo que os menos dotados penam para obter os
diplomas cujo custo não  será  compensado pelos  rendimentos futuros.  [...]
Desse ponto de vista, a articulação estreita entre a escola e a empresa não é,
necessariamente, mais democrática. (LAVAL, 2004, p. 28-29)

Nessa linha de raciocínio, vale destacar que, no mercado de trabalho do sistema

econômico capitalista, as empresas mergulham na lógica da concorrência e de melhores

performances.  Com  isso,  ressalta  uma  realidade  com  grande  volume  de  vagas  de

emprego com renda assalariada baixa e uma pequena demanda de cargos de chefia com

salários altos, tornando os lugares de sucesso, ocupados por trabalhadores vencedores,

algo que é somente para poucos. Como ressalta Hayek (2010, p. 163):

Também não é menos ilusório supor que em tais condições os empresários
possam gozar por muito tempo da situação especial de que desfrutam numa
sociedade baseada na concorrência justificável pelo fato de que, embora a
probabilidade de sucesso leve muitos a se arriscar, apenas alguns são bem-
sucedidos.

Concomitantemente com essa corrida educacional do futuro trabalhador, que se

esforça e constrói sonhos objetivados na conquista de melhores salários e oportunidades

ou até mesmo para estar na lista dos empregados, ele precisa aprender a lidar com a

realidade  fluida  da  concorrência  do  mercado  de  trabalho.  Ocorrendo  no  nível

macroeconômico uma abertura financeira para essa classe trabalhadora que até então era

excluída de vários tipos de produtos e de aparelhos de acesso ao crédito.

No entanto, enquanto o processo de expansão financeira e liberação de crédito e

produtos para esses novos consumidores avança, desdobra-se o aumento dos índices de

endividados nessa mesma classe trabalhadora, crescendo, além disso, a possibilidade de

exploração da sua força de trabalho (fenômeno também conhecido como “mais-valia” 8)

e uma diminuição do seu poder de compra e permanência no mercado financeiro como

consumidor.  Desdobramento esse que vai  ao encontro dos relatórios  e das reflexões

feitas e publicadas pela ONU, em janeiro de 2007, e pelo FMI, em seu relatório de

junho  de  2016,  já  aqui  anteriormente  mencionados,  apontam  o  aumento  das

8 Mais-valia ou mais-valor – termo utilizado para expressar o valor excedente quantitativo de trabalho, da
duração prolongada do mesmo processo de trabalho. Maiores detalhes, ver: MARX, Karl.  O Capital.
Livro I. São Paulo: Boitempo, 2013.
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desigualdades  e  da  pobreza  com as  novas  intervenções  neoliberalistas  na  economia

capitalista.

Compartilhando  dessa  visão,  Ribeiro  e  Lara  (2016,  p.  341-342),  em recente

estudo, destacam:

No conjunto, o processo de crescimento exponencial dos créditos no Brasil se
deu  muito  mais  para  o  “capital  financeiro”  do  que  para  o  consumo  dos
trabalhadores.  A abertura  aos  bancos  privados,  a  privatização  de  bancos
regionais, os refinanciamentos das dívidas, as altas taxas de juros que bene-
ficiam as transações bancárias e o incremento dos bancos públicos de inves-
timento, com destaque ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES).

[...]  O desenvolvimento de tecnologias da informação foi essencial, mas a
liberalização das finanças permite cada vez mais o livre acesso à exploração
da  força  de  trabalho  em todo o  mundo,  possibilitando a  transferência  de
capitais  excedentes  para  onde  este  possa  ser  valorizado.  Esse  processo
permite a concentração de capitais para o “capital financeiro” que, de certa
forma, alimenta o capital produtivo de mais-valia e, por conseguinte, absorve
os lucros que estão circunscritos na mais-valia.

O acesso a esses produtos financeiros, que antes só era possível às empresas e às

pessoas  com comprovação de renda ou possuidoras  de  bens,  agora  é  aberto  para  o

indivíduo assalariado, com a existência  até  de produtos de créditos que não exigem

nenhuma  comprovação  de  renda,  o  que  vem  facilitando  a  transformação  desses

assalariados, residentes tanto da área urbana como da área rural, em novos endividados.

Como destacam Ribeiro e Lara (2016, p. 346), “Em 2007 já existiam 83 milhões de

cartões de crédito, sendo 15 milhões para trabalhadores com renda de até R$ 500,00”.

Em  seus  estudos  apresentam  estatísticas  que  mostram  a  situação  de

vulnerabilidade  que  os  trabalhadores  assalariados  se  encontram,  por  conta  da

combinação: da falta de maturidade financeira, ou seja, a ausência de conhecimentos

básicos em educação financeira; as novas ofertas de produtos antes inatingíveis, como a

casa própria, eletrodomésticos, um ou até mesmo de dois carros por família; e a própria

flexibilidade e acesso do crédito com o cartão de crédito e de empréstimos.

Os índices da pesquisa apontam um escalonamento surpreendente do nível de
endividamento das famílias com as dívidas bancárias: em julho de 2011 esse
índice estava em 41,3%, e em julho de 2005 o nível de endividamento era um
pouco mais de 20% da massa salarial ampliada disponível. [...]  No REF9 de
setembro de 2011, é ilustrado o aumento excessivo no comprometimento da
renda  das  famílias  com  o  pagamento  das  dívidas:  passou  de

9Relatório de Estabilidade Financeira publicado pelo ENEF, o qual traz os índices de endividamento no
Brasil.  Para  mais  informações:  <
http://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/Estrategia_Nacional_Educacao_Financeira_ENEF.pdf>.  Acesso  em:
02 ago 2017.
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aproximadamente 17% em julho de 2005 para 21,1% em setembro de 2011.
(RIBEIRO; LARA, 2016, p. 344-345)

Os  autores  citados  ressaltam  que  o  cartão  de  crédito  é  o  serviço  que  mais

facilitou aos indivíduos no Brasil, de média a baixa renda, a se endividar:

O maior destaque na proporção de endividados no Brasil se dá pela expansão
do cartão de crédito. [...] O recurso ao crédito rotativo do cartão de crédito é
uma armadilha que aprisionou os consumidores  de rendas mais modestas,
sendo  que  essa  estratégia  faz  parte  da  política  dos  grandes  bancos.
(RIBEIRO; LARA, 2016, p. 346-347)

No  mais,  outra  situação  observada  nesse  contexto  são  as  instituições

educacionais particulares que começaram a ofertar serviços para o assalariado, que vai

da  educação  básica  às  universidades;  produtos  que  envolvem  não  apenas  as  aulas

durante o ano letivo, como também uniformes específicos para cada atividade, livros

didáticos e materiais de apoio e apostilados.

Vale ressaltar que todos esses produtos são ofertados por meio de financiamentos

com longas prestações e, consequentemente, com juros altos, trazendo vantagens para as

instituições bancárias, que são as principais beneficiárias dos juros e, por outro lado,

comprometendo a renda dos assalariados  por mais tempo,  diminuindo seu poder  de

compra e sua qualidade de vida. Desse modo, esses assalariados ficam mais vulneráveis

a aceitar qualquer tipo de negociação com seus patrões e com as empresas na tentativa

de garantir  e manter seu emprego, uma vez que,  além de atender suas necessidades

básicas, agora eles precisam honrar seus contratos de compras e suas dívidas.

Encontramos  aqui  outra  consequência  do  avanço  do  sistema  econômico

capitalista, a absorção maior dos donos do capital por lucros, tendo em vista que uma

das modalidades de crédito que teve um grande aumento de usuários foi o empréstimo

consignado em folha de pagamento.  Nessa modalidade,  enquanto o banco tem mais

vantagens  de  lucro  do  que  risco,  há  um  aumento  do  endividamento  pela  classe

trabalhadora assalariada e, consequentemente, da desigualdade social e da pobreza.

Em relação ao crédito consignado, trata-se de serviço financeiro mais seguro
para as agências prestamistas. Nos estudos de Assis (2014, p.11), a autora já
identifica crescimento gigantesco dessa modalidade de 2003 a 2013, sendo
que “em dez anos de execução o consignado cresceu 810,13% em operações
realizadas e 575,76% em valor de empréstimo” para aposentados e pensio-
nistas, segundo dados do INSS — Ministério da Previdência Social. É im-
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portante  mencionar  que  tal  empréstimo  sem riscos  para  o  prestamista  se
configurou em poderosa alavanca do “capital portador de juros” (RIBEIRO,
LARA, 2016, p. 345)

Lembrando que tais produtos financeiros são ofertados para serem consumidos

de  maneira  que  o  indivíduo  pague  altas  taxas  de  juros,  mas  que  não  chegue  a

desencadear um processo de superendividamento, o qual prejudica o bom andamento e

expansão do desenvolvimento econômico.

Vander  Nagata,  gerente  da  Searan  Experian10,  em  2014  deixa  isso  claro  no

seguinte pronunciamento:

O crédito é um poderoso instrumento para o desenvolvimento econômico,
mas se for pago. Se houver calote é prejudicial, pois destrói valor e afeta a
qualidade de vida dos cidadãos, que passam a enfrentar as dores de cabeça do
superendividamento, e de toda a cadeia produtiva. Empresas, sociedade civil
organizada  e  governos  devem  encarar  o  grande  desafio  de  educar
financeiramente nossos consumidores.

Mediante essa realidade, encontramos uma dualidade de interesses em relação à

educação  financeira.  Por  outro  lado,  estudiosos  da  área  e  planejadores  financeiros

pessoais se preocupam em transmitir conhecimentos para formar indivíduos livres de

pagamentos de juros, aumentando assim seu poder de compra e conseguindo planejar

objetivos  econômicos  de  curto,  médio  e  longo  prazo  de  forma  inteligente  e  mais

econômica para seu bolso. Trata-se, pois, de uma formação de pessoas financeiramente

independentes e críticas, com capacidades de entender o contexto econômico e ter seus

pensamentos e escolhas (gastos financeiros) de forma realmente livres e conscientes.

 Por outro lado, as instituições bancárias e portadoras do capital e dos juros,

preocupadas com a inadimplência excessiva que atrapalha a  expansão da economia,

trazem a Educação Financeira como uma ferramenta para “controle” das dívidas, e não

sua  eliminação,  para  que  os  indivíduos  façam melhor  utilização  dos  seus  produtos

financeiros ofertados.

Percebemos, nesse caso, a manipulação da manipulação, ou seja, o “capital
financeiro”  mobilizado  no  sentido  da  propagação  de  seus  produtos  em
articulação  íntima  com  o  Estado  e  sua  preocupação  de  como  educar  o
consumidor.  Nesse  contexto,  a  ideologia  operante  nas  estratégias  da
“educação  financeira”  é  condição  essencial  de  reprodução  do  capitalismo
contemporâneo. [...] A unidade entre créditos facilitados e juros exorbitantes
é  funcional  ao  “capital  portador  de  juros”.  As  medidas  que  controlem o
endividamento  excessivo  sob  os  parâmetros  (ideologias)  do  sistema

10Searan Experian é uma instituição especializada em controle de créditos, indicadores econômicos e aqui
traz  uma  pesquisa  sobre  a  inadimplência  no  Brasil.  Disponível  em:
<http://noticias.serasaexperian.com.br/bate-recorde-o-numero-de-inadimplentes-revela-levantamento-
inedito-da-serasa-experian/>. Acesso em: 19 jul. 2017.
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financeiro são construídas sobre a égide disciplinadora e conformadora da
ordem. (RIBEIRO; LARA, 2016, p. 356; grifos do autor)

Junto  a  lógica  capitalista,  as  instituições  bancárias  objetivam  o  consumo

constante por seus produtos, os quais trazem benefícios e lucros para os bancos e para o

crescimento do mercado, mesmo que alguns não façam sentido para as necessidades do

dia a dia e para a vida do consumidor.



42

2 A EDUCAÇÃO NO CONTEXTO CAPITALISTA E MERCADOLÓGICO 
VIGENTE

Nos últimos anos, têm sido recorrentes os debates, por parte de intelectuais e

professores de diferentes áreas do conhecimento, sobre os problemas ainda existentes na

área educacional, que, ao logo da história, sofreu mudanças e alguns avanços, mas que

continua apresentando necessidade de melhorias e soluções para seus problemas.

Diante disso, o propósito deste capítulo é trazer uma reflexão sobre o movimento

capitalista vigente, bem como o seu contexto mercadológico no sistema educacional,

suas características e tendências que influenciam fortemente a educação e o mercado

econômico.  De fato,  são desdobramentos que tem afetado e transformado o perfil  e

objetivos da educação em formar cidadãos e prepará-los para participação ativa nas

esferas política e social; a educação é agente transformador da sociedade e, por isso, a

escola é um direito de todos (SAVIANI, 2008b).

Temos observado, por exemplo, a grande quantidade de crianças e adolescentes

fora do ambiente escolar e alunos que frequentam a sala de aula apresentarem um baixo

nível de letramento.  No entanto,  a busca para solução desses problemas tem sido a

terceirização da educação e a transposição da função da educação em apenas suprir as

necessidades do mercado de trabalho.

Para  as  reflexões  aqui  realizadas,  o  capítulo  traz,  no  primeiro  momento,  as

características e tendências do modo de produção capitalista que influenciam fortemente

a  educação  e  o  mercado  econômico.  Posteriomente,  trazemos  uma  descrição  das

mudanças  na organização escolar  e  como se direcionam os saberes constituídos  por

determinado grupo hegemônico, nas quais se faz clara a presença da violência simbólica

nas instituições educacionais.

Em  seguida,  discorremos  sobre  o  conceito  de  “Empreendedorismo”  e  a

construção  dos  saberes  diferenciados  para  os  filhos  da  elite  e  para  os  filhos  dos

trabalhadores,  bem  como  o  incentivo  do  pensamento  e  formação  do  indivíduo

empreendedor,  transformando  os  trabalhadores  em  empresários  de  si  mesmo,

diminuindo assim as responsabilidades e custos das empresas e do Estado.

Por fim, discutimos como tem adentrado o movimento mercadológico no âmbito

educacional  e  suas  tendências  à  privatização  da  educação  com  o  surgimento  das

Universidades Corporativas e seus possíveis desdobramentos.
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2.1 A EDUCAÇÃO NO CONTEXTO CAPITALISTA

Após o grande avanço do direito à educação gratuita para todos, via Constituição

Federal da República Federativa do Brasil  de 198811 (BRASIL, 1988), a história da

educação vem sendo construída de forma que os filhos da grande massa trabalhadora

assalariada vem tendo acesso a uma escolarização mínima tornando-se trabalhadores

que irão preencher as vagas dos empregos de salários baixos ou da chamada “mão-de-

obra barata”, para atender às necessidades do mercado econômico e servir a burguesia12,

como  por  exemplo  os  serviços  de  doméstica,  porteiros,  caixa  e  empacotadores  de

supermercado, garçom, motorista atendentes de telemarketing, secretarias de clínicas e

empresas,  entregadores  e  office-boy,  pedreiro,  operador  de  máquinas,  como  tantos

outros.  E  assim o  trabalho intelectual  bem remunerado  e  o  acesso  aos  e  saberes  e

conhecimentos mais refinados permanecem concentrados na classe burguesa e nas suas

futuras  gerações.  O  surgimento  das  escolas  profissionais  pode  ser  visto  como  um

atendimento  as  necessidades  desse  mercado  econômico  capitalista.  Como  destaca

Gramsci (2001, p. 33):

A divisão fundamental da escola em clássica e profissional era um esquema
racional: a escola profissional destinava-se às classes instrumentais, enquanto
a  clássica  destinava-se  às  classes  dominantes  e  aos  intelectuais.  [...],
destinado a uma pequena elite de senhores e de mulheres que não devem
pensar em preparar-se para um futuro profissional. Bem como a de difundir
cada vez mais as escolas profissionais especializadas, nas quais o destino do
aluno e sua futura atividade são predeterminados.

Observamos,  assim,  que  a  burguesia  até  aqui  ditou  quais  os  saberes  e

informações que os filhos da classe trabalhadora assalariada iriam ter acesso e assim se

apropriar  desses  saberes,  apresentando,  desse  modo,  um  discurso  aparentemente

democrático,  uma  vez  que  a  escola  agora  era  para  todos,  mas  que  na  realidade  é

11 A Constituição de 1988 foi uma conquista ao direito à educação no Brasil, com uma definição mais
clara e objetiva sobre as obrigações e deveres do Estado, compondo também instrumentos jurídicos para
sua garantia, características que até então eram ausentes em legislações anteriores.

12 “Desde  o final  do século XVIII  até  a  atualidade,  especialmente  para  os  intelectuais  alinhados ao
pensamento marxista, burguesia pode querer descrever a classe social, que detém os meios de produção e
de suas riquezas, e empregadora do proletariado (que vende sua força de trabalho e seu tempo a fim de se
sustentar, essa classe burguesa pode ser caracterizada por sua propriedade de capitais, sua relacionada
"cultura", e sua visão materialista do mundo, cuja preocupações sociais são o valor da propriedade e da
preservação  do  capital,  a  fim  de  garantir  a  sua  supremacia  econômica  na  sociedade. Na
contemporânea teoria  social o termo burguesia denota a  classe dominante das  sociedades capitalistas.”
Para  mais  informações  disponíveis  em  https://pt.wikipedia.org/wiki/Burguesia>  acessado  em  27  de
novembro de 2017.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Burguesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_(direito)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capital_(economia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_de_trabalho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Proletariado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meios_de_produ%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marxismo
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justamente a construção do caminho inverso da democracia. Isso seria a concretização

dos ideais democráticos burgueses,  que são os interesses,  pensamentos e ações com

direitos e benefícios apenas para uma classe específica, como destaca Saviani (2008a, p.

05):

A constituição dos Chamados “sistemas nacionais de ensino” data de meados
do  século  XIX.  [...]  O  direito  de  todos  à  educação  decorria  do  tipo  de
sociedade correspondente aos interesses da nova classe que se consolidara no
poder: a burguesia. Tratava-se, pois, de construir uma sociedade democrática,
de consolidar a democracia burguesa.

De fato, isso deixa claro o porquê do interesse da classe burguesa em participar e

acompanhar  os  assuntos  educacionais,  para  direcionar  e  determinar  os  caminhos  da

educação, garantindo assim que indivíduos da classe trabalhadora não tenham acesso à

formação  humana,  que  traz  características  e  habilidades  para  esses  indivíduos  de

emancipação, de liberdade, de pensamento crítico.

Nesse contexto ideológico burguês, o que se faz mais importante que a liberdade

de  pensamento  do  indivíduo  da  classe  trabalhadora  assalariada  é  o  de  suprir  as

demandas  e  as  necessidades  mercadológicas  do sistema econômico.  A função desse

trabalhador  é  muito  direcionada  para  atender  ao  mercado,  contribuindo  para  sua

expansão. Desse modo, a sua educação vai ser direcionada apenas para cooperar com o

crescimento da macroeconomia.  Dentro desse contexto,  o crescimento pessoal  dessa

mesma classe trabalhadora é negligenciado. Como aqui o foco principal é o mercado e

não o ser humano, Lima (2010, p. 60), em seus estudos, nos apresenta esses fatores:

Esse processo é iniciado de forma sutil e às vezes escancarado. Adestram-se
o corpo e a mente, desde a Educação Infantil, produzindo indivíduos que se
submetem aos desígnios do capital. Desta forma, uma sociedade que se tem o
trabalho alienado a educação também se torna assim unilateral e passa a ser
uma educação que forma para o mercado.

Assim,  a  sociedade  capitalista  vai  sendo  constituída  em  sua  estrutura  por

contradições, sendo a principal delas, e a que mais nos interessa neste texto, a divisão de

classes  sociais,  que  é  imposta  nesse  sistema  como  natural.  Como afirma  Mészáros

(2011,  p.  740),  no  “nível  mais  genérico  das  relações  de  classe  –  correspondente  à

oposição polar entre o proletariado e a burguesia”. Assim, nesses dois lados opostos: o

proletariado ou a classe trabalhadora, que possui apenas sua força de trabalho para ser

vendida, frequentemente por um preço baixo, capaz apenas de suprir as necessidades
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básicas desses trabalhadores,  e a burguesia, detentora da maior parte do capital,  que

usufrui dos privilégios e confortos,  como também possibilita explorar  o trabalho do

proletariado.

Para a burguesia, o que mais importa é o acúmulo gradativo de capital no qual o

lucro  é  sempre  o fator  principal  do processo,  mesmo que para  isso todas  as  outras

proeminências precisem ser ignoradas, ensejando, por exemplo, a extinção da natureza e

do meio  ambiente,  o  desperdício,  a  falta  de  humanidade com a classe trabalhadora

durante a compra de sua mão de obra. Ou seja,

O que importa aqui não é a mesquinharia dos capitalistas particulares que
maltratam os trabalhadores por causa da sua ganância cega e egoísta, mas a
subordinação estrutural e a exploração do trabalho – até mesmo pelos mais
esclarecidos e caridosos capitalistas – tal como determinadas pelos ditames
materiais incorrigíveis do sistema. (MÉSZÁROS, 2011, p. 934)

No  processo  deste  sistema,  as  crises  são  acontecimentos  inevitáveis  que

contribui  ao  aumento  das  taxas  de  desemprego,  e  é  utilizado  frequentemente  para

assegurar as altas taxas de lucros por setores como bancos, indústrias, comércio e outros

setores da burguesia. Com essa dinâmica, a classe trabalhadora tem sido a parte mais

prejudicada, sendo muitas vezes levada à situação de miséria. Nesse sentido, Mészáros

(2011)  cita  Straughton  Lynd13,  referindo-se  a  uma  crise  no  país  capitalista  mais

poderoso, os Estados Unidos, na administração do presidente Clinton:

Temos um presidente que produz ruídos idealistas e generosos. Esse cara foi
eleito  para  criar  empregos.  Mas  na  verdade  seu  programa  é  ajudar  as
empresas a cortar empregos. As companhias que buscam maximização dos
lucros estão hoje reduzindo seu tamanho. E a administração Clinton oferece
“treinamento”,  ou seja,  você  e eu aprendemos o trabalho um do outro,  e
assim no ano que vem um de nós se vai. (MÉSZÁROS, 2011, p. 326)

Nesse contexto de divisão de classes, os conflitos e embates são constantes, uma

vez que o proletariado tenta sobreviver por meio de lutas sociais, e a classe burguesa

utiliza a figura do Estado com leis e policiamento para a manutenção de seus privilégios

e o domínio do poder. Como afirma Marx (2010, p. 40; grifos originais), o “capital é,

portanto, o poder de governo (Regierungsgewalt) sobre o trabalho e os seus produtos. O

13 Straughton Lynd, “Our kind of Marxist: From an interview with Straughton Lynd”, Monthly Review, v.
45, n. 11, abril de 1994, p. 47-49. Mais detalhes consultar: Para Além do Capital (MÉSZÁROS, 2011, p.
326).
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capitalista possui esse poder, não por causa de suas qualidades pessoais ou humanas,

mas na medida em que ele é proprietário do capital”.

As  leis  oriundas  do  Estado  são  feitas  pela  burguesia  e  para  atender  às

necessidades  dela;  na  educação,  essa  realidade  também  se  concretiza.  Assim,

compreendemos  as  influências  da  classe  burguesa,  que  representa  o  capitalismo  no

campo educacional.

 Dentro da esfera educacional,  as interferências do capitalismo acontecem de

forma mais lenta se comparadas às da esfera comercial, devido à dificuldade que existe

em separar a produção do consumo. No campo da educação, essa separação torna-se

inviável, pois o trabalho intelectual é um produto não material. Como explica Saviani

(2003, p. 12-13):

Trata-se aqui da produção de ideias,  conceitos, valores,  símbolos,  hábitos,
atitudes, habilidades. Numa palavra, trata-se da produção do saber, seja do
saber  sobre  a  natureza,  seja  do  saber  da  cultura,  isto  é,  o  conjunto  da
produção  humana.  Obviamente,  a  educação  situa-se  nessa  categoria  do
trabalho não-material. [...] Assim, atividade de ensino, a aula, por exemplo, é
alguma  coisa  que  supõe,  ao  mesmo  tempo,  a  presença  do  professor  e  a
presença do aluno. Ou seja, o ato de dar aula é inseparável da produção desse
ato e  de seu  consumo.  A aula é,  pois,  produzida e  consumida ao  mesmo
tempo (produzida pelo professor e consumida pelos alunos).

No  âmbito  educacional,  acontecem  três  procedimentos  distintos  que  se

completam: o planejamento (a produção); a transmissão e a assimilação, que se realizam

na esfera da sala  de aula  (o consumo) pelo contato do professor com o aluno;  e  o

professor, que detém o saber e o conhecimento. É um trabalho denominado, segundo Sá

(1986, p. 23), de artesanal ou tradicional.

A ação  em  todo  o  sistema  educacional  tem  uma  natureza  de  trabalho  não

material,  o  qual  não  se  encaixa  dentro  da  estrutura  de  produção  capitalista,  pois  o

sistema capitalista está apenas preocupado com o aumento do excedente da produção e,

consequentemente, com o acúmulo de capital. Como salienta Mészáros (2011, p. 100;

grifos  no  original),  “Com relação  à  sua  determinação  mais  profunda,  o  sistema do

capital é orientado para a expansão e movido pela acumulação”.

O sistema capitalista entende o trabalho como necessário para sua sobrevivência.

Sendo assim, o trabalhador precisa se ajustar a esse trabalho, tendo de provar, a todo

tempo, seu potencial de produtividade. Então, na educação não desconsideramos que o

trabalho  seja  a  principal  ferramenta  do  homem  para  a  transformação  da  natureza,
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resultante de todo o processo de formação humana. Mas, além disso, como esclarece

Marx14 (2010), o trabalho intelectual também se configura como trabalho, tornando o

trabalho papel importante na vida do aluno e na sua construção social. Nesse sentido,

Gramsci (2001, p. 51) também destaca:

Deve-se convencer muita gente de que o estudo é também um trabalho, e
muito cansativo, com um tirocínio particular próprio, não só intelectual, mas
também  muscular-nervoso:  é  um  processo  de  adaptação,  é  um  hábito
adquirido com esforço, aborrecimento e até mesmo sofrimento.

No entanto, entendemos que a função da educação seja de preparar o indivíduo

para  a  vida  e,  consequentemente,  para  o  trabalho,  porém,  a  educação  não  pode

objetivar-se apenas para a formação para o mercado de trabalho. É importante, pois, que

o aluno perceba vários outros aspectos sociais que o envolvem, que consiga entender as

realidades em que está historicamente inserido. Conforme Lima (2010, p. 58),

[…] a melhor maneira de relacionamento entre educação e trabalho não é a
que passa centralmente pela educação e mercado de trabalho, a qual causa
sérios  danos  ao  processo  educacional,  desrespeitando  a  lógica  da  prática
educativa;  mas  a  que  não  se  submete  o  espaço  educacional  à  lógica  do
mercado, visto que o processo educativo tem um tempo próprio, uma forma
de acontecer e uma maneira de constituir.

No entanto,  no âmbito educacional, estudos têm mostrado, nesses últimos 50

anos, as transformações e influências do mercado capitalista no trabalho pedagógico

dentro  das  escolas  (SÁ,  1986).  Observamos  que,  como  a  função  pedagógica  da

educação está ligada à produção não material, ela trata do entendimento nos diferentes

tipos de saberes (como sentir, pensar, agir, avaliar), que se fazem necessários à espécie

humana para que ela, de fato, se torne humana e compreenda o mundo à sua volta.

Isto porque o homem não se faz homem naturalmente; ele não nasce sabendo
ser homem, vale dizer, ele não nasce sabendo sentir, pensar, avaliar, agir. Para
saber pensar e sentir; para saber querer, agir ou avaliar, é preciso aprender o
que implica o trabalho educativo. Assim o saber que diretamente interessa à
educação é aquele que emerge como resultado do processo de aprendizagem,
como resultado do trabalho educativo.  (SAVIANI, 2003, p. 7)

14Maiores  detalhes  ver:  MARX,  Karl.  Manuscritos  econômico-filosóficos.  4  reimpr.  São  Paulo:
Boitempo, 2010.
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Apesar  disso,  vale  mencionar  que  as  mudanças  que  ocorrem  no  aparelho

educacional trazem traços claramente delineados e fortes para que o trabalho educativo

seja um trabalho produtivista, como se este fosse uma ação salvadora para os problemas

da  escola.  Ou  seja,  uma  falsa  promessa  de  correção  dos  problemas  estruturais  do

sistema  capitalista  dentro  da  escola  que  tende  a  afastar  o  aluno  da  formação

humanizada. Tal linha produtivista ainda é posta como natural e racional.

Assim, Gramsci (2001, p. 33-34) esclarece:

A crise terá uma solução que, racionalmente, deveria seguir esta linha: escola
única inicial de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre de modo
justo  o  desenvolvimento  da  capacidade  de  trabalhar  manualmente
(tecnicamente,  industrialmente)  e  o  desenvolvimento  das  capacidades  de
trabalho  intelectual.  Deste  tipo  de  escola  única,  através  de  repetidas
experiências  de  orientação  profissional,  passar-se-á  a  uma  das  escolas
especializadas ou ao trabalho produtivo.

Dentro dessas mudanças (e/ou manutenção) superficiais a favor dos interesses

do  sistema  capitalista,  a  tecnologia também  vem  sendo  utilizada  como  uma  forte

ferramenta para transformar o trabalho do professor tradicional e artesanal em trabalho

parcelado, fragmentado e produtivista. A presença do professor em sala de aula é cada

vez menos necessária, principalmente com os novos formatos de materiais didáticos (ou

pacotes  educacionais),  como,  por  exemplo,  as  apostilas  para  concursos  e  provas  da

Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  (OAB),  vendidas  em  revistarias,  os  “videoaulas”

disponíveis na internet, ou até mesmo a formação de empresas educacionais de televisão

(Objetivo, TV Escola, Educativa, Futura etc.). Como reforça Sá (1986, p. 24),

A tecnologia deve ser entendida tanto do ponto de vista da introdução de
equipamentos como na forma de ordenamento, sequenciação e exposição do
conteúdo didático. O resultado principal de mudança no processo de trabalho
é  a separação entre o produto e  o processo de produção.  A aula torna-se
independente  do  professor,  podendo  ser  alienada  como  qualquer  outra
mercadoria do mercado; o “pacote” didático é um dos exemplos.

Em relação  a  isso,  Saviani  (2008b)  explica  que  a  utilização  das  tecnologias

dentro  desse  processo  ocorre  para  atender  às  características  de  uma  concepção

pedagógica tecnicista, que exige uma racionalidade objetiva, operacional e produtiva

dentro  do procedimento  educativo.  Dessa  forma,  a  tecnologia  torna-se perfeita  para

cumprir esse papel, o qual o aluno se transformará em um trabalhador e, nessa lógica,

precisará se adaptar ao novo método de trabalho fragmentado.
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Para tanto, era mister operacionalizar os objetivos e, pelo menos em certos
aspectos, mecanizar o processo. Daí a proliferação de propostas tais como o
enfoque sistêmico,  o microensino, o telensino, a  instrução programada, as
máquinas  de  ensinar,  etc.  Daí  também  o  parcelamento  do  trabalho
pedagógico com a especialização de funções, postulando-se a introdução no
sistema de ensino de técnicos dos mais diferentes matizes. (SAVIANI, 2008b,
p. 382)

Outro aspecto que evidencia a inserção da educação nos ditames capitalistas diz

respeito à transformação do trabalho do professor tradicional em trabalhador parcelado,

reforçando a subordinação da escola ao mercado; o saber torna-se mera mercadoria.

Como assevera Sá (1986), esta lógica incorpora as características e o perfil de grandes

empresas capitalistas onde se têm professores assalariados, mal remunerados e às vezes,

pouco especializados na transmissão do saber escolar, com um grande número de alunos

por sala de aula e com foco na produção e difusão de informações sistematizadas. O

autor esclarece que,

Na  atual  fase  de  desenvolvimento  da  escola  capitalista,  os  sistemas
hierárquicos existentes nas fases anteriores são diversificados, multiplicam-se
as categorias profissionais ligadas à produção e transmissão do ensino que
substituem a figura única do professor artesão.  Não mais  o professor e  o
pequeno grupo de alunos da sala de aula. Ao contrário, são organismos, nos
moldes  das  grandes  empresas  capitalistas  ou  estatais,  compostos  de  uma
massa  de  profissionais  assalariados,  hierarquizados  e  especializados
(parcelarizado), envolvidos na produção e transmissão do saber sistemático.
(SÁ, 1986, p. 25)

Vale exemplificar os conhecidos “aulões” com “decorebas e macetes”, realidade

mais presente nos grandes centros urbanos e, em menor proporção, em regiões e cidades

menores, os quais possuem um objetivo específico: aprovação em determinada prova ou

processo  seletivo.  Ou  seja,  a  formação  do  ser  humanizada  não  é  levada  em

consideração, de modo que fica distante do foco da prática pedagógica educativa.  

De  fato,  cabe  inferir  que  a  ação  de  transformação  do  ser  social  está  sendo

substituída pela produção de mercadorias para serem consumidas e assim, nas palavras

de Mészáros (2011), contribuir para o sociometabolismo15 capitalista.

15 É como Mészáros define o sistema capitalista, comparando-o com o funcionamento fisiológico do ser
humano,  no qual  todos os  problemas e características  estão ligados uns aos outros,  sendo assim um
integrado  ao  outro,  um influenciando  o  outro,  não  sendo  possível  resolver  problemas  isolados,  não
existindo questões únicas (MÉSZÁROS, 2011, p. 94-96).



50

Além dos  aspectos  mercadológicos,  outro  elemento  importante  da  influência

capitalista  na  educação atrela-se  ao  trabalho  tecnicista16,  pois,  como afirma Saviani

(2008a, p. 12), o mais importante na pedagogia tecnicista é aprender a fazer. Para o

autor, “a pedagogia tecnicista acabou por contribuir para aumentar o caos no campo

educativo, gerando tal nível de descontinuidade, de heterogeneidade e de fragmentação

que praticamente inviabiliza o trabalho pedagógico”.

Outra característica evidente com esse processo foi o parcelamento do saber no

trabalho do professor; cada um se especializa em uma parte do saber e o resultado, ao

contrário do anunciado, é menos eficiente.

Nesse contexto, formam-se indivíduos que não conseguem perceber sua função

de responsabilidade social, de transformação e construção de um sistema para toda a

comunidade  de  forma  justa  e  harmônica. Sobre  o  assunto,  Saviani  (2008a,  p.  33)

elucida:

Escolarizar  todos  os  homens  era  condição  para  converter  os  servos  em
cidadãos,  era condição para que esses  cidadãos participassem do processo
político,  e,  participando do processo político,  eles  consolidariam a  ordem
democrática, democracia burguesa, [...]. Na medida em que a burguesia, de
classe  em ascensão,  portanto,  de  classe  revolucionária,  se  transforma  em
classe  consolidada  no  poder,  os  interesses  dela  não  caminham  mais  em
direção  à  transformação  da  sociedade;  ao  contrário,  os  interesses  dela
coincidem com a perpetuação da sociedade.

Diante dos ditames capitalistas, temos observado e identificado que, no contexto

da  educação  básica,  o  foco  tem  se  direcionado  para  alcançar  notas  do  Índice  de

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)17, para a aprovação no Ensino Nacional

do  Ensino  Médio  (ENEM);  já  em cursinhos,  o  foco  volta-se  para  a  aprovação  em

universidades, concursos públicos, privados, ou no exame da OAB. Para trazer para

dentro da sala  de aula  as características e ditames da lógica produtivista  capitalista,

fazendo esses  alunos já  se  acostumarem a se submeter  as  regras  de bater  metas  de

produtividade que enfrentaram no mercado de trabalho para permanecerem empregados.

16 Com  base  no  pressuposto  da  neutralidade  científica  e  inspirada  nos  princípios  de  racionalidade,
eficiência e produtividade, a pedagogia tecnicista advoga a reordenação do processo educativo de maneira
que o torne objetivo e operacional (SAVIANI, 2008b, p. 381).

17 IDEB - criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria
do ensino. Disponível em: <mec.gov.br/ideb-sp-1976574996>. Acesso em: 16 ago 2017.
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 Nestes, em geral, o aluno não consegue se perceber como agente transformador,

uma vez que sua escolha pelos concursos e cursos universitários está voltada a vários

fatores, mas um fator que chama a atenção diz respeito ao valor do salário, as quais

algumas vezes desconsidera a análise da função que tal cargo exige ou necessita com

suas afinidades e desejos para a realização de determinado trabalho.

Nesses  diferentes  contextos  educacionais,  visualizamos  os  indivíduos

transformando-se em um ser mecânico, alienado, que ao entrar no mercado de trabalho

não se vê no produto construído, produto esse que utilizou tempo de vida. As palavras

de Marx explicam esta percepção:

O produto do trabalho é o trabalho que se fixou num objeto, fez-se coisa
(sachlich). [...] A apropriação do objeto tanto aparece como estranhamento
(Entfremdung) que, quanto mais objetos o trabalhador produz, tanto menos
pode possuir e tanto mais fica sob o domínio do seu produto, do capital. Na
determinação  de  que  o  trabalhador  se  relaciona  com  o  produto  de  seu
trabalho como [com] um objeto  estranho estão todas estas consequências.
Com efeito, segundo este pressuposto está claro: quanto mais o trabalhador se
desgasta trabalhando (ausarbeitet),  tanto mais poderoso se torna o mundo
objetivo, alheio (fremd) que ele cria diante de si, tanto mais pobre se torna ele
mesmo,  seu mundo interior,  [e]  tanto menos [o trabalhador]  pertence a si
próprio. (MARX, 2010, p. 80-81; grifos do autor)

Nessa  ótica,  o  trabalho  é  tido  como  uma  simples  troca  de  mercadoria;  o

indivíduo  trabalha  apenas  para  receber  um  salário,  que  será  trocado  por  outras

mercadorias; seu trabalho é apenas uma mercadoria. Como destaca Marx (2010, p. 79),

“Constatamos que o trabalhador baixa à condição de mercadoria e à de mais miserável

mercadoria, que a miséria do trabalhador põe-se em relação inversa à potência (Macht)

e à grandeza (Grösse) da sua produção”.

Por exemplo, os trabalhadores, ao assumirem novos cargos, vão apenas cumprir

a rotina estabelecida e as necessidades externas a ele, sem ter liberdade de colocar em

prática suas capacidades e ações criativas e muito menos compreender e modificar a

realidade que o cerca. Sobre isto, Marx esclarece:

Primeiro,  que  o  trabalho  é  externo (äusserlic)  ao  trabalhador,  isto  é,  não
pertence ao seu ser, que ele não se afirma, portanto, em seu trabalho, mas
nega-se  nele,  que  não  se  sente  bem,  mas  infeliz,  que  não  desenvolve
nenhuma energia física e espiritual livre, mas mortifica sua physis e arruína o
seu espírito.  [...]  O seu trabalho não é,  portanto,  voluntário,  mas forçado,
trabalho obrigatório.  O seu trabalho  não é,  por  isso,  a  satisfação  de  uma
carência, mas somente um meio para satisfazer necessidades fora dele. [...]
foge-se  do  trabalho  como  se  foge  de  uma  peste.  O  trabalho  externo,  o
trabalho no qual o homem se exterioriza, é um trabalho de autossacrifício, de
mortificação. (MARX, 2010, p. 82-83)
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A perspectiva  social  da  escola,  hoje,  tem  sido  a  universalização  da  ideia

burguesa, com formação de trabalhadores com saberes fragmentados e parcelados a um

custo baixo, que atenda às necessidades do mercado técnico e braçal, com indivíduos

domesticados,  subservientes  as  regras  produtivistas  e  com  ausência  do  pensamento

questionador. Estes são colaboradores desse sistema parcelado de cooperação e também

consumidores de mercadorias do sistema capitalista. Como é elucidado por Sá (1986, p.

28-29):

A  escola  burguesa  visa  à  preparação  de  homens  parciais,  que  serão
rapidamente  treinados  no  processo  produtivo.  Professores  e  alunos  não
precisam saber muito sobre ciência e tecnologia. [...] A nova função social da
escola  é  a  formação  de  homens  parcelares  cujo  custo  de  reprodução  é
muitíssimo baixo. É uma ilusão pensar que essa escola vise formar homens
educados  em  conformidade  com  as  características  (habilidades,  valores,
experiências) das modernas sociedades industriais. Essas características são
concentradas pelo capital.

Diante do contexto, fazem-se necessários mais estudos e ações que direcionem a

educação a soluções coerentes com a real função da educação. Mészáros (2005) observa

que,  para  obtermos  uma  verdadeira  solução  para  problemas  educacionais,  são

necessárias mudanças na estrutura do sistema, ou seja, romper com a lógica do sistema

econômico  do  capital.  As  soluções  paliativas  e  momentâneas  apenas  acobertam  e

agravam o verdadeiro problema da crise educacional e dão continuidade às exigências

mercadológicas.

Segundo  o  autor,  “limitar  uma  mudança  educacional  radical  às  margens

corretivas interesseiras do capital significa abandonar de uma só vez, conscientemente

ou não, o objetivo de uma transformação social qualitativa” (MÉSZÁROS, 2005, p. 27).

Ou seja, não é possível acreditar que dentro dos interesses dos controladores do sistema

do  capital  exista  a  possibilidade  de  ações  que  estimulem  a  formação  integral  do

indivíduo, dando-lhe habilidades criativas e emancipatórias. Compreende-se assim que

a escola pode também ter a função de instruir o aluno para a vida e não para somente

para o mercado. O autor ainda define que,

Nessa perspectiva, fica bastante claro que a educação formal não é a força
ideologicamente primária que consolida o sistema do capital: tampouco ela é
capaz  de,  por  si  só,  fornecer  uma  alternativa  emancipadora  radical.  [...]
Esperar  da  sociedade mercantilizada  uma sanção  ativa  – ou mesmo mera
tolerância – de um mandato que estimule as instituições de educação formal a
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abraçar plenamente a grande tarefa histórica do nosso tempo, ou seja, a tarefa
de  romper com a lógica do capital no interesse da sobrevivência humana,
seria  um  milagre  monumental.  É  por  isso  que,  também  no  âmbito
educacional, as soluções “não podem ser formais; elas devem ser essenciais”.
Em outras palavras, eles devem abarcar a totalidade das práticas educacionais
da sociedade estabelecidas. (MÉSZÁROS, 2005, p. 45; grifos do autor)

As mudanças que vêm ocorrendo na educação, por meio de alguns apontamentos

deste texto, levam-nos a concluir que se tratam de interferências maquiadas pela classe

dominante  burguesa,  para  manter  seus  interesses  e  privilégios  dentro  do  aparelho

educacional. Privilégios que continuam a ter a separação do ensino, para que a classe

trabalhadora atenda às necessidades mecanizadas do mercado de trabalho e aprendam

somente executar e fazer tarefas. Com isso, as ações caracterizam-se pelo aumento das

escolas técnicas e pelo aligeiramento dos cursos para essa classe trabalhadora, enquanto

o  acesso  ao  saber  e  ao  conhecimento  científico  fica  aos  filhos  da  classe  burguesa

capitalista.

Outro desdobramento visualizado é a utilização das tecnologias como ferramenta

para a universalização dessa ideia burguesa, com uma educação com perfil mecanizado,

fragmentado e tecnicista, onde indivíduos distanciam-se e até mesmo desconhecem uma

formação  educativa  que  seja  crítica,  reflexiva,  criativa,  com  autonomia  intelectual.

Desse modo, os indivíduos não são capazes de compreender e modificar a realidade que

os prepara para a vida e que não esteja pautada pelo viés produtivista, o que atende,

exclusivamente,  as  expectativas  do  mercado  capitalista,  que  reduz  a  educação  à

formação de competências (MARTINS, 2004).

Desse  quadro,  as  consequências  visualizadas  para  a  classe  docente  são  a

desvalorização de seu trabalho e a desagregação de aluno e professor, uma vez que, a

cada  dia,  o  professor  se  torna  mais  dispensável  para  o  consumo  (transmissão-

assimilação do saber dentro da sala de aula) de seu produto de trabalho, transformando-

se numa simples mercadoria para o sistema capitalista. Aqui, o professor não é mais o

centro, o detentor do saber e sim apenas um especialista com uma pequena parcela do

conhecimento da ação pedagógica. Desse modo, torna-se mais fácil a exploração do seu

trabalho pelo capitalismo, com um custo baixo para o Estado para sua formação e com

remuneração muito aquém de sua carga de trabalho.



54

Á medida em que a  educação pública é  submetida aos  anseios  do capital,  o

contexto educacional passa a ser “ocupado” e, muitas vezes, gerenciado por organismos

empresariais e, com isto, a educação tende a se tornar propriedade privada.

Nesse contexto, percebemos a utilização da ideia de “educação financeira” como

mais uma forma de manipulação dos nossos jovens que serão os futuros trabalhadores

assalariados.  Sendo  assim,  as  instituições  bancárias  desejam  o  controle  do

endividamento  excessivo  desses  novos  consumidores  e  não  a  extinção  do

endividamento ou a formação de um indivíduo sem dívidas com suas finanças pessoais

equilibradas e saudáveis, uma vez que isso significaria a não utilização dos produtos de

financiamentos ofertados pelos bancos, diminuindo assim sua acumulação de capital

através dos juros exorbitantes cobrados (ALONSO; BRANT, 2012).

Dessa forma, o indivíduo e o trabalhador assalariado transformam-se apenas em

um  potencial  consumidor,  que  consome  qualquer  tipo  de  mercadoria,

independentemente  de  uma  análise  crítica  se  essa  mercadoria  faz  parte  de  suas

necessidades. Com isso, o consumidor se endivida e volta a comprar produtos que o

“salvem”  de  seu  superendividamento,  passando  a  ser  não  ele  mesmo,  mas  um ser

humano  com  suas  individualidades  e  características  em  conformidade  com  o  que

consome e o que possui de bens materiais.

Esse processo é observável pela cultura da propaganda que modela os estilos
de vida dos indivíduos de acordo com a mercadoria consumida. O indivíduo
passa a ser o que tem, especificamente é o que consume. A individualidade é
confortada  pela  satisfação  das  necessidades  criadas  e  impostas  pela
reprodução do capital. Aqui o sentido do “ter” é o fenômeno que se impõe à
essência  do  ser.  Nesse  caso,  o  ser  social  é  mediado  pelas  relações
fetichizadas  e  reificadas  de  uma  socialidade  que  necessita  manter
ininterruptamente  as  necessidades  da  reprodução  ampliada  do  capital.  A
manipulação do consumo e a ideologia da “educação financeira” são traços
específicos do capitalismo contemporâneo. (RIBEIRO; LARA, 2016, p. 356)

De fato, vivenciamos um sistema no qual a produção e a expansão do mercado

financeiro  e  a  garantia  de  obtenção  de  lucros  são  os  pontos  mais  importantes  da

sociedade, sobrepondo-se às necessidades reais, sociais e humanas. Portanto, reforça-se

a importância de o indivíduo compreender e se libertar ou, pelo menos, se proteger da

lógica  capitalista  imposta,  que  se  apresenta  sem preocupações  com o bem-estar  do

trabalhador assalariado.
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Promover e fomentar uma cultura de educação financeira no país; ampliar a
compreensão dos cidadãos para que possam fazer escolhas bem informadas
sobre a gestão de seus recursos; contribuir para a eficiência e solidez dos
mercados financeiros,  de capitais,  de seguros e  de fundos de previdência.
(BRASIL, 2011, p. 1)

Por  fim,  destacamos,  então,  a  necessidade  de  compreendermos  as  ações  das

instituições bancárias com a criação da Estratégia  Nacional  de Educação Financeira

(ENEF), que, em parceria com o Governo Federal, estabeleceram iniciativas através de

lançamentos de programas educacionais, como os programas: Educação Financeira nas

Escolas; e a oficina/macrocampo Economia Solidária e Criativa/Educação Econômica

(Educação Financeira e Fiscal) do programa Mais Educação para que os auxiliem no

controle do superendividamento da população trabalhadora assalariada.

2.1 A MANIPULAÇÃO DOS SABERES DA CLASSE DOMINANTE NA ESCOLA

Em 1970, tínhamos uma grande quantidade de crianças em fase escolar fora das

salas de aula e estimativas de 50% dos alunos que frequentavam a escola terminavam a

sua fase escolar primária semianalfabetos (SAVIANI, 2008a). Hoje, segundo pesquisas

de Provedello e Furtado (2005), em estudos para o Instituto de Pesquisa Econômica

Aplicada (IPEA), houve um aumento de crianças e jovens frequentando as escolas e

aumento também do percentual  de alfabetização.  Contudo, ainda temos mais de um

milhão de crianças e jovens fora do ambiente escolar, e esse percentual de alunos que

frequenta a sala de aula apresenta uma grande defasagem de conhecimentos básicos,

necessários e apropriados para sua série/idade.

As estatísticas demonstram que cresceu o alcance à educação ao mesmo tempo em
que caiu o tempo necessário à conclusão dos estudos – sinal de que houve redução
no número de repetências, em comparação com os dados registrados até o final dos
anos  80.  Os  índices  de  analfabetismo  também  diminuíram.  O  percentual  de
alfabetização entre jovens de 15 a 24 anos saltou de 91,3% em 1992 para 96,3% em
2002, segundo dados apresentados pelo Relatório Nacional de Acompanhamento dos
ODM, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Mas ainda
existe um milhão de brasileiros nessa faixa etária que não sabe ler nem escrever. [...]
Quando se analisam os dados do Sistema de Avaliação do Ensino Básico (Saeb) fica
claro  que,  embora  o país  tenha  conseguido  universalizar  o  acesso  à  escola,  não
conseguiu fazer o mesmo com o conhecimento. Conclusão: os esforços para levar e
manter crianças no ambiente escolar não resultaram em melhora na qualidade de
ensino e no seu aproveitamento(PROVEDELLO; FURTADO, 2005, p. 1)
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Também fazem parte  da  nossa  realidade,  outros  problemas  que  envolvem o

ambiente educacional, como a formação inadequada dos professores, baixos salários,

precarização da estrutura física e de funcionários, altos índices de abandono e repetência

dos alunos, entre outros. Quanto a esses problemas, estudos e pesquisas indicam que as

tentativas de solução vêm sendo manipuladas e gerenciadas pela classe dominante, com

o  objetivo  de  manter  seus  privilégios  e  dar  continuidade  em  sua  dominação  dos

conhecimentos e do capital cultural, o qual auxilia na sustentação da economia vigente e

diminui os riscos de mudanças. Nesse sentido Saviani (2008a) aponta que:

Considerando-se que a classe dominante não tem interesse na transformação
histórica  da  escola  (ela  está  empenhada  na  preservação  de  seu  domínio,
portanto,  apenas  acionará  mecanismos  de  adaptação  que  evitem  a
transformação), segue-se que uma teoria crítica (que não seja reprodutivista)
só poderá ser  formulada do ponto de vista  dos interesses  dos dominados.
(SAVIANI, 2008a, p. 25)

O início desta ideologia burguesa se dá a partir do século XIX, quando nasce

uma  classe  revolucionária,  a  classe  burguesa;  a  educação,  nesse  contexto,  já  era

utilizada por ela como ferramenta para a concretização de suas ideologias. Com a escola

gratuita  e  obrigatória  para  todos,  foi  então  possível  consolidar  e  reforçar  os  ideais

democráticos  burgueses,  o  qual  atingi,  todas  as  crianças  da  classe  trabalhadora.

Entretanto,  esse  ideário  trouxe  em si,  infelizmente,  características  e  precedentes  de

ideias medievais, de desigualdade, dominação e legitimação de privilégios para poucos,

correspondendo aos seus interesses. Como esclarece Saviani (2008a, p. 35):

Esse ensino tradicional, que predomina ainda hoje nas escolas, constitui-se após a
Revolução Industrial  e implantou-se nos chamados sistemas nacionais  de ensino,
configurando amplas redes oficiais, criadas a partir de meados do século XIX, no
momento em que,  consolidado o poder burguês,  aciona-se a escola redentora da
humanidade, universal, gratuita e obrigatória como um instrumento de consolidação
da ordem democrática.

Dessa maneira, o nosso sistema de ensino percorre por um processo construído

repleto  de  características  de  “violência  simbólica”18, no  qual  a  classe  dominante

burguesa, uma vez possuidora da força do capital econômico e do capital cultural, faz

18 Teoria que Saviani se apropria da obra A Revolução: elementos para uma teoria do sistema de ensino,
de P. Bourdieu e J.  C. Passeron (1970).  Maiores  detalhes  ver  em:  Escola e Democracia (SAVIANI,
2008a, p.14).
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um  movimento  dissimulado  e  de  dominação  econômica  e  cultural  sobre  a  classe

trabalhadora, a qual possui pouca informação, pouco (em alguns casos, nenhum) poder

econômico e cultural.

Segundo  Saviani  (2008a),  a  violência  simbólica  é  composta  pela  violência

explícita  (dissimulação  sobre  a  falta  de  conhecimento)  mais  a  violência  material

(dominação econômica) de um grupo dominante sobre um outro grupo de dominados.

Tal violência pode ser percebida na educação e também em outros setores, como na

religião, apresentações artísticas e literárias, na formação da opinião pública, na política,

na moda e até familiar.

Na  educação,  a  violência  simbólica  é  claramente  percebida  nas  ações

pedagógicas autoritárias e arbitrárias existentes em nosso sistema educacional, ações

essas  entendidas  nas  reuniões  e  capacitações  realizadas  pela  secretaria  com  as

subsecretarias e das subsecretarias com as escolas, o qual não conseguimos identificar

um diálogo com construção do processo pedagógico e sim uma imposição das tarefas a

serem realizadas nas escolas e pelas escolas, que são utilizadas como ferramentas para

impor as significações e ideias da classe dominante e torná-las legítimas.

Como  exemplo,  temos,  na  atualidade,  a  substituição  dos  diálogos  com  os

professores da educação básica, quanto às mudanças no Ensino Médio, por uma nova

medida provisória sobre a reforma do Ensino Médio (Projeto de Lei PL 6.840/2013)19,

posta  pelo  governo  sem  nenhum  tipo  de  consulta,  colóquio  ou  discussão  com  os

profissionais  que  atuam  nessa  área. Sobre  isso,  em  entrevista  ao  Jornal  Nacional,

Altenfelder (2016) do Centro de Pesquisa e Educação, afirma:  “Nos preocupa porque

consideramos fundamental que toda medida, toda política educacional seja fruto de uma

discussão que envolva professores,  gestores,  família  e alunos do Ensino Médio que

tanto tem a dizer”.

Nesse  contexto,  transparecendo  as  características  da  violência  simbólica  na

educação,  resta  aos  filhos  dos  trabalhadores,  para  obterem  sua  sobrevivência

desprovidos  de  conhecimento,  de  poder  econômico  e  cultural,  o  confronto  com  a

necessidade  de  se  adequar  ao  sistema  opressor  capitalista,  e  assim  o  aumento  da

desigualdade  social  e  afastamento  da  possibilidade  da  escola  fazer  a  função  de

equalização social.

19 Disponível  em: <http://www.brasil.gov.br/educacao/2016/09/projeto-de-lei-propoe-reestruturacao-do-
ensino-medio>. Acesso 05: jun 2017.
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A educação, longe de ser um fator de superação da marginalidade, constitui
um elemento reforçador da mesma. Eis a função logicamente necessária da
educação.  Não  há  outra  alternativa.  Toda  tentativa  de  utilizá-la  como
instrumento de superação da marginalidade não é apenas uma ilusão. É a
forma pela qual ela dissimula e, por isso, cumpre eficazmente a sua função de
marginalização. Todos os esforços, ainda que oriundos dos grupos ou classes
dominados,  revertem  sempre  no  reforço  dos  interesses  dominantes.
(SAVIANI, 2008a, p.17)

A  escola  possuía,  em  sua  gênese,  a  função  de  neutralizar  e  diminuir  as

desigualdades  sociais.  “Temos  aquelas  teorias  que  entendem  ser  a  educação  um

instrumento  de  equalização  social,  portanto,  de  superação  da  marginalidade”

(SAVIANI, 2008a, p. 4). Mas dentro do seu processo histórico, percebe-se claramente

uma distorção dessa função e de seus objetivos, o qual proporciona a instalação de uma

escola  com seu  processo  educativo  muito  focado  na  eficiência  e  na  produtividade,

assim, privilegia aos anseios do mercado capitalista ou, como destaca Saviani (2008b, p.

429), “[...] a crença na contribuição da educação para o processo econômico-produtivo”.

Os desdobramentos percebidos com as modificações na sistematização do ensino

em todo o país, através de reformulações das leis e dos referenciais curriculares, são o

aperfeiçoamento do ensino proposto às classes de elite e o rebaixamento do seu nível de

ensino  e  a  diluição  dos  conteúdos  destinados  às  camadas  populares.  Como salienta

Saviani (2008a, p. 23), é apresentado aos trabalhadores que têm aceso à escola básica

“apenas os subprodutos da própria cultura burguesa”.

 O objetivo se transforma em lançar o mais rápido possível os alunos da classe

trabalhadora no mercado de trabalho com o mínimo de ensino, e qualificados a fazer

tarefas pontuais, produtivas e eficientes para as necessidades do mercado, e não para

contribuir na construção de uma sociedade saudável e igualitária. Onde o conhecimento

mais refinado e criativo destina-se à classe burguesa a qual garante a continuidade de

seus privilégios com sua participação dominante no meio social e político (SAVIANI,

2008a). Tais características tendem a agravar em situações de crise, como foi visto na

década  de  1970,  quando  o  sistema capitalista  passava  por  um colapso  e  o  método
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tayotista20 surgiu  para  substituir  o  método  fordista21,  na  tentativa  de  recuperar  o

mercado em seu processo produtivo e superar a crise do sistema capitalista.

Assim, a versão originária da teoria do capital humano entendia a educação
como tendo  por  função  preparar  as  pessoas  para  atuar  num mercado  em
expansão que exigia força de trabalho educada. À escola cabia formar a mão
de obra que progressivamente seria incorporada pelo mercado, tendo em vista
assegurar a competitividade das empresas e o incremento da riqueza social e
da renda individual. (SAVIANI, 2008b, p. 429)

Mesmo após a crise de 1970, essa lógica continuou, ou seja, de a escola atender

e oferecer ao mercado econômico uma formação visando o crescimento econômico do

país,  nos  interesses  privados,  por  meio  do  desenvolvimento  da  capacidade  de  cada

indivíduo  de  se  estabelecer  e  ser  útil,  com  eficiência,  no  mercado  de  trabalho,

conseguindo por si só atingir posições melhores de emprego. Dessa forma, fica clara a

transferência  para  o  trabalhador  da  responsabilidade,  pelo  seu  sucesso  ou  fracasso

profissional, tendo em vista, aqui, que a palavra “fracasso” está fazendo menção a um

de um contexto real de mercado, em que não existe emprego para todos; de fato, um

mercado profissional que possui como característica forte a exclusão, no qual apenas os

que se destacam ao conseguirem provar seu potencial de produtividade dentro do perfil

do  mercado  capitalista  obtêm  uma  vaga  de  emprego  e  ou  conseguem  atingir  o

“sucesso”, que deve ser conquistado diariamente.

O  acesso  a  diferentes  graus  de  escolaridade  amplia  as  condições  de
empregabilidade do indivíduo, o que, entretanto, não lhe garante emprego,
pelo simples fato de que, na forma atual do desenvolvimento capitalista, não
há emprego para todos: a economia pode crescer convivendo com altas taxas
de  desemprego  e  com  grandes  contingentes  populacionais  excluídos  do
processo. (SAVIANI, 2008b, p. 430)

Então, de um lado, temos as empresas e o Estado dando estímulos a competição

entre os trabalhadores, e a maior produção em menos tempo, com a apropriação do

trabalho  excedente  não  pago  ou,  como  também  é  chamada  por  Marx  (2013),  a

exploração da mais-valia.

20 Método Toyotista apoia-se em tecnologia leve e sofisticada, com produção em pequena escala e com
menos estoques, para perfis de consumidores específicos do mercado. Estimula funcionários que vestem a
camisa da empresa, competindo diariamente entre si para o aumento da produtividade e a obtenção de
cargos mais altos. (SAVIANI, 2008b, p. 429)

21 Método Fordista apoia-se em grandes fábricas com tecnologia fixa e pesada, produção em série e larga
escala, com grande estoque para consumo de massa. Transparecia para os funcionários estabilidade no
emprego. (SAVIANI, 2008b, p.429)
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O capital, portanto, não é apenas o comando sobre o trabalho, como diz A.
Smith. Ele é, em sua essência, o comando sobre o trabalho não pago. Todo
mais-valor,  qualquer  que  seja  a  forma  particular  em  que  mais  tarde  se
cristalize,  como o  lucro,  a  renda etc.,  é,  com relação  à  sua  substância,  a
materialização [Materiatur] de tempo de trabalho não pago. O segredo da
autovalorização do capital se resolve no fato de que este pode dispor de uma
determinada quantidade de trabalho alheio não pago.  (MARX, 2013, p. 602)

Além disso, empresas e governo ainda fomentam o exercício de diminuir seus

custos com salários, seus gastos trabalhistas e gastos com previdência. Retrato disso tem

sido o contexto atual em que vivemos com as reformas trabalhista e previdenciária em

andamento. De outro lado, o indivíduo, ao receber o estímulo para se tornar empresário

de  si  mesmo  ou  na  sua  transformação  de  empreendedor  e  microempresário,

características presentes também nos trabalhos voluntários,  terceirizados e informais,

assume e acredita que a total responsabilidade e custos da sua empregabilidade depende

apenas dele.

Portanto, o indivíduo é responsável pelo seu sucesso ou fracasso profissional.

Daí surge o fenômeno conhecido por “pedagogia da exclusão”, ou seja, “se diante de

toda essa gama de possibilidades ele não atinge a desejada inclusão, isso se deve apenas

a  ele  próprio,  as  suas  limitações  incontornáveis.  Eis  o  que  ensina  a  pedagogia  da

exclusão” (SAVIANI, 2008b, p. 431).

2.2 O EMPREENDEDORISMO

Para buscar compreender de modo mais amplo o conceito “Empreendedorismo”,

é importante, mesmo que brevemente, passarmos pelo histórico do surgimento dessa

definição  e  de  seus  idealizadores,  como  também  identificar  atualmente  suas

perspectivas e possíveis desdobramentos.

Empreendedorismo  é,  pois,  uma  palavra  de  origem  francesa  entrepreuner

(empreendedor), cuja tradução literal significa aquela que está entre, ou intermediário.

Esse termo surgiu pela primeira vez em 1437 e a expressão mais utilizada era “celui qui

entreprend  quelque  chose”, significando  aquele  que  se  compromete  com  algo

(FRANCO; GOUVEIA, 2013).
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Na  Idade  Média,  o  empreendedor  era  o  indivíduo  que  participava  ou  que

gerenciava grandes planos de construção (castelos, fortes); já no século XVII, a noção

de risco é associada ao empreendedor; nos séculos XVIII e XIX, observamos a palavra

se aproximar do ambiente empresarial com o francês  Jean-Baptiste Say (1767-1832),

que utiliza a palavra empreendedor para diferenciar o indivíduo que gerencia alguma

atividade econômica e ou de produção do capitalista dono do capital.

Para o economista e banqueiro Richard Cantillon (1680-1734), o empreendedor

é:

Quem assume as incertezas e riscos nas negociações e, como também, toma
para si a liberdade para colher os lucros, fruto da sua atividade inovadora.
Frank Knight (1885- 1972) deposita esse lucro como um tipo de recompensa
para  os  custos  da  ousadia  e  da  insegurança  nas  negociações.  (FRANCO;
GOUVEIA, 2013, p. 2-3)

Nas décadas de 1970 e 1980, a palavra empreendedorismo começa a seguir em

três diferentes vertentes: na área Econômica, na área das Ciências Sociais e na área dos

Estudos Gerenciais (FRANCO; GOUVEIA, 2013). Por hora, vamos direcionar nosso

olhar apenas para a área Econômica, que é o campo que agregara mais elementos para

nossa discussão.

Foi em 1945 que o economista, cientista político austríaco e professor Joseph

Schumpeter (1883-1950)  popularizou  a  ideia  de  que  um indivíduo  empreendedor  é

aquele  que  possui  habilidades  para  reunir  recursos  financeiros,  produzir  e  realizar

vendas  em  seu  negócio,  com  técnicas  mais  versáteis  para  organizar  as  operações

internas de uma empresa.

Apesar de o termo empreendedorismo vir de longa data, foi mesmo com as
contribuições  fundamentais  schumpeterianas  no  século  XX  que  seu
significado passou a ter uma forte associação à inovação. De acordo com
Schumpeter, o empreendedor cria imperfeições no mercado para introduzir
inovações  e  são  estas  inovações  que  movem  a  economia.   (FRANCO;
GOUVEIA, 2013, p. 5)

Por definição, o empreendedor schumpeteriano é um inovador que se opõe ao
personagem rotineiro que se contenta em explorar os métodos tradicionais.
Sua função é central na explicação da evolução econômica, a qual funciona
por rompimentos sucessivos dos “estados econômicos”. (DARDOT; LAVAL,
2016, p. 154)

Na atualidade, nota-se que os economistas neoliberais, no processo de busca pela

construção de um mercado equilibrado e eficiente, enxergam o indivíduo trabalhador
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como  um  sujeito  econômico;  por  isso,  aparece  novamente  a  nomenclatura  do

“Empreendedorismo”,  em  que  esse  “Homem-empresa”,  como  assim  os  autores  o

classificam,  é  uma  parte  importante  para  a  manutenção  e  conservação  da  máquina

econômica capitalista.

Nessa linha de raciocínio, Dardot e Laval (2016) também elucidam:

Em segundo lugar, visam a mostrar como se constrói na concorrência geral
certa  dimensão  do  homem,  o entrepreneurship  (empreendedorismo  em
português),  que  é  o  princípio  de  conduta  potencialmente  universal  mais
essencial  à  ordem  capitalista.  [...]  É  precisamente  essa  dimensão
antropológica  do homem-empresa  que,  de  um modo diferente  daquele  da
sociologia  ordoliberal,  será  a  principal  contribuição  dessa  corrente.
(DARDOT; LAVAL, 2016, p. 134-135; informação entre parêntese nossa)

A  “máquina  econômica  capitalista”  promete,  em  sua  teoria,  oferecer  um

ambiente de liberdade para cada indivíduo escolher suas ações como bem quiserem.

Promete também a possibilidade de esse indivíduo conquistar seu sucesso e  obter a

prosperidade. Junto com a limitação da intervenção do Estado na economia, destaca a

livre concorrência do mercado econômico que, segundo o pensamento do Laissez-faire,

esse  mercado  livre  é  naturalmente  eficaz  e  tende  a  ir  para  o  estágio  de  equilíbrio,

possibilitando assim essa prosperidade individual.

Dentro da economia de mercado, um tipo de organização social centrado no
laissez-faire,  existe  um domínio no qual o indivíduo é livre para escolher
entre diversos modos de agir, sem ser tolhido pela ameaça de ser punido. [...]
voltamos  às  apologias  mais  dogmáticas  do  laissez-faire como  fonte  de
prosperidade para todos e cada um. (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 133)

Esse  sujeito  econômico  precisa  apresentar  características  essenciais  como  o

individualismo, a rivalidade e a competitividade, que precisam estar constantemente se

relacionando com a prática. Isso porque tais atributos só são obtidos e aprimorados por

meio da experiência, que o transformará em um verdadeiro chefe audaz e persistente,

com objetivos claros de obtenção do lucro e da melhoraria de sua renda e ascensão

social.

[...]  há  outra  orientação,  talvez  mais  disfarçada  ou  menos  imediatamente
perceptível,  que  visa  a  introduzir,  restabelecer  ou  sustentar  dimensões  de
rivalidade na ação e, mais fundamentalmente, moldar os sujeitos para torná-
los  empreendedores  que  saibam  aproveitar  as  oportunidades  de  lucro  e
estejam  dispostos  a  entrar  no  processo  permanente  da  concorrência.
(DARDOT; LAVAL, 2016, p. 136)
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Já  em  relação  ao  sistema  educacional,  notamos  que  o  foco  se  restringe  à

eficiência  e  à  produtividade,  características  presentes  também  dentro  da  esfera

mercantil. Essas características são postas como pontos cruciais para alcançarmos uma

educação de qualidade, uma vez que a educação precisa se adequar às demandas do

mercado, como também a utilização da educação para ajudar na formação desse sujeito

econômico, empreendedor, que se mostra disposto a lidar sempre com a concorrência.

“A cultura de empresa e o espírito de empreendimento podem ser aprendidos desde a

escola,  do  mesmo  modo  que  as  vantagens  do  capitalismo  sobre  qualquer  outra

organização econômica” (DARDOT; LAVAL, 2016, p.150-151).

De um modo mais amplo, Dardot e Laval (2016, p. 151), pautados nos termos de

Von Mises, destacam:

Essa valorização do empreendedorismo e a ideia de que essa faculdade só
pode se formar no meio mercantil são partes interessadas na redefinição do
sujeito referencial da racionalidade neoliberal. Com Von Mises, ocorre um
claro  deslocamento  do  tema.  Trata-se  menos  da  função  específica  do
empreendedor  dentro  do  funcionamento  econômico  do  que  da  faculdade
empresarial  tal  como existe  em  todo  sujeito,  da  capacidade  de  se  tornar
empreendedor  nos  diversos  aspectos  de  sua  vida  ou  até  mesmo de  ser  o
empreendedor de sua vida.

Usamos a expressão “utilizar a educação para ajudar na formação” desse sujeito

econômico ou, como destaca o autor, o homo oeconomicus 22, porque nesse pensamento

de livre concorrência, ele mesmo, o próprio indivíduo é capaz de se formar. Com as

experiências em suas negociações, ele vai aprender e reaprender a fazer seus cálculos e

definir  seus  “planos  individuais  de  ação”,  conseguindo,  através  do  mercado  da

concorrência, se autoeducar, autodisciplinar e autogerenciar.

Aqui se acredita que todo indivíduo, mergulhado na lógica do mercado da livre

escolha  puramente  concorrente,  conseguirá,  por  meio  de  seus  esforços  pessoais,

desenvolver a capacidade de ser autoconstrutivo e assim se tornar um empreendedor de

sucesso.

Nessa direção, Dardot e Laval (2016) explicam essa ideia:

É  como  se  ela  atribuísse  ao  processo  de  mercado  a  responsabilidade
exclusiva de construir o sujeito empresarial. [...] O homem sabe se conduzir
não por “natureza”, mas graças ao mercado, que constitui um processo de

22Homo oeconomicus ou Homem econômico – ator racional ou maximizador racional. Expressão posta 
pelos autores Dardot e Laval (2016, p.141), na obra: A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade 
neoliberal.
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formação. Posto cada vez mais frequentemente em situação de mercado, o
indivíduo pode aprender a conduzir-se racionalmente.  [...]  Essa ciência da
escolha em situação de concorrência é, na realidade, a teoria do modo como o
indivíduo  é  conduzido  a  governar  a  si  mesmo  no  mercado.  (DARDOT;
LAVAL, 2016, p. 140-141)

É um ser dotado de espírito comercial, à procura de qualquer oportunidade de
lucro que se apresente e ele possa aproveitar, graças às informações que ele
tem e os outros não. [...] A liberdade de ação é a possibilidade de testar suas
faculdades, aprender, corrigir-se, adaptar-se. O mercado é um  processo de
formação de si. (DARDOT; LAVAL, 2016, p.145; grifos do autor)

Nesse preceito de lógica, outro fator que se destaca é o conhecimento individual

e fragmentado se sobressair ao conhecimento científico, uma vez que cada um tem a

liberdade de escolher os seus saberes, pois só assim ele se sentirá motivado a fazê-lo. É

no conhecimento que cada indivíduo possui que o mercado se apoia,  por conta das

características  postas  de  flutuabilidade  e  de  constantes  mudanças  que  o  mercado

econômico possui.

As informações que cada um optar por aprender e adquirir contribuirão para que

o indivíduo se sobressaia em determinados negócios, pois é apenas ele quem possui

determinada informação, e consequentemente a possibilidade de obter lucro por meio

dela. Desse modo, o grande desafio é como o indivíduo conseguirá utilizar da melhor

forma possível  os seus conhecimentos individuais para a  obtenção dessas vantagens

dentro do mercado financeiro.

Não  se  trata  aqui  de  conhecimento  científico.  [...]  significa  certo  tipo  de
conhecimento diretamente utilizável  no mercado,  [...]  o conhecimento que
um indivíduo pode adquirir em sua prática, e cujo valor só ele pode avaliar; o
conhecimento que ele pode utilizar  de  maneira proveitosa para vencer os
outros na competição.  [...].  Esses  conhecimentos individuais e particulares
são uns dos mais importantes ou, em todo caso, são mais eficazes que os
dados estatísticos agregados,  na medida em que permitem a realização de
todas as pequenas mudanças permanentes às quais o indivíduo deve adaptar-
se no mercado. (DARDOT; LAVAL, 2016, p.143-144)

No entanto,  é necessário destacar que essa busca por se tornar um “homem-

empresa”  a  caminho  do  ser  “bem-sucedido” –  que  se  dá  a  partir  de  um grande  e

contínuo esforço pessoal e de autogerenciamento, não é algo disponível para todos. E

mesmo que todos tivessem as  características  necessárias  para  ser  um empreendedor

eficiente  dentro do mercado financeiro da concorrência,  apenas os melhores  irão se

destacar, que serão os vencedores.
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Dardot e Laval (2016) trazem, em seus estudos,  uma reflexão acerca de tais

questões e classificam como lenda, a promessa de sucesso para todos que se arriscarem,

ou seja, os que absorverem e praticarem o espírito empreendedor:

Mas essas qualidades, tão necessárias nas incertezas dos negócios, não são
igualmente distribuídas na população. São méritos dos empreendedores bem-
sucedidos,  que  justificam  seus  lucros.  Começa  aqui  a  grande  lenda  dos
empreendedores  que acompanhará a  Revolução Industrial,  uma lenda para
cuja propagação os saint-simonianos contribuíram enormemente na França.
(DARDOT; LAVAL, 2016, p.152)

Tais questões precisam ser observadas constantemente, pois, por um lado, temos

um estímulo  para o indivíduo se tornar  empreendedor,  mas,  por  outro,  esse mesmo

trabalhador depara-se com a realidade do aumento da taxa de desemprego, a progressiva

perda de direitos trabalhistas, tendo o indivíduo que aprender a lidar também com o

medo  da  perda  do  emprego,  com as  incertezas  de  um mercado que  de  tempos  em

tempos se modifica, e assim com a perda de seu poder de compra.

O aumento da precariedade dos serviços que são oferecidos aos trabalhadores, a

escassez de pensamento e ações para o bem-estar coletivo – uma vez que a nova onda é

o pensamento individual –, levam esse trabalhador a um estágio de vulnerabilidade e

exposição a qualquer tipo de trabalho ou negociação com patrões preocupados apenas

em  seu  lucro  e  em  diminuir  custos.  Isso  porque  a  supremacia  nessa  lógica  é  a

competitividade,  que,  consequentemente,  aumenta  o  grau  de  dependência  dos

assalariados em relação a seus empregadores.

Nesse sentido, Dardot e Laval (2016, p. 329) esclarecem:

Foi esse contexto de medo social que facilitou a implantação da neogestão
nas  empresas.  Nesse  sentido,  a  “naturalização”  do  risco  no  discurso
neoliberal e a exposição cada vez mais direta dos assalariados às flutuações
do mercado, pela diminuição das proteções e das solidariedades coletivas, são
apenas  duas  faces  de  uma  mesma moeda.  Transferindo os  riscos  para  os
assalariados,  produzindo  o  aumento  da  sensação  de  risco,  as  empresas
puderam exigir deles disponibilidade e comprometimento muito maiores.

Nessa conjuntura, são explícitos os interesses do sistema em promover uma nova

formação do indivíduo moderno, para que ele suporte essa instabilidade do mercado e

que se adapte a realidades cada vez mais precárias no ambiente de trabalho.

Em uma palavra, a novidade consiste em promover uma “reação em cadeia”,
produzindo  “sujeitos  empreendedores”  que,  por  sua  vez  reproduzirão,
ampliarão e reforçarão as relações de competição entre eles, o que exigirá,
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segundo  a  lógica  do  processo  autorrealizador,  que  eles  se  adaptem
subjetivamente  às  condições  cada  vez  mais  duras  que  eles  mesmos
produziram. (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 329)

Tal perspectiva ideológica tende a se propagar como uma promessa fetichista

para uma suposta garantia de sucesso pessoal. Com a utilização do trabalhador como

mera mercadoria, “o indivíduo não deve mais se ver como um trabalhador, mas como

uma empresa que vende um serviço em um mercado” (DARDOT; LAVAL,  2016, p.

335). Cada dia há mais adeptos que acreditam que, uma vez sendo “empresários de si”,

conseguirão sua “realização plena”, mas na prática esses indivíduos estão contribuindo

mais para a lógica capitalista do que para a concretização de seu sucesso pessoal, pois

essa realização não é para todos e não é permanente.

Também  é  importante  mostrar  a  que  ponto  a  apologia  da  incerteza,  da
reatividade, flexibilidade, da criatividade e da rede de contatos constitui uma
representação  coerente,  cheia  de  promessas,  que  favorece  a  adesão  dos
assalariados  ao  modelo  “conexionista”  do  capitalismo.  Isso,  porém,  é
ressaltar apenas a face sedutora e estritamente retórica dos novos modos de
poder. (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 330)

A  partir  dessas  bases  fundantes,  estas  três  palavras-chave:  “eficiência”,

“produtividade”  e  “qualidade”  se  encaixam e  se  completam,  dentro  da  necessidade

criada para aferir cada etapa do processo educacional, podendo assim ser facilmente

medida e diagnosticada com as avaliações diagnosticas, como por exemplo a Provinha

Brasil, o Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás (SAEGO), Sistema de

Avaliação  da  Educacional  Básica  (SAEB),  Exame  Nacional  de  Desempenho  dos

Estudantes  (ENADE).  Avaliações  essas  que  garantem  também  o  deslocamento  de

verbas  e  recursos  públicos  para  as  grandes  empresas  do  mercado  educacional

terceirizadas.

Estamos, pois, diante de um neotecnicismo: o controle decisivo desloca-se do
processo para os resultados. É pela avaliação dos resultados que se buscará
garantir  a  eficiência  e  produtividade.  E  a  avaliação  converte-se  no  papel
principal  a  ser  exercido  pelo Estado,  seja  mediatamente,  pela criação  das
agências  reguladoras,  seja  diretamente,  como vem  ocorrendo  no  caso  da
educação. Eis por que a nova LDB (Lei n.  9.394, de 20 de dezembro de
1996) enfeixou no âmbito da União a responsabilidade de avaliar o ensino em
todos os níveis, compondo um verdadeiro sistema nacional de avaliação. E
para desincumbir-se dessa tarefa o governo federal vem instituindo exames e
provas  de  diferentes  tipos.  Trata-se  de  avaliar  os  alunos,  as  escolas,  os
professores e, a partir dos resultados obtidos, condicionar a distribuição de
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verbas  e  a  alocação  de  recursos  conforme  os  critérios  de  eficiência  e
produtividade. (SAVIANI, 2008b, p. 439)

Essas  reflexões  trazem-nos  à  memória  o  já  conhecido  modelo  pedagógico

tecnicista, que reaparece no cenário educacional com uma nova roupagem e ainda com

uma nova nomenclatura, o chamado neotecnicismo, que busca também uma “pedagogia

corporativa”.

2. 3 TENDÊNCIAS MERCADOLÓGICAS NA EDUCAÇÃO

Um dos  direcionamentos  do  pensamento  neoliberal  em  relação  ao  ensino  é

vincular à escola saberes que apenas atendam ao mercado de trabalho. Essa relação

estreita  de  escola-trabalho  seria  a  solução para  se  ter,  na  concepção  neoliberal,  um

ensino  de  qualidade  e  supereficiente.  Outro  direcionamento  seria  criar  um modelo

diferente de mercado, um novo nicho de comercialização de produtos e obtenção de

lucro, “[...] pelo discurso interno da instituição escolar de uma ideologia dócil às lógicas

de mercado, a ponto de, por uma operação de metamorfização eficaz, assimilar a escola

a um mercado escolar” (LAVAL, 2004, p. 107).

Por  esse  caminho,  aproveita-se  a  onda  mercantil  de  priorizar  as  ações  e  os

objetivos  do  individualismo,  colocando-se  a  “negociação  financeira”  como  a  única

possibilidade de qualquer criação de pensamento ou planejamento,  alguma forma de

negócio para alcançar algum tipo de vantagem produtiva e lucrativa. “Torna-se difícil,

se  não impossível,  pensar  que uma instituição seja  outra  coisa que não um simples

instrumento à disposição do indivíduo-consumidor, que não um serviço proposto a uma

clientela” (LAVAL, 2004, p. 107).

Desse modo, a escola tem se moldado à lógica mercadológica, na qual se busca

um  serviço  de  qualidade  com  o  objetivo  puramente  de  atendimento  ao  cliente-

consumidor.  Com  isso,  não  se  proporciona  ao  indivíduo  um  conjunto  educacional

completo:  o  contato  com  os  saberes  historicamente  construídos,  com  a  formação

humana necessária para a compreensão da sociedade e da política onde esse indivíduo

vive.  Também não lhe  proporciona  a  aprendizagem de  habilidades  para  enfrentar  o

mercado de trabalho para  assim conseguir  modificar  e  melhorar  o  meio  em que se

habita.

Nesse  contexto,  cada  escola,  individualmente,  precisará  se  esforçar  para  ter

reconhecimento da sociedade como “escola de qualidade” e,  desse modo, conquistar
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uma  clientela,  transformando  a  instituição  educacional  exclusivamente  em  uma

empresa, a qual precisará estar apta para a sua permanência dentro de um mercado forte

e concorrente e se manter no ranking dos melhores na escala educacional. Sendo assim,

a escola absorve sua recompensa, obtendo, cada vez mais, os lucros máximos possíveis

de se realizar dentro do ramo empresarial da educação.

[...]  tudo  o  que  é  da  escola  deve  poder  ser  parafraseado  em  linguagem
comercial. [...] A literatura sociológica, administrativa e pedagógica alimenta
a nova fala de “demanda” e de “oferta” escolares. A instituição da escola que
era até então entendida como necessidade moral  e política,  tornou-se uma
oferta interessada por parte de uma organização pública ou privada. (LAVAL,
2004, p. 107- 108)

De fato, as instituições educacionais têm absorvido a ideia que esse autor aqui

denomina  de  market-education,  que  se  concretiza  como  market-driven  schools  –

movimento  que está  acontecendo em vários  mercados financeiros  do mundo com o

acompanhamento e incentivo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

Econômico (OCDE). Na atualidade, esse movimento está presente em pequenos setores

terceirizados dentro da escola, como o sistema de segurança, material didático, sistema

de merenda e lanches, transporte escolar e partes da gestão, cuja intenção é a ampliação

desses serviços até a completa terceirização do ensino.

Em  representação  da  educação  como  relação  de  mercado  tornou-se  uma
vulgata das organizações financeiras internacionais e de muitos governos. A
educação e o comércio já estão associados em numerosos países: as funções
essenciais à vida dos estabelecimentos já são delegados ao setor privado (as
refeições, as ajudas escolares, as creches, os transportes, etc.) e a tendência é
para a  privatização,  muito mais completa das  atividades de ensino em si.
(LAVAL, 2004, p. 108)

Nessa  acepção,  observamos  o  crescimento  desses  produtos  educacionais

tornarem-se naturais dentro da escola, levando, pois, “à transformação das escolas em

empresas  produtoras  de  mercadorias  específicas”,  como também o aparecimento  de

escolas que estão constantemente tentando provar sua eficácia e excelência na prestação

de serviços no campo do ensino para com seus clientes. Com isso, as escolas tornam-se

adversárias  umas  das  outras,  atendendo  assim  às  expectativas  do  mercado  da

concorrência. Desse modo, “quando as escolas têm tendência a se transformarem em
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empresas  concorrentes,  nos  deparamos  com  uma  comercialização  da  atividade

educativa” (LAVAL, 2004, p.113).

 Em meio a esse processo, observamos também a entrada de grandes empresas

com intervenções educacionais na escola, com objetivos de divulgação de sua marca

e/ou  de  venda  de  produtos.  Deparamo-nos  assim  com movimentos  que  reforçam e

auxiliam a intervenção da lógica  mercantil  no ambiente  educacional,  deslocando as

características  de  negócios,  que  antes  eram  vistos  apenas  no  comércio  ou  em

negociações financeiras, para dentro da atmosfera educacional, concretizando, dentro

dessa  atmosfera,  o  idealismo capitalista.  “Isso,  sem dizer  que  esses  fenômenos  são

ligados entre si de múltiplas maneiras, na medida em que de início são regidos pela

tendência  que  quer  que  nenhuma  atividade,  nenhum  espaço  e  nenhuma  instituição

escapem à integração no capitalismo” (LAVAL, 2004, p.113).

Portanto, o saber é visto como um bem privado, no qual se justifica que cada

indivíduo arque com as despesas e investimentos em sua formação ao longo da vida,

gerando menos custos para as empresas. Transforma-se assim o saber em uma excelente

matéria-prima para mais um mercado financeiro, somado a possibilidade de construir

uma nova configuração, um novo molde de pensamento nesses novos clientes/alunos

para  consumidores  com um melhor  potencial  que já  existem; ou seja,  abrem-se,  na

prestação de serviços educacionais, uma nova possibilidade e um novo fôlego para o

sistema capitalista e assim obter mais lucros.

Realiza-se de repente que essa matéria cinza intelectual arrasta com ela as
mesmas  consequências  de  toda  matéria-prima:  comércio,  dinheiro,  poder,
tentação  do  monopólio,  enfim  o  que  transforma  todo  objeto  –  mesmo
intelectual – em mercadoria.

Mais globalmente, a escola existe no seio de uma economia de mercado no
qual, para empresas poderosas, os jovens constituem um “alvo” comercial a
atingir por estratégias específicas, através de mídias particulares, que consiste
em  transformar,  desde  a  primeira  infância,  os  espíritos  ainda  pouco
experientes  em consumidores  de  mercadorias  cada  vez  mais  numerosas  e
variadas. (LAVAL, 2004, p.110)

Diante  desse  quadro,  percebemos  que  o  sistema  traz,  de  forma  suavizada  e

atraente, a tentativa de transformar a escola em uma empresa lucrativa, com uma ideia

de  modernização  do  processo  de  ensino,  como  se  apenas  com  essa  modernização
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pudessem  ser  resolvidas  todas  as  complexidades  e  desigualdades  existentes  nas

instituições educacionais.

A meta nessas “indústrias do conhecimento” é aprender mais depressa que os
concorrentes.  Esses  CEOs  reconhecem que  apenas  se  a  aprendizagem se
espalhar ampla e profundamente por toda empresa, a organização será capaz
de competir com sucesso no mercado global. (MEISTER, 1999, p. 08)

Esclarecendo que, as CEOs citada pelo autor significa o Cheif Executive Officer

ou Diretor Executivo que é a função com maior autoridade na hierarquia operacional de

uma organização empresarial.

Mais  uma  vez  notamos  que,  através  dessa  modernização,  está  implícito  o

afastamento  da  formação  humanizada,  do  contato  do  indivíduo  com  os  saberes

historicamente construídos, da formação do pensamento crítico para os jovens da classe

trabalhadora, aumentando  a  desigualdade  social  e  a  presença  da  marginalização  na

educação.

Assim, a escola pública continua sendo, na maior parte dos estabelecimentos
de  ensino  fundamental  e  médio,  o  lócus privilegiado  de  disseminação  do
modo de vida capitalista. Nela não se oferece, quase nunca, a condição de
apreender o conteúdo clássico e revolucionário da educação. (ROSAR, 2017,
p. 08)

A preocupação e o foco desses novos métodos modernos são a construção de

futuros trabalhadores com apenas habilidades técnicas e operacionais, com informações

úteis para a contribuição do avanço e a expansão do mercado e do sistema capitalista.

Como  ressalta  Laval  (2004,  p.  221):  “Dando  ouvidos  a  muitos  experts,  tem-se  o

sentimento de que na ‘sociedade da informação’ a escola não tem mais que educar, que

instruir,  formar o pensamento justo, mas que ela deve aprender a coletar, selecionar,

tratar, memorizar ‘informações’”.

Compartilhando dessa visão, Rosar (2017) faz uma reflexão do cenário que está

se contextualizando na educação e ressalta que essa intenção de utilização do ensino

para a manutenção do sistema do capital, já existente em outros países, também se faz

presente no Brasil.

Na educação no Brasil  e  na  maioria  dos países,  essa tendência progrediu
rapidamente, de modo que se constata o predomínio de agentes de empresas
nacionais  e  internacionais  no  processo  de  concepção  e  planejamento,
definindo objetivos, planos e programas de educação do país no setor público
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e  privado,  à  luz  de  experiências  dos  EUA,  Inglaterra  e  Canadá.  Vem
ocorrendo  de  modo  implícito  uma  adequação  do  sistema  educacional  ao
capitalismo cognitivo. (ROSAR, 2017, p. 8)

Ressaltando que, o capitalismo cognitivo23 mencionado pelo autor se refere a

teoria que discute as mudanças socioeconômicas instigadas pelas tecnologias da internet

e  pela  Web  2.0,  vistas  nos  setores  como  a  indústria  de  alta  tecnologia,  serviços

comerciais  e  financeiros,  serviços  pessoais  os  meios  de  comunicação de  massa  e  a

indústria cultural.

Essa  tendência,  conforme  os  estudos  de  Eboli  (2004),  teve  início  no  plano

corporativo do mercado privado e, hoje, outro exemplo de essa perspectiva se estender

para a esfera acadêmica são as chamadas Universidades Corporativas (UCs), iniciadas

nos EUA, tendo, segundo a autora, a empresa Motorola como a pioneira na implantação

desse sistema educacional corporativo.

 No Brasil, temos uma soma de 100 empresas, como Nestlé, Natura, Embraer,

McDonald’s, Ambev, Vale do Rio Doce, Petrobrás, que, segundo dados da investigação

de  Eboli  (2004),  já  disponibiliza  o  sistema  educacional  corporativo  para  seus

funcionários  ou  também  os  chamados  “colaboradores”;  e  outras  empresas,  como

Votorantim, Gerdau, Coca-Cola e Pão de Açúcar, estão investindo na implementação

das UCs.

Segundo Eboli (2004), as UCs têm, em seus pilares de estruturação, planos e 

estratégias com a ideia da “Gestão de Pessoas por Competências”, com um referencial 

teórico que envolve sete princípios de sucesso24. Destacamos três dos sete princípios de 

sucesso encontrados na pesquisa; princípios que deixam claro que o foco não é a 

formação do indivíduo, agregando assim valores para si mesmo e para a sociedade, e 

sim a garantia de permanência da empresa no mercado.

Perpetuidade:  Entender  a  educação  não  apenas  como  um  processo  de
desenvolvimento  e  realização  do  potencial  intelectual,  físico,  espiritual,
estético  e  afetivo  existente  em  cada  colaborador  mas  também  como  um
processo  de  transmissão  da  herança  cultural,  que  exerce  influência
intencional e sistemática com o propósito de formação de um modelo mental,
a  fim  de  conservar,  transmitir,  disseminar,  reproduzir  ou  até  mesmo
transformar as crenças e valores organizacionais, para perpetuar a existência
da empresa. (EBOLI, 2004, p. 7)

23Também pode ser chamado de capitalismo cognitivo-cultural ou economia cognitivo-cultural ou ainda
terceiro  capitalismo.  Para  mais  informações:  Disponível  em  <
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitalismo_cognitivo>  Acessado em 20 de novembro de 2017.

24 Os sete princípios de sucesso para concepção de Sistemas de Educação Corporativa: Competitividade,
Perpetuidade, Conectividade, Disponibilidade, Cidadania, Parceria e Sustentabilidade.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitalismo_cognitivo


72

Competitividade: Valorizar a educação como forma de desenvolver o capital
intelectual  dos  colaboradores  transformando-os  efetivamente  em  fator  de
diferenciação da empresa frente aos concorrentes, para ampliar e consolidar
sua capacidade de competir, aumentando assim seu valor de mercado através
do aumento do valor das pessoas. Significa buscar continuamente elevar o
patamar  de  competitividade  empresarial  através  da  instalação,
desenvolvimento e consolidação das competências críticas - empresariais e
humanas. (EBOLI, 2004, p. 7)

Sustentabilidade:  Ser  um  centro  gerador  de  resultados  para  e  empresa,
buscando agregar sempre valor ao negócio. Significa também buscar fontes
alternativas  de  recursos  que  permitam  um  orçamento  próprio  e
autossustentável,  diminuindo  assim  as  vulnerabilidades  do  projeto  de
Educação Corporativa, a fim de viabilizar um sistema de educação realmente
contínuo, permanente e estratégico. (EBOLI, 2004, p. 8)

No termo exposto sobre “Sustentabilidade”, em nenhum momento se menciona a

preocupação  de  preservação  do  meio  ambiente,  uma  vez  que  esta  sustentabilidade

refere-se  apenas  a  negócios  e  projetos  que  não  gerem  custos  para  a  empresa.

Percebemos que as UCs buscam fortemente a captação de resultados para o negócio e,

consequentemente, para a empresa e para o dono da empresa, como salientam Carvalho

e Cruz (2001), “Utilizar a Universidade Corporativa para obter vantagem competitiva e

entrar em novos mercados”.

Carvalho e Cruz (2001, p. 34) trazem, de forma objetiva e clara, a diferença da

Universidade Tradicional e da Corporativa:

Quadro 2 – Papel das Universidades Tradicionais e das Universidades Corporativas

Universidade Tradicional Universidade Corporativa

Desenvolver competências essenciais 
para o mundo do trabalho

Desenvolver competências essenciais para 
o sucesso do negócio

Aprendizagem baseada em sólida 
formação conceitual e universal

Aprendizagem baseada na prática dos 
negócios

Sistema educacional formal Sistema do desenvolvimento de pessoas 
pautado pela gestão por competências

Ensinar crenças e valores universais Ensinar crenças e valores da empresa e do 
ambiente de negócios

Desenvolver cultura acadêmica Desenvolver cultura empresarial

Formar cidadãos competentes para gerar 
o sucesso das instituições e da 
comunidade

Formar cidadãos competentes para gerar o 
sucesso da empresa e dos clientes

Fonte: EBOLI, Marisa. Coletânea Universidades Corporativas, 1999, p.117.
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Atualmente,  o  que  se  tem  notado  sobre  as  Universidades  Corporativas  é  a

concretização do movimento  de  terceirização e  fragmentação de  conhecimento  com

saberes específicos, retirando dos alunos da classe trabalhadora, a Universidade como

mais um local de possível estímulo ao debate e à consciência crítica.

        Segundo as pesquisas de Eboli (2004), ainda não foram feitos estudos sobre os

impactos e desdobramentos das UCs na sociedade e no mercado, apesar de as empresas

apresentarem uma preocupação sobre esses desdobramentos. Entretanto, já conseguiram

chegar  a  conclusões  de  que  as  UCs  vêm  contribuindo  para  o  crescimento  e

fortalecimento  do  mundo  dos  negócios,  ou  seja,  um fortalecimento  para  o  sistema

econômico  capitalista  e  para  a  classe  detentora  do  capital.  Isso  traz  a  reflexão  e  a

percepção  da  continuidade  da  legitimação  da  ideologia  burguesa  no  cenário

educacional.

O curioso  é  que  mesmo sem um sistema métrico  objetivo para  avaliar  o
impacto  nos  resultados,  a  percepção  geral  das  lideranças  é  de  que  as
empresas melhoraram muito com UC. Embora não tenham isso de uma forma
sistemática,  apontam diversos  indicadores  externos -  melhoria  na  imagem
institucional,  recebimento  de  prêmios  e  referência  no  mercado  –  como
medidas do sucesso do projeto. (EBOLI, 2004, p.13)

Além disso, cabe ressaltar outras consequências que influenciam e redefinem o

perfil do professor, como sua formação acadêmica e continuada, inserida dentro desse

panorama  mercadológico,  que  vai  se  adaptando  à  dinâmica  de  se  tornar  um  mero

reprodutor das informações que recebe. Dessa forma, esse professor vai se afastando de

seu  papel  de  transformador  de  pensamentos  críticos  dentro  de  uma  perspectiva  de

educação emancipatória.

[...]  em  que  o  conteúdo  é  reproduzido  pelos  professores  aos  quais  são
atribuídas  tarefas  relativas  à  função  de  “repetidores”  do  material  didático
fornecido pela empresa. Concretizando seu trabalho, nos moldes esperados
do sistema capitalista, em apenas uma mercadoria que pode ser facilmente
vendida e trocada. (ROSAR, 2017, p. 9)

Percebemos,  então,  que  o  interesse  das  grandes  empresas  pelo  sistema

educacional se resume ao adestramento de funcionários com o objetivo de gerar lucros

cada vez maiores para a empresa e garantir sua permanência no mercado. Entendemos
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ainda a utilização das instituições educacionais para a abertura e exploração de um novo

mercado lucrativo que traz um folego a mais ao bom andamento do sistema capitalista.

Outra questão que vale destacar são os objetivos de manipulação que estão por

trás do estímulo ao indivíduo da classe trabalhadora de se tornar um empreendedor de si

mesmo,  como  forma  de  a  empresa  diminuir  os  custos  operacionais  e  sua

responsabilidade com seus funcionários (hoje também chamados de colaboradores), nos

projetos e no dia a dia da empresa e do Estado.

Esse  sistema  culpabiliza  e  responsabiliza  apenas  o  indivíduo  pelo  seu  não

possível  sucesso  pessoal,  uma  vez  que  é  claro,  no  sistema  do  mercado  de  livre

concorrência,  que as condições de trabalho e oportunidades não são,  na prática,  tão

fáceis e agradáveis como na teoria. A existência da recompensa ou do lucro é apenas

para “o vencedor” e não para muitos ou todos, como destaca Hayek (2010, p. 163), “[...]

embora a probabilidade de sucesso leve muitos a se arriscar, apenas alguns são bem-

sucedidos”.  Vale salientar que o sucesso nesse processo neoliberal tem propriedades

instáveis  e  fluidas,  o  qual  desconsidera  qualquer  tipo  de  desigualdade  existente  na

sociedade.

 De  fato,  observamos  uma  realidade  educacional  com  desdobramentos  na

educação baseada na competição, e na transformação de futuros jovens em potenciais

consumidores de um maior  leque de produtos  possível,  atendendo às expectativas  e

necessidades de permanência do poder e privilégios dos donos do capital  em nosso

sistema social e econômico (LAVAL, 2004).

A partir  daí, é apresentado um grande desafio,  o de utilizar  a educação para

transformar  nossos  jovens  das  camadas  populares  em  pessoas  humanizadas,

equilibradas  financeiramente  e,  por  conseguinte,  em  trabalhadores  e  consumidores

conscientes e responsáveis. Para isso, se faz necessário percorrer um caminho diferente

do processo mecânico, tecnicista de caráter produtivista, com preocupação apenas no

atendimento do mercado de trabalho e subordinado aos interesses burgueses.
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3  PROGRAMAS  MAIS  EDUCAÇÃO  E  EDUCAÇÃO  FINANCEIRA  NAS
ESCOLAS: CARACTERIZAÇÃO E TENDÊNCIAS

Neste capítulo, temos como objetivo central identificar e analisar a estrutura e a

organização  dos  conteúdos  dos  programas:  Mais  Educação,  com  as

oficinas/macrocampos Economia Solidária e Criativa/Educação Econômica (Educação

Financeira e Fiscal); e o programa Educação Financeira nas Escolas, ambos oriundos

de  políticas  públicas  que  têm  o  intuito  de  fornecer  conhecimentos  básicos  sobre

Educação Financeira para os jovens da escola básica e pública no Brasil, no período de

2007 a 2017.

Atualmente,  no  estado de Goiás  apenas  esses  dois  programas  com incentivo

federal, com intenção de implantação dos programas em todos os estados do Brasil, são

voltados para a Educação Financeira. Nos dois programas, são disponibilizados material

didático para auxiliar os professores nas ações com os alunos.

 Definimos o limite temporal a ser analisado de 2007 a 2017, pois não foram

encontrados registros, no site do MEC ou na Secretaria de Estado de Educação, Cultura

e Esporte de Goiás (Seduce), de outros programas em épocas anteriores, de projetos

sobre Educação Financeira para as escolas públicas no Brasil.

O primeiro programa, o  Mais Educação,  que teve início de implantação nas

escolas em 2008, com características de escola de tempo integral apenas para a fase do

Ensino  Fundamental.  Seus  oito  eixos  norteadores  contêm,  em  média,  61

oficinas/macrocampos em que a escola tem a possibilidade de, a cada ano, escolher de

três a cinco deles para serem trabalhados em sua unidade escolar. Esses eixos abrangem

as  quatro  áreas  de  conhecimento:  Linguagens,  Matemática,  Ciências  da  Natureza  e

Ciências Humanas, integrando o Currículo da Base Nacional Comum25.

Dentre  os  oito  eixos  norteadores  do  programa,  o  eixo  quatro  (4),  Educação

Ambiental,  desenvolvimento  sustentável  e  economia  solidária  e  criativa/Educação

Econômica  (Educação Financeira  e  Fiscal),  traz  as  oficinas/macrocampos  Economia

Solidária  e  Criativa/Educação  Econômica  (Educação  Financeira  e  Fiscal),  com  o

Caderno Pedagógico  Educação Econômica nas Escolas. Este caderno foi criado em

2009,  publicado  e  disponibilizado  no  site do  MEC,  como  apoio  pedagógico  aos
25 O Currículo da Base Nacional comum é um documento que surgiu após a LDB de 1996. Para mais
informações acesse <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/> e sobre as Leis de Diretrizes e Bases da
Educação  Básica  Nacionais  –  LDB  de  1996,  acesse  o  portal  do  MEC:
<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn1.pdf>. Acesso em: 1 jun. 2017.



76

professores envolvidos no programa, auxiliando assim a continuidade ao processo de

implementação do programa nas escolas públicas.

O segundo programa,  Educação Financeira nas Escolas, teve início em 2010

em âmbito nacional. Neste programa, o MEC traz uma proposta de alcançar alunos do

Ensino Fundamental  e  alunos do Ensino Médio,  com orientações  sobre  finanças  na

educação básica pública,  na expectativa de desenvolver  nos alunos habilidade sobre

atitudes sustentáveis com recursos financeiros pessoais e também de disseminar esses

conhecimentos às suas respectivas famílias e comunidades.

Esse programa nasce da preocupação de instituições do mercado financeiro e do

Governo Federal, com uma realidade que vem se apresentando em pesquisas (DATA

POPULAR, 2008), as quais relatam o aumento significativo da população que se vê

com perfil de gastador, de não conseguir honrar dívidas assumidas, de não ter o hábito

de poupar e, ainda ter um conceito equivocado sobre investimento. Isso têm levado a

população a uma cultura de um consumo compulsivo, o que pode acarretar um índice

preocupante  de  inadimplência  e  de  superendividamento  da  população,  e  com  esse

desequilíbrio financeiro nacional prejudicar o crescimento do país.

O objetivo do programa Educação Financeira nas Escolas é abranger todos os

anos do Ensino Fundamental e Médio. Para todas as séries, o MEC disponibiliza o livro

do professor, o livro do aluno e o caderno do aluno, os quais se encontram também em

formato  digital  na  página  do Comitê  Nacional  de Educação Financeira  (CONEF)26,

esses livros apresentam apoio pedagógico para os professores, direção da escola e um

guia para os alunos envolvidos no programa. Em Goiás, a Seduce iniciou em 2016 seu

primeiro ano de implementação do programa, com apenas o Ensino Médio e somente

em duas escolas-piloto por subsecretaria.

Identificados  os  dois  programas  existentes  na  perspectiva  da  Educação

Financeira:  Mais  Educação  e  Educação  Financeira  nas  Escolas,  analisaremos,  neste

capítulo,  os  materiais  pedagógicos  criados  e  disponibilizados  pelos  dois  programas,

sendo eles: (i) o Caderno Pedagógico Educação Econômica nas Escolas do Programa

Mais  Educação;  e  (ii)  os  livros  do  professor  Educação  Financeira  nas  Escolas  –

Ensino Médio (Bloco I, II e III), livros do aluno Educação Financeira nas Escolas –

26 Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF) é composto pelas seguintes instituições – Banco
Central  do  Brasil  (BCB);  Comissão  de  Valores  Mobiliários  (CVM);  Superintendência  Nacional  de
Previdência  Complementar  (Previc);  Superintendência  de  Seguros  Privados  (Susep);  Ministério  da
Fazenda (MF); Ministério da Educação (MEC); Ministério da Previdência Social (MPS); Ministério da
Justiça (MJ). Material disponível em:  <http://www.edufinanceiranaescola.gov.br/materiais>. Acesso em:
06 jun 2017.
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Ensino  Médio  (Bloco  I,  II  e  III)  e  caderno  do  aluno Educação  Financeira  nas

Escolas – Ensino Médio (Bloco I, II e III), do Programa Educação Financeira nas

Escolas.

Foram analisados os documentos que legitimam as ações dos dois programas e

os  respectivos  materiais  pedagógicos/didáticos  produzidos  especificamente  para  tais

projetos,  que  são  objetos  de  nossa  análise  neste  capítulo,  os  dois  documentos  do

Programa Mais Educação, sendo eles: a Portaria Normativa Interministerial nº 17, de 24

de  abril  de  2007; o  Decreto  nº  7.083,  de  27  de  janeiro  de  2010.  E  o  material

pedagógico/didático, o Caderno Pedagógico “Educação Econômica” da Série Cadernos

Pedagógicos  do  macrocampo  Educação  Ambiental,  Desenvolvimento  Sustentável  e

Economia Solidária e Criativa/Educação Econômica (Educação Financeira Fiscal).

Posteriormente,  analisamos também dois  documentos  do  Programa Educação

Financeira nas Escolas, sendo eles: o Decreto nº 7.397, de 22 de dezembro de 2010; o

Documento de Orientação para Educação Financeira nas Escolas (ENEF). E o material

pedagógico/didático: o livro do professor Educação Financeira nas Escolas – Ensino

Médio – Bloco I, II e II e livro e caderno do aluno Educação Financeira nas Escolas –

Ensino Médio – Bloco I, II e III do Ensino Médio, do Programa Educação Financeira

nas Escolas.

3.1 ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.

O  primeiro  documento  descrito  do  Programa  Mais  Educação,  a  Portaria

Normativa Interministerial nº 17, de 24 de abril de 2007, que institui esse programa e

tem como objetivo fomentar a permanência dos alunos no contraturno, caracterizando-

se  em uma  rotina  educacional  de  tempo  integral27,  respaldada  pela  LDB de  1996:

“CONSIDERANDO  que  o  artigo  34  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação

Nacional, Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, determina a progressiva ampliação

do período de permanência na escola” (BRASIL, 2007, p. 05; grifos do documento).

O documento traz também definições e direitos fundamentais que têm a criança

e o adolescente e a responsabilidade do governo em garantir esses direitos assegurados

por leis, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA):
27 Para mais informações sobre Escola de Tempo Integral,  acesse o portal  do MEC. Disponível  em:
<http://www.brasil.gov.br/educacao/2014/09/mec-lanca-portal-da-educacao-integral>. Acesso em: 1 jun.
2017.

http://www.brasil.gov.br/educacao/2014/09/mec-lanca-portal-da-educacao-integral
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 Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, garante às crianças e aos adolescentes
a  proteção  integral  e  todos  os  direitos  fundamentais  inerentes  à  pessoa
humana,  assegurando-lhes  oportunidades  a  fim  de  lhes  facultar  o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de
liberdade e de dignidade. (BRASIL, 2007, p. 05)

O Artigo 227 da Constituição Federal também determina:

CONSIDERANDO  que  a  família,  a  comunidade,  a  sociedade  e  o  poder
público devem assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à  liberdade  e  à
convivência familiar e comunitária, nos termos do art. 227 da Constituição
Federal. (BRASIL, 2007, p. 05; grifos no documento)

O Artigo 9 da Portaria Normativa Interministerial nº 17, de 24 de abril de 2007

esclarece quem organizará e conduzirá os eixos do programa, quais são as instituições

ligadas  diretamente  com a  educação  e  suas  práticas  em âmbito  federal,  estadual  e

municipal, justificando sua presença na coordenação do programa.

 

Art.  9º  Fica  instituído  o  Fórum  Mais  Educação,  com  a  atribuição  de
coordenar a implementação do Programa.
§  1º  O  Fórum  será  composto  por  representantes  dos  Ministérios  ou
Secretarias Federais que integrem ou venham a integrar  o Programa Mais
Educação.
[...]
§ 3º O Fórum será coordenado pelo MEC e terá caráter consultivo.
[...]. (BRASIL, 2007, p. 05)

O  Decreto  nº  7.083, de  27  de  janeiro  de  2010,  ainda  do  programa  Mais

Educação, reforça, no Art. 1º, a atuação do programa com caráter de escola de tempo

integral.

§ 1o Para  os  fins  deste  Decreto,  considera-se educação  básica  em  tempo
integral a jornada escolar com duração igual ou superior a sete horas diárias,
durante todo o período letivo, compreendendo o tempo total em que o aluno
permanece  na  escola  ou  em  atividades  escolares  em  outros  espaços
educacionais. (BRASIL, 2010, p. 01; grifo nosso)

Esse mesmo Art. 1º dá destaque à importância de vários conteúdos e assuntos a

serem trabalhados pela escola no contra turno, dentre eles a educação econômica. Este
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ainda reforça a importância do assunto para jovens e crianças da educação pública e

básica, como demonstra o Inciso 2o deste mesmo Art. 1º:

§  2o A jornada  escolar  diária  será  ampliada  com  o  desenvolvimento  das
atividades de acompanhamento pedagógico, experimentação e investigação
científica,  cultura  e  artes,  esporte  e  lazer,  cultura  digital,  educação
econômica, comunicação e uso de mídias, meio ambiente, direitos humanos,
práticas  de  prevenção  aos  agravos  à  saúde,  promoção  da  saúde  e  da
alimentação saudável,  entre outras atividades.  (BRASIL, 2010, p.01; grifo
nosso)

Apesar  da  perspectiva  da escola  de tempo integral  não  ser  o  foco do nosso

estudo e não termos a pretensão de aprofundar nesse debate, não podemos deixar de

refletir  na discussão existente a esse tema quando observada a estrutura das escolas

públicas que não oferecem um local adequado para a permanência dos alunos durante o

contra-turno, como por exemplo: refeitórios amplos e adequados para almoço, banheiros

e vestiário para banhos, armários para depositar pertences pessoais ao longo do dia,

quadras e centros esportivos para atender todas as modalidades esportivas, laboratório

de informática, laboratório de ciências, etc. (SOUZA; BARRA, 2010)

Tornando assim a prática da escola de Tempo Integral um grande desafio, bem

como também a quantidade suficiente de professores qualificados e preparados para

atender todos os alunos em dois períodos diferentes do dia.

3.2 ANÁLISE DO CADERNO PEDAGÓGICO “EDUCAÇÃO ECONÔMICA” DO 

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

O programa Mais Educação foi confeccionado e disponibilizado somente no site

do MEC, em um Caderno Pedagógico de 2009 (BRASIL, 2009), um ano após o início

do  programa.  O  Caderno  Pedagógico  chama-se:  “Educação  Econômica”  da  Série

Cadernos  Pedagógicos  do  macrocampo  Educação  Ambiental,  Desenvolvimento

Sustentável  e  Economia  Solidária  e  Criativa/Educação  Econômica  (Educação

Financeira Fiscal).

Este  material  pedagógico  aborda  uma  preocupação  a  respeito  de  como  o

currículo hoje é homogêneo e descontextualizado da vida do estudante. O material tem

como  objetivo  geral  incentivar  professores  e  alunos  para  uma  prática  educativa

vinculada  à  própria  vida.  Pretende,  também,  que  esses  saberes  possam transpor  os

“muros”  da  escola  com  uma  cultura  de  disseminação  dos  conhecimentos  para  as

famílias dos alunos através dos anos, alcançando a comunidade local da escola; sugere,
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ainda, que esse trabalho estabeleça um diálogo com todas as áreas de conhecimento

indicadas na LDB (Lei 9394/96) para compor os currículos das escolas.

Em relação à abordagem dos conteúdos do caderno em sala de aula, fica clara,

no próprio caderno, a preocupação com a organização temporal, cujas finalidades são

elucidadas.  Dol  e Schnewly (1996) denominam-na como progressão que precisa ser

observada, pois, apesar de sua complexidade, ela está diretamente ligada ao resultado de

uma boa aprendizagem.

Entre  os  diversos  componentes  do  currículo,  a  progressão  –  ou  seja,  a
organização  temporal  do  ensino  para  que  se  chegue a  uma aprendizagem
ótima – permanece como um problema complexo, difícil de se resolver. [...].
Além disso, à parte a questão do currículo, o problema da progressão coloca-
se igualmente no nível das sequências concretas de ensino realizadas em sala
de aula, isto é, no momento em que o professor decide sobre a sequência de
atividades  e  operações  com que  ele  pretende  fazer  avançarem os  alunos:
definição e decomposição das tarefas a serem realizadas; caminho e etapas a
serem seguidas para aproximar-se de um fim; ordem dos diversos elementos
do conteúdo etc. (DOL; SCHNEWLY, 1996, p. 23, grifos do autor)

O  caderno  aponta  um  caminho  didático  para  os  professores  trabalharem  o

assunto de finanças, onde alunos e professores elaboram um relatório, o qual sugere ao

professor que seja realizado em duas fases.

Assim, na primeira fase – a esfera individual, o primeiro passo se dá por meio da

elaboração de um relatório individual que será construído em encontros semanais, com

tempo definido  pela  escola.  O professor  precisa  trazer  estratégias  para  que o aluno

construa seu roteiro individual com seus sonhos pessoais, reconhecimento de seu perfil

econômico e se ele está de acordo com seus sonhos; um exercício de autoconhecimento

e de identificação de seus pontos fracos e fortes. Com os pontos fracos, deve-se tentar

mudá-los ou diminuir seus efeitos negativos; e, com os pontos fortes, motivar o aluno a

continuar e sentir-se capaz de realizar seus sonhos planejados.

No material em análise, o conceito de Empreendedorismo é apresentado de certa

forma desconstruído, visto que a palavra “empreendedorismo” se repete por 27 vezes ao

longo do caderno. O texto inicialmente apresenta uma nova lógica para este conceito,

diferente do aspecto econômico negativo da criação de um negócio no qual o indivíduo

empreendedor é fortemente ligado à competição gananciosa e desenfreada e à obtenção

de lucros inescrupulosos, insensível ao outro ser humano, ao meio ambiente,  o que,

certamente,  contribui  para  reforçar  a  desigualdade  social,  mas que ao  longo de sua
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exposição,  na  primeira  fase,  ele  não  consegue  sustentar  esse  novo  conceito  de

empreendedorismo.

A definição sobre o empreendedor perpassa hoje por um debate nos quais vários

autores defendem o verdadeiro empreendedor como aquele que possui características de

um agente  autogerenciador,  inovador,  disposto  a  assumir  riscos  e  responsabilidades

dentro do mundo dos negócios, sendo empresário de si mesmo, ou o “homem-empresa”.

Inevitavelmente, surgem os questionamentos acerca dos possíveis desdobramentos na

sociedade  capitalista  com  esse  novo  indivíduo  empreendedor  (LAVAL,  2004;

DARDOT; LAVAL, 2016).

No entanto, aparentemente, o caderno visa a outra perspectiva de empreendedor,

pois se direciona para um novo olhar da Economia Solidária. Esse novo conceito traz

características  de um “empreendedorismo social”,  capaz de  criar  outros  modelos  de

geração de renda com uma administração dos recursos do planeta de forma solidária e

sustentável. Com isso, promove-se, também, a iniciativa de uma rede colaborativa e

solidária ajudando pessoas, em situação de vulnerabilidade social, a conseguir resolver

seus próprios problemas, com soluções inventivas e sustentáveis e que não esgotem os

recursos naturais para o futuro.

Embora seja uma alternativa recente no país, a Economia Solidária firma-se
como  um  processo  de  organização  social,  econômica  e  sustentável  dos
trabalhadores na geração de renda, trabalho e inclusão social (CANÇADO et
al,  2009).  A  constituição  de  empreendimentos  econômicos  solidários
articulados  com redes  de  cooperação  pode  ser  uma  das  contribuições  da
Economia Solidária para o desenvolvimento local. O mesmo autor, em 2007,
já considerava a Economia Solidária como um “outro modo de vida”, em que
valores percebidos vão muito além da competição característica da sociedade
capitalista. A economia solidária é uma forma diferente de olhar para o futuro
das relações sociais, uma estratégia de um novo modelo de desenvolvimento.
(BRASIL, 2009, p. 11)

Nesse sentido vale destacar que a perspectiva apresentada nessa primeira fase do

caderno relativa a: “sonho pessoais”, “perfil econômico” e se ele está de acordo com

seus “sonhos”, “os pontos fortes”, motivar o aluno a continuar e sentir-se” capaz”, são

termos que expressões características do empreendedor “homem-empresa”, do capítulo

2.2, preocupado com seu sucesso pessoal individual mesmo que para obter o primeiro

lugar, vários sejam excluídos do processo, como destaca Hayek (2010, p.63) “... apenas

alguns são bem sucedidos.”
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Dentro de uma proposta didática de conteúdos da Educação Financeira, a esfera

individual composta de sonhos pessoais e características, perfil individual, pontos fortes

e fracos individuais não é o vetor mais importante.

Esse olhar individual vem também das principais propriedades das ideologias

liberais e do neoliberalisno que diz respeito ao laissez- faire de Freidman (1982), onde o

indivíduo  deve  ser  livre  para  construir  seu  caminho  de  negócios  e  de  sua  carreira

profissional  e  se  tornar  o  único  responsabilizar  por  esse  processo,  como aponta  os

estudos  de  Harvey  (2008),  discutidos  no  capítulo  1  deste  trabalho,  sobre  a  real

motivação de transformar o indivíduo em empreendedor.

Reforçando  o  sistema  de  ideias  neoliberais  que  depositam  atenção  na

competitividade,  no  bem-estar  humano  individual,  da  liberdade  individual,  da

capacidade de empreendedora individual, da propriedade – privada. Discurso claro na

famosa declaração de Margareth Thatcher onde, “a sociedade não existe, apenas homens

e mulheres individuais.” (Harvey, 2008, p. 31).

Nos  deparamos  então  com um discurso  que  se  distancia  do  “empreendedor

social” apresentado no começo do caderno, preocupado com o bem-estar social e os

recursos da natureza, do “Desenvolvimento Sustentável e da Economia Solidária”.

O caderno traz, no segundo passo, a utilização coerente de modelos diferentes de

gêneros textuais como ferramenta para se obter o aprendizado dos alunos. Cria-se um

roteiro com o diagnóstico do perfil e situação da família, amigos e pais, por meio de

questionários,  conversas,  livros  e  outras  fontes  de  informações,  levando  em

consideração as esferas sociais, econômica, ambiental, geográfica, histórica etc.

Segundo Dol e Schnewly (1996), gêneros são instrumentos para uma mediação

comunicativa e para auxiliar os alunos a se apropriarem dos conteúdos ensinados em

sala de aula. O aprendizado do aluno é fator primordial de qualquer planejamento de

aula  e  material  didático,  visto  que  lhe  possibilita  desenvolver  habilidade  para  uma

formação crítica e autônoma. Como salienta Silva (2009, p. 1), “Um processo de ensino

e  aprendizagem que seja  bem-sucedido deve  levar  o  aprendente  a  poder  prosseguir

autonomamente no seu aprendizado, uma vez que ninguém pode perpetuar seu papel

como aluno”.

No terceiro passo, os alunos fazem uma revisão do contexto socioambiental em

que  vivem;  no  quarto  passo,  é  feita  uma  identificação  dos  recursos  existentes  e

necessários,  materiais  e  imateriais  (tecnológicos,  físicos,  econômicos,  humanos,

ambientais), verificando quais recursos são próprios e quais são de terceiros para que os
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alunos criem sua própria estratégia para a autor realização. Por último, no quinto passo,

é feito um evento expositivo no final do ano letivo, oportunizando ao aluno mostrar a

sistematização  e  contabilização  de  sua  trajetória  e  resultados.  Exemplo:  Feira  de

Empreendedorismo (BRASIL, 2009, p.17-26).

Já  na  segunda  fase, a  esfera  coletiva,  o  professor  faz  um  mapeamento  da

realidade  da  comunidade  social  em  todos  os  aspectos:  econômico,  ambiental,

geográfico,  histórico,  político,  local.  Apresenta  esse  diagnóstico  aos  alunos  e  busca

sugestões deles que, em conjunto, validam as ideias mais importantes, criando um plano

de ação com atitudes proativas e de parcerias para a execução dessas ações. A avaliação

acontece  durante  todo o processo,  procurando sempre  perceber  qual  é  a  relação da

realidade  dos  estudantes  com as  ações  do  projeto.  O final  do projeto  é  a  etapa  do

recomeço, na qual se percebem as novas oportunidades para a elaboração de um novo

plano composto de novas necessidades (BRASIL, 2009, p. 21).

Essas são as sugestões para o professor construir seu caminho durante o projeto.

Em relação aos conteúdos, os primeiros temas a serem apresentados aos alunos abordam

conceitos da economia pessoal, orçamento pessoal e familiar, e aprender a gastar com

equilíbrio, poupar e doar. Depois, abordam-se opções de carreira profissional, momento

em que os alunos podem perceber  suas  maiores  habilidades.  Exemplo de atividade:

baralho  das  profissões.  São  conteúdos  aqui  propostos  que  se  alinham,  com  as

orientações do relatório da OCDE de 2008 e com programas já estruturados em outros

países.

 Segundo Silva e Powell (2013):

O objetivo da educação financeira é que as pessoas devem gerir bem o seu
dinheiro ao longo de suas vidas. Assim, a educação financeira deve abranger
atitudes  e  comportamentos,  bem  como  conhecimentos  e  habilidades.  Isto
porque,  a  menos  que  aqueles  que  recebem  educação  financeira  se
comportem,  posteriormente,  de  uma  forma  financeiramente  capaz,  a
educação financeira não conseguiu alcançar sua finalidade. (MUNDY, 2008,
P.74, apud SILVA; POWELL, 2013, p.06)

Nos estudos de Silva e Powell (2013, p. 08), que os Estados Unidos foi um dos

primeiros  países  no  mundo  a  desenvolver  programas  de  Educação  Financeira  nas

escolas e seus principais conteúdos são:

 – Pesquisar, avaliar e aplicar a informação financeira;

 – Definir objetivos financeiros e planejar como alcançá-los;

 – Desenvolver o potencial de geração de renda e a capacidade de poupar;
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 – Utilizar efetivamente serviços financeiros;

 – Conhecer obrigações financeiras;

 – Construir e proteger a riqueza.

Posteriormente, no caderno é realizada com os alunos uma reflexão crítica da

ação empreendedora escolhida e quais impactos acarretarão aos recursos da natureza, e

ainda uma reflexão sobre a importância que os recursos públicos têm em nosso dia a dia

e na vida em sociedade, bem como a fiscalização do uso desses recursos.

Essa  reflexão  crítica  se  estende  também  na  abordagem  do  tema

empreendedorismo de negócios, levantando seus objetivos e características, tais como

saber  identificar  as  “oportunidades”;  o  público-alvo  (consumidor);  marketing;  a

produção  (diferença  entre  forma  de  produção  e  distribuição  de  produtos);  trabalhar

diretamente com o dinheiro; e a avaliação de uma situação financeira empresarial. Tudo

isso pode facilitar a percepção da diferença do dinheiro pessoal com o empresarial, que,

mesmo tendo características próprias, o cuidado com o dinheiro deve ter o mesmo rigor

tanto em um como no outro caso (BRASIL, 2009, p. 25-26).

Então, o caderno primeiramente se aproxima dos temas pertinentes a Educação

Financeira, que são eles: conceitos da economia pessoal, orçamento pessoal e familiar, e

aprender a gastar com equilíbrio, poupar e doar, que são os conteúdos que merecem

destaque, mas logo após transfere toda a atenção e importância ao empreendedorismo,

deixando de lado os outros conteúdos importantes da Educação Financeira.

O  material  faz  uma  citação  resumida  sobre  “Situações  Didáticas”,  sem

apresentar maiores detalhes de características e de execução. Em relação aos conteúdos,

em nenhum momento o caderno cita os gêneros que devem ser utilizados,  exceto o

“jogo baralho das profissões”,  ficando para o professor essa construção e definição.

Apontamentos  de  mais  tipos  de  gêneros  poderiam  ser  feitos  no  caderno,  como

facilitadores  da  aprendizagem  e  também  como  uma  forma  de  aproximação  dos

conteúdos  às  situações  do  cotidiano  do  aluno.  Isso  porque,  como  elucidam  Dol,

Noverraz  e  Schnewly  (2001,  p.  03),  existem  “gêneros  de  textos,  conhecidos  e

reconhecidos por todos, e que, por isso mesmo, facilitam a comunicação: a conversa em

família, a negociação no mercado ou o discurso amoroso”.

Este  caderno  assinala  apenas  uma  pequena  orientação  pedagógica  sobre  o

assunto e aponta caminhos de conteúdo a serem trabalhados com os alunos. O professor

terá de colocar em prática sua própria bagagem didática, que já foi construída ao longo
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de sua formação como professor, pois o caderno não traz uma orientação sistematizada,

deixando essa montagem dos materiais diários a cargo de um professor/monitor, que

não é o regente  da  sala;  ele  é  contratado pelo  programa,  estará  na unidade  escolar

apenas  no  contraturno  durante  suas  aulas  e  possui  carga  horária  definida  pela

coordenação do programa Isso pode ser um ponto positivo do programa, uma vez que

não  sobrecarrega  o  professor  regente  de  sala  de  aula,  o  qual  precisa  cumprir  um

conteúdo já estabelecido pelo currículo nacional durante o ano letivo.

No entanto,  também pode ser um fator  complicador na prática deste  projeto,

visto que os professores/monitores, em sua maioria,  não são profissionais formados.

Eles são geralmente alunos de graduação ainda em processo de formação e, em nossa

prática mesmo, professores formados, segundo Rojo (2001), encontram dificuldades em

planejar modelizações didáticas28.

Um  ponto  fraco  percebido  no  programa  é  a  desvalorização  da  função  do

professor pelo valor pago, ou a “ajuda de custo”, que é o termo utilizado pelo programa

para o salário desses esses professores/  monitores ser de apenas R$ 80,00  29(oitenta

reais)  por mês e por turma. As garantias trabalhistas são inexistentes,  trazendo uma

rotatividade muito grande de profissionais com baixa escolaridade e pouca formação

durante o ano letivo, prejudicando o andamento sequencial do projeto ao longo do ano.

Essa  realidade  se  faz  presente  não  só  nesta  oficina/macrocampo,  esse  problema  se

repete em todas as outras oficinas/macrocampos do programa Mais Educação.

Em março de 2017, foi disponibilizada a informação pela Seduce de que, a partir

de fevereiro de 2017, as atividades  relativas  ao macrocampo  Educação Ambiental,

Desenvolvimento  Sustentável  e  Economia  Solidária  e  Criativa/Educação

Econômica  (Educação  Financeira  Fiscal) foram  retiradas  do  programa  Mais

Educação, o qual foi disponibilizado às escolas, no período de 2008 a 2016. Todos os

registros de acompanhamento da Seduce sobre essa oficina/macrocampo não estão mais

disponíveis em seu acervo histórico e nem no site do MEC. Também não conseguimos

obter nenhuma justificativa detalhada junto à Seduce sobre essa decisão do MEC.

28 Entendemos “modelização didática” como a construção de um modelo didático para o ensino de um
dado objeto de conhecimento. [...] a capacidade de eleger metas e objetivos e de organizar ações para
atingi-los, acompanhando sua consecução e reorganizando-as, na medida do necessário. Isto é, envolve,
centralmente,  a  capacidade  de  planejar.  No  caso  do  planejamento  educacional,  este  ainda  exige  a
capacidade de definir, selecionar e organizar “conteúdos” que deverão ser tematizados por meio de ações
didáticas distribuídas no tempo e no espaço escolar. (ROJO, 2001, p. 01)

29 O programa iniciou com o valor da “ajuda de custo” de R$ 60,00 (sessenta reais), em 2014 foi ajustado
parar R$ 80,00 (oitenta reais) o qual permaneceu igual até dezembro de 2017.
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3.3 ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

NAS ESCOLAS

O primeiro documento a ser analisado do Programa Educação Financeira nas

Escolas,  o  Decreto  nº  7.397,  de 22 de dezembro de  2010 – Estratégia  Nacional  de

Educação Financeira (ENEF), apresenta, em seu Artigo 1º, o objetivo do programa: a

educação  financeira  e  previdenciária  e  a  manutenção  do  equilíbrio  do  sistema

financeiro.

O Artigo 1º desse documento prevê:

Fica instituída a Estratégia Nacional de Educação Financeira – ENEF com a
finalidade de promover a educação financeira e previdenciária e contribuir
para  o  fortalecimento  da  cidadania,  a  eficiência  e  solidez  do  sistema
financeiro nacional  e  a  tomada  de  decisões  conscientes  por  parte  dos
consumidores. (BRASIL, 2010, p.1; grifos nossos)

A Educação  Financeira  abrange  todos  esses  pontos  destacados  no  artigo:  o

fortalecimento da cidadania,  a solidez do sistema financeiro nacional e a tomada de

decisões  conscientes  por  parte  dos  consumidores  e  ainda  a  previdência.  Porém,  é

curioso observarmos a vinculação da temática “previdência” com a educação financeira,

como uma das temáticas centrais, uma vez que esse tema é somente uma parte dentre os

vários conteúdos da Educação Financeira. Se o objetivo é levar aos jovens conteúdos

básicos sobre finanças, não seria necessário destacar a previdência, porque essa, como

já foi dito,  é apenas  um assunto dentre  vários outros para que o indivíduo se torne

equilibrado financeiramente.

Autores apontam, em seus estudos, os três pontos de maior relevância dentro dos

princípios  básicos  de  finanças  pessoais:  gastar  menos  do  que  se  recebe,  o  não

pagamento de juros e poupar. Nesse sentido, Santos e Carmo (2012) destacam, em seus

estudos  sobre  atendimento  a  famílias  com dívidas,  “[...]  que  deve  obedecer  a  regra

básica das finanças: gastar menos do que ganha e investir a diferença” (Idem, p.113).

Cerbasi (2004, p. 43) destaca pontos básicos como poupar e se planejar a longo

prazo  como  necessários  para  os  jovens  que  estão  iniciando  sua  vida  profissional:

“Aprender  a  organizar  suas  finanças,  gastando  um  pouco  menos  do  que  ganham,

investindo a diferença e construindo um projeto de longo prazo para atingir determinada

poupança”. De fato, essas são questões que deveriam estar inteiramente relacionadas

com o dia a dia do indivíduo, com planejamentos e perspectivas de ações de curto,
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médio  e  longo  prazo.  “Para  isso,  a  palavra  de  ordem  é  planejamento”  (SANTOS;

CARMO, 2012, p.152; grifos do autor).

Todo esse conjunto se faz com duas etapas importantes. Primeiro, ter dentro das

ações  planejadas  o  mínimo  ou  nenhum  pagamento  de  juros  para  bancos  ou

financiadoras, que envolve tanto as instituições formais como familiares, amigos etc.

Em segundo ponto, o hábito de poupar, que aí sim entra a previdência como uma opção

de ação dentro do conteúdo “poupar”. A ideia de previdência não deve ser restrita a

apenas obter produtos bancários, porque ela vai além da compra de um produto. Essa

ideia está ligada ao planejamento de uma velhice com equilíbrio e saúde financeira.

Refere-se,  portanto,  a  velhice  como uma etapa  da  vida  que  precisa  ser  vivida  com

dignidade, autonomia e maturidade financeira, como em todas as outras faces e etapas

da vida do indivíduo,  sobre a  qual  há também a necessidade de se ter  informações

relativas as finanças e planejamento.

[...]  planejar  a  aposentadoria  não  é  ir  ao  banco  e  fazer  um  plano  de
previdência privada e achar que resolveram a questão. Apesar dos aumentos
consideráveis, nos últimos anos, do número de planos de previdência privada,
são poucos os que planejam de modo adequado. Infelizmente, para a maioria
das  pessoas que têm planos de previdência faltará dinheiro na velhice.  O
problema é que as  famílias  estão investindo pouco e os planos não estão
adequados  às  necessidades  futuras.  A maioria  dos  planos  são  contratados
considerando  os  valores  que  sobram  no  orçamento  e  não  os  valores
necessários  para  formar  um  capital  que  dará  ao  casal  tranquilidade  e
liberdade financeira. (SANTOS; CARMO, 2012, p. 199)

O foco ou objetivo de trazer para sala de aula a educação financeira é ensinar ao

aluno como se planejar ao longo de sua vida a obter maturidade e autonomia financeira.

Portanto,  ao  colocar  o  assunto  “Previdência”  em destaque,  isso  nos  traz  uma certa

preocupação  com  o  real  objetivo  dos  idealizadores  do  programa,  de  privilegiar

instituições bancárias com incentivo da população na compra de seus produtos, uma vez

que com o aumento da população adquirindo seus planos de previdência privada, além

da lucratividade dos bancos, diminuirá a pressão que o governo tem de responsabilidade

previdenciária social, podendo assim realizar reformas na previdência que retiram os

direitos  do  trabalhador  de  suas  contribuições  para  a  previdência  ao  longo  da  vida

produtiva.  Como  tem sido  feita  neste  novo  governo  com o  presidente  (não  eleito)

Michel  Temer.  Com  isso,  enfatizamos  característica  das  novas  formas  de

governabilidade neoliberal das elites capitalistas como destaca Dardot e Laval (2016,

p.286, grifos do autor)
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O chamado  “mercado  mundial”  é  um  vasto  entrelaçamento  movediço  de

coalizões entre entidades privadas e públicas que se valem de todos os meios

e  os  registros  (financeiros,  diplomáticos,  históricos,  culturais,  linguísticos

etc.)  para  promover  os  interesses  misturados  dos  poderes  estatais  e

econômicos. […], que aproveitam certa margem de liberdade para praticar

outras formas de concorrência entre si a fim de obter vantagens.

Em relação a como será a gestão do programa, observamos que no Artigo 2º do

Decreto nº 7.397, no Inciso V, o planejamento de uma gestão centralizada é destacado a

partir do entendimento de [...] centralização da gestão e descentralização da execução

das atividades; [...]. (BRASIL, 2010, p.1; grifo nosso). 

Desse modo, esse é mais um ponto que nos preocupa, uma vez que segue uma

corrente contrária  aos estudos sobre eficiência  e  excelência  em administrações  mais

modernas de gestão horizontal, isto é, menos hierarquizada.

Segundo alguns autores, essa “centralização da gestão” verticalizada é um pouco

antiquado para o século XXI, como é salientado nos estudos de Laval (2004, p.15) sobre

as  intenções  estabelecidas  nas  gestões  no  campo  educacional.  “No  plano  da

administração  escolar,  a  tendência  é  para  a  descentralização,  para  o  gerenciamento

moderno e para a ‘gestão pela demanda’”.

O grupo de gestão do programa que está sendo apresentado é composto pelas

mesmas instituições no CONEF e na equipe pedagógica,  que trazem um modelo de

gestão tradicional e verticalizada. Lameira, Almeida e Moraes (2006), em seu artigo,

apresentam como a gestão tradicional está sendo substituída pela gestão horizontal, por

atribuir à descentralização como ações mais eficientes:

Um modelo de gestão é uma forma simplificada de demonstrar as práticas
gerenciais utilizadas pela organização para atingir seus objetivos. O modelo
tradicional  ainda  bastante  utilizado,  baseado  em  estruturas  verticalizadas,
vem sendo substituído por uma forma mais horizontal, que adota uma visão
sistêmica.  [...]  Na  gestão  horizontal,  os  departamentos  não  acabam  e  o
trabalho  é  organizado  ao  longo  dos  vários  grupos  interdisciplinares  e
autogeridos,  que  trabalham  em  interação  permanente.  Isso  permite  uma
melhoria na coordenação e comunicação entre subordinados e seus gerentes.
(LAMEIRA, ALMEIDA; MORAES, 2006, p. 4)

Uma questão observada no Artigo 3º sobre o grupo de gestão do programa, diz

respeito  à  sua  composição,  que  abrange,  membros  de  instituições  particulares  e

específicas  de  produtos  financeiros,  como  a  de  Seguros  Privados  e  Previdência
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Complementar.  Nessa  composição,  exceto  o  secretário-executivo  do  MEC,  não

aparecem  especialistas  em  educação,  administração,  contadores,  economistas,

educadores financeiros, planejadores financeiros ou até mesmo órgãos ou instituições

voltadas a consultorias financeiras.

Art.  3º Com o objetivo de definir planos, programas, ações e coordenar a
execução  da  ENEF,  é  instituído,  no  âmbito  do  Ministério  da  Fazenda,  o
Comitê  Nacional  de  Educação  Financeira  –  CONEF,  cuja  composição
compreenderá:
I – um Diretor do Banco Central do Brasil;
II – o Presidente da Comissão de Valores Mobiliários;
III – o Diretor-Superintendente da Superintendência Nacional de  Previdência
Complementar;
IV – o Superintendente da Superintendência de Seguros Privados;
V – o Secretário-Executivo do Ministério da Fazenda;
VI – o Secretário-Executivo do Ministério da Educação;
VII – o Secretário-Executivo do Ministério do Trabalho e Previdência Social;
(Redação dada pelo Decreto nº 8.584, de 2015)
VIII  –  o  Secretário  Nacional  do  Consumidor  do  Ministério  da  Justiça;  e
(Redação dada pelo Decreto nº 8.584, de 2015)
IX – até seis representantes da sociedade civil, na forma do § 2º. (Redação
dada pelo Decreto nº 8.584,  de  2015)  .   (BRASIL,  2010,  p.1-2;  grifos
nossos)

Um programa de alcance federal precisa trazer a preocupação dos conteúdos e

ações  para  que  seja  voltado  ao  interesse  da  população,  para  a  melhoria  de  seu

vocabulário e saúde financeira, e não para a expansão e lucros de empresas privadas do

mercado imobiliário, seguros privados, previdência complementar e banqueiros.

Em 2015 houve uma correção com a entrada de um representante nacional do

Ministério da Justiça, ligado à questões relacionadas aos consumidores, e podendo ter a

presença de até seis representantes da sociedade civil. Entretanto, essas correções feitas,

ainda  tornando  minoritário  o  grupo  que  é  representativo  dos  interesses  sociais  da

população e  que trabalham diretamente  na  educação e  com a  Educação Financeira,

justificando assim uma preocupação, da nossa parte, com o real objetivo do programa

dentro da sala de aula.

Temos no Artigo 5º a repetição das observações no artigo anterior, que indica a

composição do Grupo de Apoio Pedagógico (GAP), do Programa Educação Financeira

nas Escolas, onde o grupo gestor (Art. 3º) é quase o mesmo do grupo pedagógico (Art.

5º). A diferença se faz com a ausência do Ministério do Trabalho e Previdência Social, a

Secretaria Nacional do Consumidor no GAP. O Grupo de Apoio Pedagógico, como o

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8584.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8584.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8584.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8584.htm#art1
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nome “pedagógico” especifica, deveria ser composto apenas por especialistas da área

pedagógica educacional que na prática não é essa realidade que encontramos.

Art. 5 Para assessorar o CONEF quanto aos aspectos pedagógicos relacionados
com a educação financeira e previdenciária, é instituído, no âmbito do Ministério
da Fazenda, o Grupo de Apoio Pedagógico – GAP, que terá em sua composição
um representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades:
I – Ministério da Educação, que o presidirá;
II – Banco Central do Brasil;
III – Comissão de Valores Mobiliários;
IV – Ministério da Fazenda;
V – Superintendência de Seguros Privados;
VI – Superintendência Nacional de Previdência Complementar;
VII – Conselho Nacional de Educação; (Redação dada pelo Decreto nº 8.584,
de 2015)
VIII –Ministério da Justiça; e (Redação dada pelo Decreto nº 8.584, de 2015)
IX – Instituições federais de ensino indicadas pelo Ministério da Educação,
até  o limite de cinco,  no máximo de  uma por região  geográfica do País.
(Incluído pelo Decreto nº 8.584, de 2015)
§ 1o O Conselho Nacional de Secretários de Educação e a União Nacional
dos Dirigentes Municipais de Educação serão convidados a integrar o GAP.
[...]
§ 4o O GAP poderá convidar representantes de outros órgãos e entidades
públicas  e  de  organizações  da  sociedade  civil  para  participar  de  suas
reuniões, na forma do seu regimento interno (BRASIL, 2010, p.  3;  grifos
nossos)

Lembrando também que as instituições federais de ensino e o Conselho Nacional

de Educação foram incluídas posteriormente a elaboração do documento. Notamos que

o Conselho de Secretários  de Educação e  Dirigentes  Municipais  de Educação,  bem

como  representantes  de  outros  órgãos  e  organizações  da  sociedade  civil  serão

convidados ou “poderão  ser  convidados” a  fazer  parte  do GAP, demostrando a não

obrigatoriedade  da  presença  dos  mesmos  e  o  baixo  grau  de  importância  de  suas

participações. Órgãos e instituições que deveriam estar em primeiro lugar em um grupo

pedagógico, por serem vinculadas a Educação são quase esquecidas ou com a opção de

participar ou não do grupo pedagógico.

Ao observar a composição do GAP presente como informação na contracapa dos

livros percebemos que essa realidade do GAP ter representantes especialistas da área

pedagógica  educacional  se  agrava,  com  modificações  totais  dos  representantes,

destacando que tal mudança não se encontra no documento oficial disponibilizado. De

acordo com informações do livro o GAP são compostos por:

Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiros, de Capitais,

de Seguros, de Previdência e Capitalização (COREMEC);

Diretoria de Concepções e Orientações Curriculares para Educação Básica

(DCOCEB/SEB/MEC);

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8584.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8584.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8584.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8584.htm#art1
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Diretoria  de  Educação  Integral,  Direitos  Humanos  e  Cidadania

(DEIDHUC/SECAD/MEC);

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais

(ANBIMA);

Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (Abac);

Associação dos Analistas e  Profissionais de Investimentos do Mercado de

Capitais (Apimec);

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA);

Confederação  Nacional  das  Empresas  de  Seguros  Gerais,  Previdência

Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNSeg);

Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED);

Escola Nacional de Seguros (FUNENSEG);

Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN);

Instituto Unibanco (IU)

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME)

(BRASIL, 2013a)

O qual temos a presença de 13 entidades, sendo apenas quatro delas ligadas a

alguma  esfera  educacional,  que  são:  Diretoria  de  Concepções  e  Orientações

Curriculares  para  Educação  Básica  (DCOCEB/SEB/MEC);  Diretoria  de  Educação

Integral,  Direitos Humanos e Cidadania (DEIDHUC/SECAD/MEC); União Nacional

dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME); Conselho Nacional de Secretários

de Educação (CONSED).

 As oito demais são associações civis que representam empresas bancárias, de

Seguros,  previdência  e  saúde  Privada,  ligadas  ao  mercado  financeiro,  como,  por

exemplo,  Bolsa  de  Valores,  Mercadorias  e  Futuros  (BM&FBOVESPA);  Instituto

Unibanco (IU); e Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de

Capitais (ANBIMA); Associação de Administradores de Consórcio (Abac).

A iniciativa deste programa surgiu do Comitê de Regulação e Fiscalização dos

Mercados  Financeiro,  de  Capitais,  de  Seguros,  de  Previdência  e  Capitalização

(COREMEC) “aparentemente” com o objetivo de promover a Educação Financeira da

população  brasileira.  A  partir  dessa  iniciativa  as  associações  que  representam  os

interesses  de  empresas  privadas,  buscou  parceria  nas  esferas  educacionais  públicas

apenas para legitimar sua execução e para que o projeto obtivesse um maior alcance.

Oque nos arremete novamente as características de governabilidade neoliberal presente

nos estudos de Dardot e Laval (2016) citada anteriormente.
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Outros parceiros fazem parte do programa e apresentam como principal escopo a

promoção  da  coordenação  e  o  aprimoramento  da  atuação  das  entidades  da

administração pública federal,  que regulam e fiscalizam as atividades relacionadas à

captação  pública  da  poupança  popular.  Consequentemente,  eles  contribuem  para  a

eficiência e a solidez do mercado financeiro, de capitais, de seguros, de previdência e de

capitalização.

A construção  dessa  comissão,  e  seus  parceiros,  principalmente  do  Grupo de

Apoio Pedagógico – GAP do programa Educação Financeira nas Escolas (descrita no

Art. 5º, do Decreto nº 7.397, de 22 de dezembro de 2010 (ENEF), apresenta uma grande

necessidade da presença e do diálogo com profissionais educadores que hoje pesquisam

sobre  a  Educação  Financeira  e  atuam nas  escolas  com esse  assunto,  por  serem os

profissionais  que  se  aproximam  especificamente  do  tema  Educação  Financeira  no

campo  da  Educação.  Se  a  intenção  do  programa  foi  realmente  levar  a  Educação

Financeira para os alunos da Educação Pública e Básica.

 De modo geral, nos artigos que compõem o Documento, desde o Art. 1º, ainda

sobre o destaque no conteúdo da previdência, observamos que os grupos organizadores

do programa são compostos por instituições ligadas diretamente ao sistema financeiro e

assunto de órgãos bancários, como apresentam os Artigos 3º e 5º. Isso tende a revelar,

por um lado, qual tem sido a intenção, por parte desses órgãos, sobre a importância das

questões ligadas à aposentadoria, e, por outro lado, uma grande contradição,  porque

instituições de supervisão e fiscalização do sistema financeiro brasileiro e de bancos

comerciais, como por exemplo o Banco Central do Brasil, permitem que vários deles

permaneçam presentes em listas dos maiores devedores da Previdência Social no Brasil

por quase 60 anos.

A Caixa Econômica Federal, de natureza pública, deve aproximadamente R$
550  milhões  à  Previdência.  O  antigo  Banco  do  Ceará  (Bancesa)  tem  o
compromisso de pagar  uma dívida  de  R$ 1,683 bilhão.  Já  o Bradesco,  o
Banco do Brasil e o Itaú Unibanco tem débito de respectivamente, R$ 465
milhões, R$ 208 milhões e R$ 88 milhões. O coordenador–geral da Dívida
Ativa da União, Cristiano Lins de Moraes frisa que muitas dessas dívidas
colossais  tiveram  início  ainda  na  década  de  1960.  Em  declaração,  o
procurador da Fazenda Nacional, frisou que existem variações entre os tipos
de devedores,  e que reconhece que há sim situações de fraude, crimes de
sonegações e esquemas sofisticados. (BRASIL ECONÔMICO, 2017)

Essa contradição nos sugere mais uma vez a nova governabilidade neoliberal

que através do incentivo da construção do “homem-empresa” com sua liberdade para
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empreender  em  um  mercado  livre,  enquanto  a  empresa  tenta  se  eximir  de  suas

responsabilidades  e  gastos  com  seus  funcionários.  Uma  vez  que  não  se  percebe

punições dos órgão competentes com as instituições bancárias em suas situações de

fraudes.  Como  aponta  estudos  de  Harvey  (2008),  aqui  a  teoria  Laissez-faire  de

Freidman  (1982),  com  um  estado  com  intervenção  mínima  e  da  responsabilidade

individual faz sentido para a continuidade dos privilégios da elite deixando de lado os

interesses sociais comuns e coletivos.

Nesse  momento,  partimos  para  análise  do  segundo  documento do  Programa

Educação Financeira nas Escolas. Para reforçar o Decreto nº 7.397, de 22 de dezembro

de 2010,  o  grupo da ENEF elaborou este  documento  “Orientação para Educação

Financeira  nas  Escolas”.  O  documento  é  estruturado  em:  Introdução,  Objetivos,

Conteúdos, Orientações Pedagógicas e Considerações Finais.

No tópico Objetivos é feita uma separação dos objetivos que envolvem aspectos

espaciais e aspectos temporais. A dimensão espacial está relacionada com o espaço de

cada  indivíduo,  seja  no  âmbito  individual  (sua  casa),  seja  no  âmbito  social  (seu

município,  estado,  país).  A  dimensão  temporal  envolve  situações  articuladas  no

presente, no passado e no futuro. O documento faz uma relação entre as competências

esperadas com cada objetivo definido, como é ilustrado no Quadro 2.

Quadro 3 – Relação entre objetivos espaciais, objetivos temporais e competências

Objetivos Competências

Objetivos

Espaciais

OB1 – Formar para a cidadania. C01 – Debater direitos e deveres.

OB2  –  Ensinar  a  consumir  e  a
poupar de modo ético, consciente e
responsável.

C02 – Tomar decisões financeiras social  e
ambientalmente responsáveis.

C03  –  Harmonizar  desejos  e  necessidades
no  planejamento  financeiro  do  projeto  de
vida.

OB3  –  Oferecer  conceitos  e
ferramentas para tomada de decisão
autônoma  baseada  em  mudança  de
atitude.

C04 – Ler e interpretar textos específicos de
Educação Financeira.

C05 – Ler criticamente textos publicitários.

C06-Tomar decisões financeiras autônomas
de acordo com suas reais necessidades.

OB4 – Formar multiplicadores. C07 – Atuar como multiplicador.

OB5 – Ensinar a planejar em curto, C08 – Elaborar planejamento financeiro.
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Objetivos

Temporais

médio e longo prazos.

OB6  –  Desenvolver  a  cultura  da

prevenção.

C09 – Analisar alternativas de prevenção em
longo prazo.

OB7-Proporcionar a possibilidade de
mudança da condição atual.

C10  –  Analisar  alternativas  para  superar
dificuldades econômicas.

Fonte: Educação Financeira nas Escolas/ livro do professor – Ensino Médio – Bloco I, p. 6. (BRASIL,

2013a)

Tais informações revelam que no documento há uma preocupação com o perfil

atual de milhões de brasileiros em relação ao seu modo de consumir e planejar seu

dinheiro. A questão de o indivíduo brasileiro não saber lidar de forma saudável com sua

“organização financeira doméstica” é apontada como um problema, como por exemplo

o uso de sua renda mensal ser destinada percentualmente muito mais ao consumo do

que à ação de poupar.  “As pesquisas citadas neste documento indicam que significativa

parcela  da população brasileira carece dos conhecimentos necessários para gerir  sua

vida financeira de modo adequado” (ENEF, 2008, p. 84).

Podemos  perceber  que  a  orientação  inicial  do  documento  Orientação  para

Educação  Financeira  nas  Escolas destaca  a  importância  de  o  indivíduo  receber

informações e conceitos sobre poupar, consumir e investir, abrangendo o planejamento a

curto,  médio  e  longo  prazos.  Isso  porque,  segundo  os  estudos  que  norteiam  o

documento, como o descrito pela OCDE (2005) e as pesquisas realizadas pelo Data

Popular  (2008)  e  pelo  IBGE  (2002-2003),  o  brasileiro  atualmente  traz  conceitos

distorcidos. Por exemplo, o dinheiro investido é entendido como a compra de um bem

(eletrônicos, eletrodomésticos, roupas, serviços, entre outros objetos), que geralmente é

feita parcelada com pagamento com altas taxas de juros. Então, o investimento não é

entendido como a aplicação do excedente financeiro em algum bem e direitos que lhe

tragam um percentual de renda e/ou valorização futura, que seria a compreensão correta

sobre investimento (ENEF, 2008).

As conclusões no documento em análise mostram que os brasileiros utilizam dos

parcelamentos, mesmo sabendo que geralmente esta não é a melhor escolha por conta

dos juros altos agregados nas parcelas a serem pagas pelo consumidor; indicam que o

indivíduo ter apenas a informação não é suficiente para melhorar sua saúde financeira,

sendo preciso  também compreender  os  conceitos  financeiros  e  com um julgamento
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crítico tomar suas decisões financeiras, ou seja, é necessária uma formação para esse

jovem.

Informações podem ser  inúteis  se não estiverem acompanhadas de
ferramentas  mentais  que  permitam  operá-las,  isto  é,  selecionar  e
analisar  as  que  são  apropriadas  para  uma  determinada  situação  e
utilizá-las adequadamente. (ENEF, 2008, p. 82)

O  documento  revela  alguns  objetivos,  como  tornar  o  jovem  autônomo  e

independente  financeiramente,  ser  capaz  de  evitar  ou  mesmo  de  sair  de  um

endividamento,  ter  uma  melhora  em  sua  competência  para  enfrentar  dificuldades

financeiras, realizar metas e planos, deixando também de ser beneficiário passivo de

programas  sociais  (ou  seja  o  recebimento  de  benefícios  como  bolsa  família  para

indivíduos em situação de vulnerabilidade social) e, assim, aumentar sua capacidade

para  fazer  uma  mudança  socioeconômica  e,  consequentemente,  melhorar  o

desenvolvimento do país.

Os  conhecimentos  e  competências  oferecidos  pela  Educação
Financeira ajudam a superar e evitar dificuldades econômicas mais
graves, podendo auxiliar o indivíduo a rever suas atitudes e sair da
condição  de  endividamento.  Contribuem,  também,  para  criar  ou
aumentar o excedente, possibilitando a realização de planos de longo
prazo  que,  em  última  análise,  trazem  mais  benefícios  sociais.
(ENEF, 2008, p. 69)

Entretanto,  as  orientações  dadas  indicam  conteúdos  bem  matemáticos  que

envolvem o raciocínio lógico exato, como o planejamento a curto, médio e longo prazo

que são importantes e contemplam conteúdos da organização financeira doméstica, mas

para alcançarmos esse jovem autônomo é necessário mais do entender os conceitos e

produtos financeiros, ele precisa também de um raciocínio crítico.

 É aqui que compreendemos como a Educação Financeira vai além do campo

das exatas, como salienta Chiarello (2014), para alcançarmos esse indivíduo crítico e

autônomo é necessário que ele entenda as relações sociais, precisa de uma compreensão

das relações da sociedade com o capitalismo. Informações puras sobre matemática e o

mercado  financeiro  não  consegue  superar  a  necessidade  dos  saberes  historicamente

acumulados  como  também  uma  percepção  crítica  do  meio  financeiro  em  que  está

inserido.
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Nesse contexto, vê-se, no ambiente escolar, a possibilidade de levar informações

e conteúdos da educação financeira aos jovens, fazendo, ainda,  com que eles atuem

como  multiplicadores  para  os  demais  integrantes  de  suas  famílias,  levando  essas

informações para fora dos “muros” da escola. Desse modo, justifica-se a presença da

Educação Financeira no ambiente escolar (ENEF, 2008, p. 57).

Além do mais, o documento afirma que a tentativa de introduzir esse assunto nas

escolas se assemelha ao caminho percorrido pelos conteúdos de Ecologia para dentro da

sala de aula. “É nessa perspectiva de inter-relações de ideias e fenômenos, inaugurada

pela Ecologia, que se propõe a introdução da Educação Financeira nas escolas” (ENEF,

2008, p. 60).

O documento traz a definição de Educação Financeira, segundo a Organização

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, retirada do relatório de 2005

(OCDE,  2005),  encontrada  no  portal  da  Superintendência  Nacional  de  Previdência

Complementar (PREVIC)30.

Segundo  a  Organização  para  Cooperação  e  Desenvolvimento
Econômico  (OCDE)  de  2005,  educação  financeira  é  “o  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,  possam
desenvolver  os  valores  e  as  competências  necessários  para  se
tornarem  mais  conscientes  das  oportunidades  e  riscos  neles
envolvidos e, então, poderem fazer escolhas bem informadas, saber
onde procurar ajuda e adotar outras ações que melhorem o seu bem-
estar.  Assim,  podem contribuir  de  modo  mais  consistente  para  a
formação de indivíduos e sociedades responsáveis, comprometidos
com o futuro. (PREVIC, 2017; grifos do autor)

No  mesmo site da  PREVIC  onde  encontramos  a  definição  de  Educação

Financeira, encontramos também relatórios anuais da OCDE, que iniciou seus relatórios

no mesmo ano em que lançou a definição e importância da Educação Financeira nas

escolas, em junho de 2005. Esses relatórios foram divulgados no site até junho de 2010.

O  nome  da  revista,  no  mesmo  site onde  foram  divulgados  os  relatórios,  é

“Pension  Markets  in  Focus”  ou,  no  português,  “Mercado  de  Pensões  em  Foco”

(tradução nossa). O nome da revista e os conteúdos dos relatórios deixam claro que o

30 Segundo  este  portal,  a  PREVIC  está  vinculada  ao  Ministério  da  Fazenda,  porém  tendo  sua
administração, finanças e patrimônio autônomos, e possui o objetivo de fiscalizar e supervisionar todas as
instituições  que  possuem  atividades  de  previdência,  seja  a  previdência  fechada  ou  a  previdência
complementar e suas políticas envolvidas. Disponível em: <http://www.preicc.goi.rr/oorre/educacaos
preicdenccarca/educacaosfnancecrasespreicdenccarca/osqueseseducacaosfnancecra>. Acesso em: 13 set.
2017.

http://www.previc.gov.br/sobre/educacao-previdenciaria/educacao-financeira-e-previdenciaria/o-que-e-educacao-financeira
http://www.previc.gov.br/sobre/educacao-previdenciaria/educacao-financeira-e-previdenciaria/o-que-e-educacao-financeira
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principal  objetivo da OCDE é a previdência e não a Educação Financeira.  O que é

apresentado nesses relatórios anuais são informações sobre investimentos, alocações e

ações para aumentar a quantidade da população mundial com produtos de previdência

para sua aposentadoria.

De fato, tem nos instigado o porquê de a definição de Educação Financeira se

encontrar em um site específico de previdências, que não tem outras vinculações sobre

os  assuntos  e  conteúdos  da  Educação  Financeira;  traz  o  assunto  Educação

Previdenciária  o  mais  próximo  da  educação,  mas  não  tendo  foco  na  Educação

Financeira.

O  documento  de  “Orientação  para  Educação  Financeira  nas  Escolas”  traz,

também, o perfil dos brasileiros em relação a conceitos sobre gastos, investimentos e

poupança, justificando assim o porquê de o ambiente escolar colaborar para melhorar

sua alfabetização financeira e conseguir colocar em prática no seu cotidiano essas novas

informações. Dessa forma,  “[...] propõe a religação dos saberes para se compreender o

mundo de hoje. Tal religação pode conter a chave para a escola responder às futuras

demandas da sociedade” (ENEF, 2008, p. 60).

3.4 ANÁLISE DOS LIVROS EDUCAÇÃO FINANCEIRA NAS ESCOLAS PARA O

ENSINO MÉDIO: BLOCO I, BLOCO II E BLOCO III

No programa Educação Financeira nas Escolas, os livros confeccionados para o

professor  e  o  aluno  foram distribuídos  em 2016  nas  escolas-piloto  e  se  encontram

também no site do MEC. Nesse programa, os livros do professor – Bloco I, Bloco II e

Bloco III, e o livro e o caderno do aluno – Bloco I, II e III também apresentam seu

objetivo  focado  na  formação  de  um aluno  autônomo  e  saudável  em suas  decisões

financeiras  pessoais,  abordando,  principalmente,  as situações do cotidiano.  A seguir,

analisaremos o livro e o caderno do aluno e o livro do professor, presentes nos três

blocos.

Os conteúdos do Ensino Médio foram organizados em três blocos: o Bloco 1

aborda conteúdos individuais e a curto prazo para alunos do 1º ano; o Bloco II, ainda no

âmbito individual, aborda conteúdos de médio a longo prazo para alunos do 2º ano; e o

Bloco III se ocupa de questões do âmbito social para alunos do 3º ano. No total de cada

bloco, são apresentados 23 planos de aula, chamados de “Situações Didáticas” – SDs.
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Essas situações são um conjunto de ações e atividades para desenvolver com o aluno,

visando à aprendizagem de competências que se deseja serem aprendidas.

A estrutura pedagógica dos três cadernos do ensino médio é dividida em duas

partes.  A primeira  contém  informações  que  são  apresentadas  apenas  no  livro  do

professor;  são  exibidas  possíveis  ações  dos  alunos  nos  dois  aspectos:  espacial

(influência que sua decisão tem com sua própria vida, dos familiares, amigos, ambiente

de trabalho, em seu município, estado, país e mundo) e temporal (as atitudes feitas no

passado que exercem influências no presente e no futuro). O livro destaca que o aluno

influencia o meio onde está inserido, e este meio também influência o aluno.

Na  segunda  parte,  o  livro  do  professor  e  o  do  aluno  são  iguais,  exceto  as

informações de orientações pedagógicas contidas apenas no livro do professor. No livro

do aluno e do professor, são apresentadas as 23 “Situações Didáticas” - SDs para serem

trabalhadas durante todo o ano letivo, com os assuntos “Situações da sua vida pessoal e

familiar”, divididos em “O que você já sabe?”; “Vida familiar cotidiana”; “Vida social”;

“Bens pessoais” e “Sonho planejado”,  para o Bloco I.  No Bloco II,  há os  assuntos

“Trabalho”,  “Empreendedorismo”  e  “Grandes  projetos”.  E  no  Bloco  III,  “Bens

públicos”, “Economia do país” e “Economia do mundo” (CONEF, 2013, p.1). Durante

todas as SDs, tanto no livro do aluno como no do professor, em todos os Blocos I, II e

III, aparecem elementos como “Cara a cara”; “Pisca alerta”; “Ícones especiais” e “Pra

variar”. “Cara a cara” é um texto descritivo curto que verifica o que o aluno aprendeu

naquela lição com auxílio do caderno para que escreva os avanços que obteve; “Pisca

alerta” são caixas de textos argumentativos com alertas para possíveis armadilhas de

consumo; “Ícones especiais” são textos curtos com mensagens sobre o papel do aluno

como  cidadão;  “Pra  variar”  apresenta  textos  injuntivos  que  indicam  situações  que

podem ser adaptadas para a realidade do aluno, já que, dependendo da região do Brasil,

as situações apresentadas podem não encaixar no contexto vivido pelo aluno, tendo de

ser avaliadas e redirecionadas pelo professor, uma vez que o mesmo livro foi distribuído

para todos os estados do Brasil.

São  apresentados  também  outros  três  emblemas: “Responsabilidade

socioambiental”, “Aluno multiplicador” e “Tomada de decisão autônoma”. Estes fazem

um alerta para aspectos ambientais, assuntos que os alunos podem repassar para suas

famílias e amigos e dicas para escolha de caminhos financeiros inteligentes e saudáveis.

São ícones que aparecem como uma figura redonda e pequena,  reforçando as ideias
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apresentadas  na  lição,  mas  que,  durante  a  leitura,  infelizmente,  podem  passar

despercebidos.

O  ícone  “Experimente!”  aparece  sempre  com  um  texto  injuntivo,  o  qual

direciona o aluno à execução de uma atividade para ser respondida no caderno do aluno.

Em cada SD apenas no livro do professor aparece um quadro descritor com o

tema, os conteúdos formais relacionados e seus objetivos, as estratégias propostas nas

unidades  do  livro  do  aluno,  as competências  que  desenvolvem  esse(s)  objetivo(s)

específico(s) e as orientações didáticas para a aplicação das SDs em sala de aula.

São  apresentadas  diferentes  tipologias  textuais31 como  meio  de  explorar  as

diferentes  formas  estruturais  da  nossa  língua  portuguesa  na  tentativa  de  alcançar

diferentes  tipos  de aprendizagem dos alunos,  considerando que os  diferentes  alunos

possuem diferentes afinidades em relação às construções de apresentações de textos.

Nesse material  didático,  aparecem propostas de aulas  prontas que podem ser

modificadas e complementadas pelo professor, estabelecendo uma execução para todo o

ano letivo, compondo uma divisão de tempo em séries, meses e bimestres, totalizando,

mais ou menos, no Bloco I: 137 textos, sendo 63 textos médios e 74 textos curtos; no

Bloco II: com 208 textos, sendo 11 textos grandes, 32 textos médios e 165 textos curtos;

e no Bloco III: com 200 textos, sendo 15 textos grandes, 38 textos médios e 147 textos

curtos.

Nas propostas das aulas, o professor pode modificar a sequência das lições que

são  apresentadas  nos  livros,  mas  apenas  a  primeira  lição  do  ano  precisa  ser

necessariamente a “O que você já sabe?”, que tem o objetivo de o professor investigar

quais os conhecimentos que os alunos têm a respeito de seu comportamento com o

dinheiro e com a família em seu dia a dia, como gastam, se guardam dinheiro com o

dinheiro, e sua visão de dinheiro e felicidade, ou seja, quais seus conhecimentos prévios

sobre os assuntos que trabalharão nas outras SDs no decorrer do ano. A última lição do

ano é a “Sonho Planejado”.

Figura 1 – Fotos ilustrativas das lições presentes no Livro Educação Financeira – Ensino Médio – Bloco I

31 Os tipos textuais mais estudados na nossa língua portuguesa: Narração – sua principal característica é
contar  uma história;  Argumentativo  –  texto  opinativo em que ideias  são desenvolvidas  por  meio de
estratégias argumentativas; Descrição – tem por objetivo descrever objetiva ou subjetivamente coisas,
pessoas  ou  situações;  Injunção  –  textos  que  apresentam a  finalidade  de  instruir  e  orientar  o  leitor;
Exposição – texto expositivo que tem por finalidade apresentar informações sobre um objeto ou fato
específico (PEREZ, 2017). Disponível em: <http://muundoeducacao.rol.uol.comu.rr/redacao/ipoos
textuacoseotruturasdcocuroo.htmu>. Acesso em: 13 set. 2017.

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/redacao/tipos-textuais-estrutura-discurso.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/redacao/tipos-textuais-estrutura-discurso.htm
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Fonte: Livro Educação Financeira – Ensino Médio Bloco I (BRASIL, 2013a, p. 06).

Figura 2 – Fotos ilustrativas das lições presentes no Livro Educação Financeira – Ensino Médio – Bloco
III
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Fonte: Livro Educação Financeira – Ensino Médio Bloco III (BRASIL, 2013d, p. 166).

3.4.1 Bloco 1 – Âmbito Individual – Familiar e Pessoal - (Situações de curto prazo)

O  Bloco  1  traz  137  textos,  os  quais  apresentaram  48  textos  do  tipo

Argumentativo, 28 – Texto Injuntivo, 24 – Descritivo, 4 – Expositivo e 4 – Tabelas, 8 –

Narrativo, 3 – Explicativo, 2 – Textos Publicitários e, sucessivamente, 2 Questionários,

Foto Ilustrativa, Jogo, Diário e 1 de cada gênero seguinte: Roteiro, Cheque, Bilhete,

Fórum, Calendário, Filme, Planilha, e uma atividade de Gincana. A figura 2, a seguir,

ilustra o que acabou de ser dito.

Figura 3 – Demonstrativo das tipologias textuais presentes no Livro Educação Financeira nas Escolas –
Ensino Médio – Bloco I
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Fonte: Elaboração da própria autora com informações do livro Educação Financeira nas Escolas – Ensino

Médio – Bloco I – livro do aluno. (BRASIL, 2013c).

Neste livro do Bloco I, são apresentados os temas nas 23 SDs ou lições para

serem trabalhadas durante um ano letivo, lembrando que as informações dos objetivos

específicos aparecem apenas no livro do professor. Nos quadros a seguir, explicitamos o

demonstrativo dos temas e dos objetivos com os 3 temas específicos deste livro, do

Bloco I, que são: Tema 1 – Vida Familiar Cotidiana, Tema 2 – Vida Social e Tema 3 –  

Bens Pessoais.

Quadro 4 – Demonstrativo das Situações Didáticas e seus objetivos do Tema 1 – Bloco I

TEMA 1 – VIDA FAMILIAR COTIDIANA
Nome da SD Objetivos Específicos

Anote na agenda para não 
esquecer

Registrar despesas regularmente.
Saber como se gasta o próprio dinheiro mensalmente.
Estimar o valor das próprias despesas.

Calendário Listar as despesas familiares.
Classificar  as  despesas  familiares  em  “fixas”,  “variáveis”  e
“eventuais (ou extraordinárias)”.
Elaborar um orçamento mensal organizando as despesas de acordo
com a classificação atribuída.

Reparos na casa Comparar orçamentos.
Pesquisar taxas de juros e o Custo Efetivo Total de empréstimo
pessoal para assalariado.
Decidir  entre  tomar  um  empréstimo  e  utilizar  dinheiro  da
poupança.
Comparar  o  Custo  Efetivo  Total  de  empréstimos  de  diferentes
instituições financeiras.

Supermercado Compreender que há comportamentos que nos levam a gastar mais
dinheiro do que o previsto na hora de ir às compras.
Distinguir os comportamentos positivos dos negativos na hora de ir
às compras.
Tomar decisões de compra diante de certos imprevistos.
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Ponha na balança Categorizar despesas pessoais e familiares.
Avaliar a importância das despesas no contexto familiar próprio.
Identificar categorias cujas despesas podem ser reduzidas.
Calcular o peso relativo das categorias de despesa.
Elaborar planejamento de redução de despesas em 5%.

Imprevistos acontecem! Levantar situações em que o seguro pode fazer diferença.
Compreender vocabulário específico de seguros.
Identificar  alternativas  de  prevenção  coerentes  com  o  próprio
contexto familiar.

Para gastar é preciso ter Classificar as receitas da família em fixas e variáveis.
Elaborar  tabela  com  as  receitas  da  família  ao  longo  de  vários
meses.
Analisar como a própria família gasta ou poupa o dinheiro extra de
rendas sazonais.

Fonte: Educação Financeira nas Escolas – Ensino Médio – Bloco I – livro do professor. (BRASIL, 2013a,
p. 12).

Quadro 5 – Demonstrativo das Situações Didáticas e seus objetivos do Tema 2 – Bloco I

TEMA 2 – VIDA SOCIAL
Nome da SD Objetivos Específicos

Que desperdício... Identificar desperdícios nas próprias despesas.
Evitar desperdícios.

E vai rolar a festa Dimensionar despesas utilizando estimativas.
Orçar eventos sociais.
Planejar eventos sociais ambientalmente responsáveis.
Identificar armadilhas ao fazer estimativas.

Ceder ou não ceder eis a questão! Explicar conceitos financeiros para a pressão dos amigos: outras
pessoas.
Relacionar  conceitos  de taxa de juros  e  de risco e  retorno com
situações cotidianas.

Comprando um presente Identificar os elementos de uma fatura de um cartão de crédito.
Identificar  os  comportamentos  financeiros  que  provocam
endividamento no cartão.
Utilizar o cartão de crédito de forma consciente e responsável.
Elaborar hipóteses e conclusões sobre a vida de pessoas a partir de
seus dados financeiros.

Acampamento Levantar despesas envolvidas em um acampamento.
Prever verba para imprevistos.
Elaborar planejamento financeiro para acampar.

Viva São João! Elaborar planejamento de festa junina nos moldes de um plano de
negócio.

Voltando de viagem I Identificar armadilhas financeiras em anúncios de parcelamento.
Analisar opções para sair de situação.

Fonte: Educação Financeira nas Escolas – Ensino Médio – Bloco I – livro do professor. (BRASIL, 2013a,
p.13).

Quadro 6 – Demonstrativo das Situações Didáticas e seus objetivos do Tema 3 – Bloco I

TEMA 3 – BENS PESSOAIS
Nome da SD Objetivos Específicos

Em busca do tênis perfeito Calcular a diferença entre valores à vista e a prazo.
Buscar  informações  específicas  no  Código  de  Defesa  do
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Consumidor.
Computador Tomar decisões financeiras considerando o custo de oportunidade.

Equilibrar desejos e necessidades na escolha de um produto.
Comparar preços.
Calcular poupança necessária para comprar computador à vista.

Câmera digital Calcular a diferença entre taxa de juros e taxa de empréstimo.
Calcular o rendimento de uma poupança.
Distinguir poupança de financiamento.
Tomar decisão de poupança ou financiamento de acordo com as
necessidades e possibilidades.

Num passe de mágica Identificar  os  elementos  dos  textos  publicitários  voltados  para
despertar desejo de consumo.
Identificar  o  conflito  entre  desejo  e  necessidade  na  situação  de
consumo.
Utilizar o conhecimento sobre as principais armadilhas ligadas ao
consumo, para se proteger do impulso irrefletido de consumir.

Celular Escolher  o  tipo  de  aparelho  celular  de  acordo  com as  próprias
necessidades.
Escolher  o  plano  de  telefonia  celular  que  atende  às  próprias
necessidades.
Compreender a fatura do celular.

Quebrou!  E  agora  quem  me

defende?

Identificar casos de práticas abusivas e de violação de direitos do
consumidor.
Redigir  os  possíveis  encaminhamentos  para  um  problema  de
consumo, inclusive descrevendo os direitos básicos do consumidor
violados.

Traduzindo o dinheiro Utilizar a taxa de câmbio para converter moedas estrangeiras em
moeda nacional.
Decifrar como é feita a cobrança em reais de compra realizada com
cartão de crédito em outra moeda.

Fonte: Educação Financeira nas Escolas – Ensino Médio – Bloco I – livro do professor. (BRASIL, 2013a,
p.14)

No  Bloco  I  são  apresentados  conteúdos  como  despesas  pessoais  e

familiares, orçamento, empréstimos, poupança, investimento, taxas de juros e taxa de

juros abusivas, Taxa de câmbio, o desperdício do dinheiro e dos recursos naturais, o uso

correto do cartão de crédito (mas não traz a existência do cartão de débito), tipos de

empréstimos,  as  várias  formas  de  pagamento,  a  vista,  a  prazo  e  os  parcelamentos,

compreender o quanto se ganha e como se gasta, a diferença de gastos fixos (aluguel,

água, energia, etc) e os variáveis (supermercado, lazer, farmácia, vestuário, etc). Como

também  diferenciar  os  gastos  supérfluos  dos  gastos  essenciais,  apresenta  como  é

importante fazer um planejamento junto com o orçamento e não cair em armadilhas de

consumo para não gastar mais dinheiro do que se tem ou do que se ganha.

Ter pensamentos racionais na hora de gastar, ajuda o indivíduo a fazer uma

análise crítica nas promessas embutidas nos produtos ofertados no mercado e a perceber

quando o marketing está estimulando a criação do desejo, compreender o conflito entre
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o desejo e a sua real necessidade, a não fazer comprar por impulso, ou até mesmo não

desenvolver o vício por consumir, e ajuda a evitar o endividamento.

Todos  esses  conceitos  são  básicos  sobre  finanças  pessoais,  que  são

importantes na estimulação de um raciocínio lógico da Educação Financeira para que o

individuo obtenha um pensamento crítico em suas decisões financeiras, preocupação

apontada no documento do ENEF (ENEF 2008, p.82).

 Informações que vão sendo apontadas de forma coerente exceto por dois

assuntos  que  se  distanciam  da  proposta  de  iniciação  de  ferramentas  básicas  para

melhorar a habilidade do indivíduo com o dinheiro,  e que se aproxima das ideias e

tendências neoliberais e mercadológicas, que são elas:

Nas  SDs  “Imprevistos  Acontecem”,  nesse  livro,  no  Bloco  I,  ensina-se

apenas  sobre a  existência,  função,  objetivos  e  categorias  de seguro.  No caderno do

aluno, isso fica menos explícito, mas, na orientação ao professor, no livro do professor,

existe uma forte indução para o professor convencer o aluno de que ele precisa desse

tipo de serviço que é regulamentado e gerenciado pela Superintendência Nacional de

Seguros Privados (SUSEP).

Os imprevistos na vida podem acontecer e junco com eles podem acontecer

também os gastos imprevistos, por isso a importância de criar o hábito de poupar e a

SDs não traz essa conclusão. Ele direciona o raciocínio para uma justificativa para se

comprar  algum  tipo  de  produto  de  seguro  que  são  ofertados  pelos  bancos.  Nesse

conteúdo do “Imprevistos Acontecem”, deveriam reforçar a importância do hábito de

poupar e suas várias maneiras, como cofrinho em casa, a caderneta de poupança, fundos

de aplicações como, tesouro direto, bolsa de valores, exemplificar suas características,

pós e contras de cada modalidade, e qual opção se encaixa em cada realidade.

Lembrando que, o seguro não é uma forma de poupar ou um investimento,

ele é um gasto, que possui seus benefícios que estão presentes em quase todo produto de

consumo, mas dentro do orçamento ele entra como uma despesa. O fato do seguro ter

seus pontos de relevância não lhe dá estrutura para ser um dos eixos dos conceitos

básicos de finanças pessoais, como já dito, ele é apenas mais um produto que o sistema

financeiro oferece ao consumidor.

Outro ponto importante, que poderia ter sido abordado nessas SDs “Imprevistos

Acontecem”, é o de não se gastar uma receita extra antes de efetivamente recebê-la, já

que algumas coisas podem mudar durante o caminho e o indivíduo que gasta antes de
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ter o dinheiro em mãos pode ter transtornos futuros, com pagamentos de juros altos por

conta de atitudes precipitadas.

O segundo apontamento do texto com direcionamento de proposta neoliberal é

na  “SDs”  “Viva  São  João”,  onde  o  empreendedorismo  é  fortemente  associado  a

criatividade, ao dinamismo e ao “novo de forma muito positiva e motivadora e que as

características  de  competição,  disputa  por  empregos  e  promoções  são  de  muita

relevância para o crescimento do país, para a eficiência e atendimento dos desejos dos

consumidores.  Não fazendo o contraponto  de  um debate  mais  amplo  a  cerca  desse

assunto, da transformação de um indivíduo que se autogerencie e arque com todas as

despesas e responsabilidades por seu processo profissional, deixando o governo e os

patrões livres de qualquer responsabilidade e obrigações.

  Esses  dois  pontos  que  se  distanciam  dos  conteúdos  mais  relevantes  da

Educação Financeira estarem em destaque em um material didático de um programa

com tamanha proposta só reforça os estudos e reflexões de Laval (2004, p.23) onde ele

esclarece que dentro das expectativas neoliberais de transformar o saber do“ trabalhador

flexível”  em uma ferramenta  a serviço da eficácia do trabalho desconsidera-se nessa

concorrência  e  lógica  das  grandes  performances  de  mercado,  as  disparidades  s

existentes de aptidão e habilidades, expondo esse trabalhador as vulnerabilidades das

desigualdade sociais e escolares. (LAVAL, 2004, p. 28-29)

 Retomamos  que  de  fato,  alguns  autores  sugerem  que  não  devemos  nos

distanciar dos conteúdos norteadores da Educação Financeira, que, segundo D`Aquino32

(2008),  são  eles  os  quatro  pontos  principais:  como ganhar  dinheiro,  como gastar  o

dinheiro, poupar e como doar. Também Santos e Carmo (2012) salientam que “[...] o

dinheiro tem quatro usos: gastar hoje, gastar amanhã, não gastar e doar” (SANTOS;

CARMO, 2012, p.132).

Rogoginski,  Santos  e  Machado  (2009)  destacam  como  os  especialistas  no

assunto de Educação Financeira de escolas particulares em Curitiba-PR estão abordando

esses principais assuntos em suas práticas educativas,  que são:  consumo consciente,

cultura de planejamento, o real valor do dinheiro, poupança, juros simples e composto,

lei da oferta e da procura, ética, financiamentos, inflação e bancos.

De  acordo  com  a  presente  pesquisa,  os  assuntos  mais  lembrados  por
instituições e por especialistas, como sendo aqueles que os alunos do Ensino

32 Professora  especialista  em  Educação  Infantil,  que  criou  e  coordena  um  programa  de  Educação
Financeira  em  várias  escolas  particulares  do  Brasil.  Disponível  em:
<http://educacaofinanceira.com.br/index.php/rodape/view/curriculo>. Acesso em: 20 setembro de 20117.
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Fundamental têm plenas condições de aprender foram: consumo consciente,
cultura de planejamento, o real valor do dinheiro, poupança, juro simples e
composto,  lei  da oferta  e  da procura,  ética,  financiamentos,  inflação e os
bancos. (ROGOGINSKI; SANTOS; MACHADO, 2009, p. 54)
 

3.4.2 Bloco II – Âmbito Individual – Trabalho (Situações de médio e longo prazo)

No  Bloco  II,  traz  208  textos,  os  quais  apresentaram  54  textos  do  tipo

Argumentativo;  29  –  Texto  Injuntivo;  24  –  Descritivo;  54  –  Expositivo,  e

sucessivamente, 2 tabelas, gráficos, questionário; 37 – Narrativo; 4 – Foto Ilustrativa; 1

música e 1 gráfico. Segue demonstrativo na figura 3.

Figura 4 – Demonstrativo das tipologias textuais presentes no Livro Educação Financeira nas Escolas –
Ensino Médio – Bloco II

Fonte: Elaboração da própria autora a partir de informações do livro Educação Financeira nas Escolas –
Ensino Médio – Bloco II – livro do aluno. (BRASIL, 2013f).

A orientação para os professores é que a lição “O que você já sabe?” seja a

primeira do ano e “Sonho Planejado” seja a última, repetindo-se sempre.

Quadro 7 – Demonstrativo das Situações Didáticas e seus objetivos do Tema 4 – Bloco II

Tema 4 – Trabalho
Nome da SD Objetivos específicos

O trabalho dá as cartas Identificar o tipo de trabalho que mais atrai.
Analisar o trabalho que mais atrai em comparação com o seu projeto de
vida.

Primeiro emprego Elaborar o próprio currículo.
Identificar habilidades compatíveis com cargos anunciados.
Mostrar qualidades profissionais próprias de forma adequada em uma
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entrevista de emprego simulada.
Alinhar o emprego desejado ao estilo de vida pretendido.

Renda-se! Distinguir renda bruta e líquida.
Explicar  quais  descontos  são  aplicados  à  renda  bruta  e  como  são
calculados.

Vacas magras e vacas 
gordas

Utilizar o conceito de desemprego.

O  incrível  caso  do  13º

salário que sumiu

Elaborar orçamento com base em dados e estimativas.
Elaborar  planejamento  financeiro  simulado  visando  a  um  resultado
superavitário.
Fazer provisões.
Incluir situações futuras no planejamento financeiro atual.

Linhas da vida Elaborar  um esboço de  plano de  aposentadoria,  alinhando metas  de
longo prazo com meios para alcançá-las.

Antenor,  o  precavido

trabalhador

Reconhecer  o  Seguro  DPVAT  e  como  ficar  atento  às  práticas  dos
aproveitadores (Golpe do DPVAT).
Elaborar  mensagem  e  produto  para  campanha  informativa  junto  à
comunidade escolar sobre seguros.
Utilizar vocabulário de seguros aplicado à campanha informativa.

Fonte:  Educação Financeira nas Escolas – Ensino Médio – Bloco II  – livro do professor.  (BRASIL,
2013d, p.12)

Quadro 8 – Demonstrativo das Situações Didáticas e seus objetivos do Tema 5 – Bloco II

Tema 5 – Empreendedorismo
Nome da SD Objetivos específicos

Uma grande ideia! Diferenciar  “empreendedorismo  por  necessidade”  de
“empreendedorismo por oportunidade”.
Relacionar características próprias com oportunidades de negócio.
Identificar problemas da comunidade que possam gerar novos negócios.
Utilizar  uma  versão  simples  de  tempestade  mental  para  gerar  boas
ideias de negócio.

Quais são os seus talentos? Distinguir “conhecimentos”, “habilidades”, “atitudes” e “competências”
no contexto de empreendedorismo.
Avaliar se possui os conhecimentos, habilidades e atitudes necessários
para abrir um negócio.
Avaliar se é preciso adquirir ou aprimorar as competências necessárias
para abrir um determinado negócio.

Profissão: Empreendedor Identificar características comuns aos empreendedores.
Diferenciar empreendedorismo de intraempreendedorismo.
Verificar se tem perfil empreendedor.

A alma do negócio Identificar o público-alvo de um negócio.
Criar marca e slogan para um produto ou serviço.
Montar um plano de marketing.
Realizar pesquisa de mercado para um produto ou serviço.

Mãos à obra! Diferenciar tipos de recursos necessários para a abertura e operação de
um negócio.
Cotar custos básicos de abertura e operação de um negócio.
Definir competências, conhecimentos, habilidades e atitudes do pessoal
necessário para trabalhar em um negócio.

Vitória! Fazer projeções de vendas e lucro de um negócio.
Dimensionar o lucro de um negócio.
Descontar os tributos devidos no caso de produtos ou de serviços.

Muito além do lucro Distinguir filantropia e responsabilidade socioambiental.



109

Fazer um plano de responsabilidade socioambiental de um negócio.
Juntar em um Plano de Negócios todos os dados colhidos nas etapas
anteriores de trabalho nesse tema de empreendedorismo.

Fonte: Educação Financeira nas Escolas – Ensino Médio – Bloco II – livro do professor.(BRASIL, 2013d,
p.13)

Quadro 9 – Demonstrativo das Situações Didáticas e seus objetivos do Tema 6 – Bloco II

Tema 6 – Grandes projetos
Nome da SD Objetivos específicos

Tijolo por tijolo Harmonizar desejos e necessidades na escolha da casa própria.
Buscar informações de preço e financiamento da casa própria.
Decidir  o  valor  da  casa,  da  entrada  e  das  prestações  em função do
orçamento familiar.
Planejar-se financeiramente para pagar a entrada e as prestações da casa
própria.

Surpresa! Orçar uma festa, adequar uma festa ideal à própria realidade financeira.
Fazer provisões.
Cortar despesas de acordo com as prioridades estabelecidas.

No seu cantinho Tomar decisões de investimento em uma situação de mercado simulada.
Tomar  uma  decisão  inicial  de  investimento  considerando  a  situação
atual própria e da família.

Todo o dia ela fala a mesma 
coisa

Identificar  direitos  ou  deveres  que  não  estão  sendo  atendidos  em
determinadas situações.
Elaborar argumentos para debater  questões de direitos e deveres dos
investidores.
Reconhecer esquemas irregulares de captação de recursos, conhecidos
como Pirâmides Financeiras.

Um carro pra chamar de seu Conhecer os prós e contras de um consórcio.
Tomar  decisões  de  consumo  e  poupança  em  situação  simulada  de
consórcio.
Tomar  decisões  de  lance  e  de  manter  ou  desistir  do  consórcio  em
situação simulada.

Agora  é  a  minha  vez  de

ajudar os meus pais

Decidir entre duas opções de aplicação, considerando as taxas de juros.
Explicar como se evita endividamentos.
Levantar opções para sair de um endividamento de R$ 1.000,00.

Quantos  quilômetros

separam  você  do  seu

amanhã?

Estimar despesas fixas e variáveis para estudar em outra cidade.
Calcular a receita mensal necessária para estudar em outra cidade.
Elaborar um planejamento financeiro para estudar em outra cidade.

Fonte:  Educação Financeira nas Escolas – Ensino Médio – Bloco II  – livro do professor.  (BRASIL,
2013d, p.14)

No  Bloco  II  encontramos  assuntos  como  trabalho,  profissão  (emprego  e

desemprego), o negócio empresarial, a diferença da renda bruta e líquida, a necessidade

do orçamento e do planejamento, alguns tipos de investimentos e de financiamentos, o

endividamento, o sonho da casa própria que é um sonho comum e tradicional na cultura

brasileira, a importância de se pensar na aposentadoria (que é um planejamento a longo

prazo).
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O tópico empreendedorismo aparece na primeira lição do livro “O que você já

sabe?” e posteriormente novamente em 7 lições com enfoques nos negócios e no lucro.

Aqui é apresentado a necessidade de ser um empreendedor como o melhor caminho

para se ter uma profissão, onde ter características e ações de um empreendedor como

sendo a melhor maneira para estar no mundo dos negócios, e como se todos os aspectos

da vida girassem em torno do “fazer negócios”.

O texto até cria uma nova palavra, o intraempreendedor, para o indivíduo que

não  atuar  como  um empresário  ou  microempresário,  ou  como  um autônomo.  Esse

intraempreendedor como não tem um negócio ou empresa para arriscar ele então arrisca

sua carreira e seu emprego, “O intraempreendedor não tem medo de expor suas ideias

ou se ser demitido.”(BRASIL, 2013f, p. 95).

Observamos aqui um discurso neoliberal onde o indivíduo assume para si total

responsabilidade de sucesso ou de fracasso em sua carreira estando disposto a entrar no

processo  permanente  da  concorrência  com conhecimentos  e  características  que  são

diretamente utilizáveis no mercado, que pode ser utilizado de maneira proveitosa para

vencer os outros na competição. (LAVAL, 2016, p.140-143)

Os  tópicos  sobre  filantropia  e  a  existência  do  13º  salário  são  apresentados

superficialmente,  que são tópicos que poderíamos colocá-los como mais importantes

para os conteúdos da Educação Financeira do que o empreendedorismo, uma vez que

esse tema já foi contemplado anteriormente.

A responsabilidade socioambiental aparece apenas um item em uma lição com

um  olhar  voltado  para  a  empresa  obter  vantagens  comerciais,  sendo  vista  pelos

consumidores como uma instituição preocupada com a ética, e o respeito com o direito

e  valores  dos  outros,  e  não  com a  preocupação,  preservação  e  uso  consciente  dos

recursos naturais. O principal desafio posto no texto “é encontrar um equilíbrio entre

três  demandas  muitas  vezes  contraditórias:  lucratividade  da  empresa,  desejos  dos

consumidores e interesse público.” (BRASIL, 2013f, p.127).

O texto não traz um aprofundamento e uma conscientização sobre as vantagens e

a necessidade de termos práticas em benefício da sociedade e do meio ambiente para um

desenvolvimento sustentável.

Aprofundamento esse que está ligado com a destruição da Mata Atlântica, ao

aumento da contaminação das nossas águas, ou da grande parte da população mundial

que não ter acesso à água potável, do aquecimento global. O que não podemos deixar de
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destacar é que todos, incluindo as relações comerciais, estamos sujeitos aos prejuízos

dos desdobramentos da falta de preservação dos nossos recursos naturais.

Na SD “Antenor, o precavido trabalhador” sobre o assunto “Seguros”, no qual é

apresentado um texto narrativo de um pai de família que, indo trabalhar, se envolve em

um acidente estragando seu carro que é sua ferramenta de trabalho, mas, como ele fez

uma poupança, conseguiu superar esse imprevisto.

A orientação e a condução dessa lição levam os alunos a discutir e compreender

os detalhes, normas e vocabulários de produtos de seguros, esquecendo o ponto central

do texto e de conteúdo da Educação Financeira: que é a, importância de poupar e se

planejar para as intempéries da vida. Rapidamente explica o que é o DPVAT (Danos

Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre) sem nenhuma explicação

sobre os impostos pagos pelo cidadão que viabilizam o DPVAT e logo volta novamente

o foco da lição para a compra de um seguro.

É importante que os alunos saibam da existência desse tipo de serviço, mas não

podemos afirmar que essa seja uma real necessidade deles e de sua família naquele

devido momento ou fase de sua vida. Devemos, sim, estimulá-los a construir uma lógica

de  raciocínio  na  qual  eles  mesmos  cheguem  às  suas  próprias  conclusões,  e  não

convencê-los de que precisam ou necessitam desse tipo de serviço.

A orientação  para  o  professor  e  as  propostas  de  atividades  (uma  das  mais

extensas) mais parecem um curso para vendedores de seguro do que apenas uma ação

pedagógica  de  debates  sobre  os  conceitos  de  seguros  e  suas  aplicabilidades.  A SD

resume todo o assunto de pensar a longo prazo, de entender os riscos existentes em

qualquer situação do dia a dia que envolve vidas, saúde, manutenção e preservação de

bens materiais a longo prazo. Então, como única alternativa e solução, está a compra do

produto de seguro privado, não aparecendo outras opções ou estímulo à reflexão para se

descobrir uma nova estratégia.

O aluno precisa entender essas relações do cotidiano e da existência das várias

ferramentas que estão à sua disposição, ou descobrir outro caminho a ser percorrido

para se alcançar o mesmo objetivo. E não apenas conhecer um item de consumo. É

necessário também que o aluno entenda e analise todos os detalhes existentes: qual o

objetivo, qual é o objeto, quanto ele custa, quanto se tem em dinheiro para pagamento a

vista, qual o tempo programado para adquirir o objeto, em que contexto está inserido,

depois de adquirir o objeto qual é o gasto com sua manutenção teremos e etc, para só

assim definirmos qual caminho traçar.
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Exemplo de uma outra opção, que poderia ter sido posta na SD, é a construção

de uma reserva financeira ou que também é chamado de “pulmão financeiro” através do

qual o indivíduo forma sua própria “seguradora”, seu “colchão”, sua “poupança” para os

imprevistos (ENEF, 2008, p. 75).

Na SD “Vitória” é comentado com um texto pequeno sobre encargos e tributos

na perspectiva empresarial, mas aparece uma discussão sobre o FGTS, INSS, o décimo

terceiro salário, férias, carteira assinada, assuntos importantes e vinculados aos direitos

do trabalhador,  como também aos deveres  como impostos  municipais33,  estaduais34,

sobre importação35, uma vez que esse Bloco II tem o foco no assunto “trabalho”.

Além disso, é apresentado rapidamente em apenas uma lição, “No seu cantinho”

algumas  opções  de  investimentos  como,  conta  poupança,  fundo  de  investimentos,

imóveis, tesouro direto e outros e na SD “Um carro pra chamar de seu” a lição toda é

concentrada apenas no consórcio, que também é uma opção de um produto bancário,

mas que na maioria das vezes, quando se faz uma comparação com os cálculos das taxas

administrativas e com o rendimento que o investidor ganhará, os juros do investidor não

ultrapassa as taxas administrativas do banco, percebe-se então que o maior beneficiado

nesse tipo de processo é a instituição bancária e não o investidor.

Compreendemos o quão é importante que o aluno conheça o máximo possível de

opções de investimento e o consórcio é uma delas, mas precisa estar claro também quais

são as possibilidades, características e limitações de todas essas opções o que não é

explicado  no  texto.  Tendo  nota  que,  nem  sempre  o  consórcio  é  o  caminho  mais

inteligente e rentável para o indivíduo investir seu dinheiro poupado.
33 Impostos municipais = IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana; ISS – Impos-
to Sobre Serviços. Cobrado das empresas; ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Inter Vivos. Incide
sobre a mudança de propriedade de imóveis.

34 Impostos  estaduais =  ICMS – Imposto  sobre  Circulação  de  Mercadorias.  Incide  também sobre  o
transporte interestadual e intermunicipal e telefonia;  IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores;  ITCMD – Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação. Incide sobre herança.

35 Impostos sobre Importação = IOF – Imposto sobre Operações Financeiras. Incide sobre empréstimos,
financiamentos  e  outras  operações  financeiras,  e  sobre  ações;  IPI –  Imposto  sobre  Produto
industrializado. Cobrado das indústrias; IRPF–Imposto de Renda Pessoa Física; 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; CPMF – Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. É descontada a
cada  entrada  e  saída  de  dinheiro  das  contas  bancárias;  CSLL –  Contribuição  Social  sobre  o  Lucro
Líquido; FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Percentual do salário de cada trabalhador com
carteira assinada depositado pela empresa;  INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Percentual do
salário de cada empregado cobrado da empresa (cerca de 28% – varia segundo o ramo de atuação) e do
trabalhador (8%) para assistência à saúde; PIS/Pasep – Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público. Cobrado das empresas.
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Por isso não faz sentido no livro de um programa de Educação Financeira ter o

consórcio em destaque entre os outros tipos de investimento, uma vez que geralmente

no consórcio quem obtém lucro é o banco, e aqui mais uma vez parece que o objetivo da

lição é vender um produto financeiro, o qual se afasta da motivação que um material

didático  de  um  programa  de  Educação  Financeira  na  escola  deve  ter,  que  é  de

alfabetização dos alunos/jovens sobre a Educação Financeira.

 

3.4.3 Bloco 3 – Âmbito Social – Micro e Macroeconomia

No Bloco III, dos 200 textos foram apresentados 47 do tipo Argumentativo, 40 –

Texto  Injuntivo,  34 – Descritivo,  54 – Expositivo  e  sucessivamente,  1  tabela,  jogo,

música, 24 – Narrativo, 3 – Foto Ilustrativa. Segue exposição na figura 4.

Figura 5 – Demonstrativo das tipologias textuais presentes no Livro Educação Financeira nas Escolas –
Ensino Médio – Bloco III

Fonte: Elaboração da própria autora a partir de informações do livro Educação Financeira nas Escolas – 
Ensino Médio – Bloco III – livro do aluno. (BRASIL, 2013i)

Como nas outras vezes, a orientação para os professores que a lição “O que você

já sabe?” seja a primeira do ano e “Sonho Planejado” a última também se repete.

Quadro 10 – Demonstrativo das Situações Didáticas e seus objetivos do Tema 7 – Bloco III.

Tema 7 – Bens públicos
Nome da SD Objetivos específicos
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Tudo tem o seu preço Buscar informações sobre bens e serviços públicos.
Calcular, de forma simulada, quanto o poder público gasta para manter a escola
em que o aluno estuda.

Orçamento escolar Identificar as áreas de atuação da escola em relação a determinadas categorias.
Indicar a categoria de atuação da escola que demanda prioridade de aplicação de
recursos no orçamento escolar.

Livro escolar Identificar os fatores responsáveis pelo alto custo ambiental do livro escolar.
Calcular o consumo aproximado de papel na própria escola.
Realizar várias ações para economizar papel.
Elaborar e engajar-se em campanha para se economizar papel.

Espaço público Distinguir diversos tipos de tributos e suas funções.
Relacionar nota fiscal com tributos e com oferta de bens e serviços públicos.
Propagar o comportamento cidadão de exigência de nota fiscal de bens e serviços
consumidos.

Serviços públicos Identificar  semelhanças  e  diferenças  entre  orçamento  público  e  orçamento
familiar.
Relacionar o dever de os cidadãos pagarem os tributos devidos com o dever de o
governo oferecer serviços públicos.
Levantar  necessidades  da  comunidade  em relação  aos  serviços  públicos  para
servir de base para um ensaio de elaboração de orçamento público.

Corrupto, EU? Relacionar  os  efeitos  da  corrupção  com  a  restrição  de  verbas  públicas  para
provimento de serviços públicos.
Saber buscar informação sobre as contas públicas. Tomar iniciativas de combate à
corrupção.

Rap do contador Distinguir diversos tipos de tributos e suas funções.
Relacionar nota fiscal com tributos e com oferta de bens e serviços públicos.
Propagar o comportamento cidadão de exigência de nota fiscal de bens e serviços
consumidos.

Fonte: Educação Financeira nas Escolas – Ensino Médio – Bloco III – livro do professor. (BRASIL,
2013g, p.12)

Quadro 11 – Demonstrativo das Situações Didáticas e seus objetivos do Tema 8 – Bloco III

Tema 8 – Economia do país
Nome da SD Objetivos específicos

Uma grande ideia! Elaborar esboço de projeto de atividade cultural ou esportiva.
Alinhar objetivos de um projeto a objetivos da Lei Rouanet.
Compreender trechos de leis com vocabulário de Educação Financeira.

Meu  bicho-papão
nunca foi a inflação

Identificar problemas que a inflação pode gerar quando a receita não acompanha
o aumento dos preços.
Realizar ajustes em um orçamento familiar em função da inflação.
Explicar a outro jovem o que é inflação.

Supervisores  do
Sistema  Financeiro
Nacional

Explicar  o  que  são  e  como  funcionam  os  órgãos  supervisores  do  sistema
financeiro.

Falando “economês” Estabelecer  relações  entre  crescimento  econômico  e  crescimento  da  renda
individual.
Planejar ações simuladas de organização financeira para famílias de baixa renda.

Mercado Criar situações fictícias que ilustrem a lei da oferta e da demanda.
Previdência Estimar receitas e despesas de uma pessoa aposentada.

Elaborar um planejamento financeiro simulado para uma pessoa aposentada.
Salário mínimo Levantar  preços  para  estimar  o  valor  total  das  necessidades  básicas  de  uma

pessoa.
Relacionar o valor das necessidades básicas de uma pessoa com o valor do salário
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mínimo.
Fonte: Educação Financeira nas Escolas – Ensino Médio – Bloco I – livro do professor. (BRASIL, 2013g,
p.13)

Quadro 12 – Demonstrativo das Situações Didáticas e seus objetivos do Tema 9 – Bloco III

Tema 9 – Economia do mundo
Nome da SD Objetivos específicos

Fascículo  especial
sobre moeda

Contextualizar a função do dinheiro na nossa sociedade.
Conservar o dinheiro.

Rádio Sul-americana Identificar diversas ciladas envolvidas em negociações.
Compreender  que  os  blocos  econômicos  se  organizam  por  meio  de  acordos
negociados.

O jogo dos blocos 
econômicos

Compreender, por meio de vivência lúdica, algumas problemáticas referentes aos
blocos econômicos.
Aprender a pensar estratégias simuladas de resolução de questões mundiais,  a
partir de fatos que se apresentam na economia.

Negócio da China Identificar os produtos importados utilizados no cotidiano.
Localizar  os  países  dos  quais  o  Brasil  importa  os  produtos  utilizados  no
cotidiano.
Buscar dados sobre as exportações nacionais e internacionais.

Organismos
internacionais

Refletir  sobre  o  perfil  e  a  atuação  dos  representantes  de  um  país  em  uma
comunidade internacional.
Propor apoio de uma instituição financeira internacional para um projeto local.

O  bem-estar  do  seu

país

Comparar o índice de IDH e o PIB per capita de diversos países.
Relacionar o desenvolvimento econômico de um país aos impactos ambientais
que causa.
Buscar referenciais para a futura decisão profissional.

Momento  de  crise:  E
eu com isso?

Estabelecer  relações  entre  a  crise  econômica  de  um país  e  situações  da  vida
pessoal.
Criar textos que divulguem impactos de uma crise econômica no cotidiano.

Fonte: Educação Financeira nas Escolas – Ensino Médio – Bloco III – livro do professor. (BRASIL,
2013g, p.14)

Nas lições  do  Bloco  III  aparece  em seus  anunciados  os  temas  da  economia

nacional e internacional que supostamente abrangeria definições sobre a microeconomia

e a macroeconomia. No entanto, ele inicia o livro sobre o custo dos bens e serviços

públicos e os gastos para manter as atividades da escola, o PIB– Produto Interno Bruto e

os assuntos de maior destaque são o Sistema Financeiro nacional e internacional, o qual

não é feito  uma associação com os conceitos da micro e macroeconomia,  mas essa

associação é feita com os temas de empreendedorismo, seguro e previdência. Tornando

esse assunto no mínimo repetitivo, quando se tem outros tópicos importantes para a

alfabetização financeira dos alunos que não foram abordados pelo livro.
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Os tópicos sobre o custo dos megaeventos, a corrupção, a inflação e tributação, é

mencionado de maneira breve, bem como também a história do dinheiro é abordada nas

últimas  lições  do  livro,  assunto  esse  que  auxilia  os  alunos  para  a  compreensão  da

justificativa da Educação Financeira na escola e de seu universo, por isso deveria ser

apresentado no Bloco I, como também facilita o aluno compreender a origem do sistema

financeiro hoje existente. Lembrando que o tema “inflação”, ora criticado sua ausência

anteriormente no Bloco II, aqui aparece com esclarecimentos de apenas quatro tributos

(IPTU, ISS, IR e ICMS) na SD “Rap do Contador”.

O caderno oferece material didático rico em situações com ações pedagógicas

bem próximas do cotidiano financeiro do indivíduo, que contribui para o entendimento

do aluno e possibilita ao professor a realização de aulas dinâmicas.
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CONCLUSÃO

Os estudos já realizados sobre a Educação Financeira nas escolas revelam que

um de seus principais objetivos é levar conhecimentos sobre administração financeira

pessoal e como também informações sobre o universo financeiro como um todo para

nossos  jovens/alunos  que  se  encontram desprovidos  de  tais  entendimentos.  Que  na

tentativa de diminuir e/ou resolver essa fragilidade, junto com o aumento das taxas de

inadimplentes no Brasil,  torna claro e compreensivo a necessidade do surgimento de

programas que levem a Educação Financeira para a sala de aula.

 Assim, a partir das análises e discussões dos resultados obtidos, e retomando a

questão inicial de pesquisa que é, a compreensão das características e o propósito dos

programas de Educação Financeira na escola, a partir dos livros: Programa Educação

Financeira  nas  Escolas  e  do  Programa  Mais  Educação  no  Macrocampo:  Educação

Ambiental,  Desenvolvimento  Sustentável  e  Economia  Solidária  e  Criativa/Educação

Econômica (Educação Financeira Fiscal).

Acreditamos que os  resultados apresentados neste  estudo puderam identificar

que nos materiais pedagógicos dos dois programas trazem objetivos parecidos no que se

refere  à  preocupação  com a  formação  de  um jovem com capacidade  específica  na

administração  de  seu  próprio  recurso  financeiro,  mas  com  um  incentivo  ao

empreendedorismo, com uma construção pedagógica voltada para ideias neoliberais.

Primeiramente apresentamos os resultados observados nos documentos:

Quadro 13 – Síntese comparativa dos documentos dos dois programas.

Programa Documento  Assuntos em Maior
Destaque

Pontos Limitadores

Mais Educação

Interministerial  nº 17,
de 24 de abril de 2007

Permanência  de
alunos no contra turno

-Falta de estrutura das
escolas

Decreto  nº 7.083,  de
27 de Janeiro de 2010

Escola  de  Tempo
Integral

-Desvalorização  e
precarização  do
professor /monitor

Educação Financeira
nas Escolas

Decreto  nº 7.397,  de
22  de  dezembro  de
2010

Previdência, Educação
Financeira,  Sistema
Financeiro

-Previdência não ser o
principal  objetivo  e
conteúdo da Educação
Financeira

-Composição  do
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grupo gestor e GAP

-Ausência  de
especialistas

Orientação para 
Educação Financeira 
nas Escolas ( ENEF)

Planejamento,  Poupar,
Investimento,
Consumir,
Multiplicadores.

-Não  possui
característica  de  uma
Formação Humana

Fonte: Elaboração da própria autora.

Ao  observarmos  os  documentos  referentes  ao  programa,  “Mais  Educação”

constatamos que sua principal proposta do programa com um todo gira em torno da

escola de tempo integra, onde possui um macrocampo voltado também para a Educação

Financeira.

O qual acumula-se dois desafios: a falta de estrutura física para aplicar as ações

da  escola  de  tempo  integral  e  o  desafio  de  implantar  os  conteúdos  da  Educação

Financeira  em  sala  de  aula,  lembrando  também,  da  não  valorização  da  função  do

professor, principalmente na forma de pagamento do monitor e na ausência de direitos

trabalhistas.

Enquanto que no primeiro programa existe apenas um macrocampo voltado para

a  Educação  Financeira,  nos  segundo  programa,  “Educação  Financeira  nas  Escolas”

temos a Educação Financeira como foco.

Assim,  o  assunto  “Previdência”  ser  destaque  neste  documento  dentro  do

contexto  que  nos  estudos  já  realizados  a  Previdência  não  é  um  dos  conteúdos

norteadores  da  Educação  Financeira  encontramos  um  paradoxo  das  instituições

bancárias estarem presentes na composição e idealização do programa, por serem elas

as  que  obterão  lucro  com  o  aumento  da  venda  de  produtos  previdenciários

complementares e também terem dívidas altas com a Previdência Social.

Como  também  a  contradição  do  ENEF  e  o  CONEF  com  os  órgãos  que  o

integram quererem a Educação Financeira nas escolas sendo que são eles a cobrar juros

exorbitantes do trabalhador, incentivar o uso exagerado e inconsciente ao crédito.

 Desse modo, o ENEF se percebe como uma organização qualificada para a

discussão  da  Educação  Financeira  bem  como  também  qualificado  para  didatizar  a

aplicação do assunto em sala de aula, mas não consegue demonstrar em prática nem ser

um exemplo ético para tais fundamentos.
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Isso  retoma  e  confirma  a  tese  de  que  há  uma  tendência  para  que  opere  a

governabilidade  neoliberal  pela  elite  capitalista,  assim  se  compreende  o  porque  da

Gestão  centralizada  e  da composição  do Grupo Gestor  e  do GAP,  com instituições

presentes que representam o mercado financeiro e defendem interesses particulares, e a

ausência de especialistas da pedagogia educacional e de educadores financeiros que irão

de  fender  os  interesses  sociais  de  alfabetização  financeira  dos  jovens  da  Educação

Básica e Pública.

Outra fragilidade que o documento apresenta é a ausência da Formação Humana,

ele traz conceitos puros e exatos da matemática, da organização financeira doméstica e

de produtos financeiros, as orientações não sinalizam conteúdos e a importância dos

saberes historicamente construídos na sociedade. A Formação Humana é necessária para

ao jovem/aluno se tornar um indivíduo autônomo e crítico, e assim gerenciar melhor sua

renda e seus gastos financeiros.

Além dessas fragilidades, nos documentos, não existem orientação sobre qual

desses professores ministrará esse conteúdo. Pela lógica, o ideal seria o professor de

Matemática,  ou  da  área  de  exatas,  por  lidar  em  seu  cotidiano  com  os  números  e

cálculos, mas as diretrizes do programa não impedem que qualquer outro professor que

tenha afinidade com os conteúdos assuma essas aulas.

Também foi possível observar, nos livros e caderno, quanto aos conteúdos com

as palavras-chaves os assuntos em maior destaque em cada etapa, palavras em negrito

foram os temas principais:

Quadro 14 – Síntese comparativa dos materiais didáticos dos dois programas

Material
Didático

Etapa  Assuntos em Maior Destaque Pontos Limitadores

Educação
Econômica
11 – Série
Cadernos

Pedagógicos

1 Fase Empreededorismo,  Sonhos
Pessoais,  Perfil  Econômico,
Perfil Socioambiental.

-Enfase  no  conteúdo  de
empreendedorismo.

-Ausência  do  conteúdo  sobre
Meio Ambiente.

-Desvalorização  do
professor/monitor.

-Ausência  de  conteúdos  de
formação humana.

2 Fase Profissão,  Perfil  Econômico
Social,  Orçamento,  Ação
Empreendedora, Poupar, Doa.

Educação
Financeira
nas Escolas

Bloco I Tema1: Despesas, Empréstimo,
Poupança, Seguro, Orçamento. -Enfase  nos  conteúdos  de

Empreendedorismo,  Seguro,Tema  2:  Orçamento,
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Ensino Médio

Desperdício, Cartão de Crédito,
Taxas  de  Juros,  Parcelamento,
Endividamento,  Armadilhas  de
Consumo.

Consórcio e Previdência.
-Precaridade no conteúdo sobre
Meio Ambiente.
-Ausência  de  conteúdos  de
formação humana.Tema  3:  Planejamento,  Tipos

de  Pagamentos,  Código  de
Defesa do Consumidor, Taxa de
Câmbio.

Bloco II

Tema  4:  Trabalho/Profissão,
Tipos  de  Rendas,  Orçamento,
Planejamento,  Aposentadoria,
Seguro,  Descontos,  Décimo
Terceiro  Salário,
Empreendedorismo.

Tema  5:  Empreendedorismo,
Negócio,  Responsabilidade
Socioambiental, Filantropia.

Tema  6:  Financiamento,
Compra  da  Casa  própria,
Orçamento,  Planejamento,
Investimento,  Direitos  e
Deveres, Endividamento.

Bloco
III

Tema 7:  Custo dos serviços e
bens  públicos, Orçamento
público  escolar,  Tributação,
Corrupção.

Tema  8:  Sistema  Financeiro
Nacional,  Previdência, Custo
dos  Megaeventos,  Inflação,
PIB,  Seguro,
Empreendedorismo,
Planejamento.

Tema  9:  Sistema  Financeiro
Internacional, PIB, Dinheiro.

Fonte: Elaboração da própria autora.

No caderno  Educação  Econômica  do  programa  “Mais  educação”  que  é  um

material específico apenas para o macrocampo: Educação Ambiental, Desenvolvimento

Sustentável  e  Economia  Solidária  e  Criativa/Educação  Econômica  (Educação

Financeira Fiscal). Apesar do próprio nome destinado não é apresentado um conteúdo

sobre  o  meio  ambiente,  bem  como  seu  uso  consciente  sem  desperdícios  e  sua

preservação.
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Ainda,  neste  caderno  percebemos  também o  destaque  no  empreendedorismo

com uma tentativa de utilizá-lo coma definição com intuitos sociais  mais o próprio

material não consegue sustentar essa tendência de empreender para o coletivo. Outra

fragilidade  é  com  a  desvalorização  do  professor/monitor  e  a  ausência  de  direitos

trabalhistas para os mesmos.

Nos livros pedagógicos Educação Financeira nas Escolas para o Ensino Médio,

tanto  no  Bloco  I,  como nos  Blocos  II  e  III,  o  passo  a  passo  já  vem construído  e

sistematizado, principalmente no aspecto do tempo, pois os três livros são específicos

para cada série do Ensino Médio e divididos em meses e bimestres durante o ano letivo.

Porém, os professores são os mesmos regentes de outras matérias da série equivalente.

Com  isso,  corre-se  o  risco  de  o  professor  não  conseguir  encaixar  esses  conteúdos

durante suas aulas regulares devido ao conteúdo já previsto na base curricular comum

da série específica.

Outro cuidado a ser observado é com os conteúdos que privilegiam algumas

instituições particulares do mercado financeiro, como foi o exemplo da SD do Bloco I –

“Imprevistos  Acontecem”,  e  no Bloco II  na SD “Antenor,  o  precavido trabalhador”

sobre seguros, como já foi apresentado na análise de cada Bloco.

Falta  um  destaque  igualmente  nos  vários  tipos  de  investimento  e  não

rapidamente citar 3 ou 4 e dar uma grande ênfase no consórcio. Porque a repetição dos

assuntos de Previdência, Seguro e empreendedorismo com tantos outros conteúdos mais

importantes  na  Educação  Financeira.  Além  disso,  os  assuntos  “desejo”  e  as

“necessidades”  são  pontos  que,  com  a  construção  de  um  ambiente  cada  vez  mais

propício  ao  consumo  torna-se  uma  grande  influência  para  obtermos  ou  não  uma

condição de equilíbrio financeiro.

Destacamos  novamente,  a  importância  de  proporcionar  ao  aluno  saberes

historicamente  acumulados,  saberes  humanistas  que  podem  articular  com  o  ensino

técnico científico, e assim esse aluno ter condições de se posicionar de forma consciente

diante dos problemas sociais e será capaz de enfrentar situações novas e criar o novo, tal

construção só é possível dentro da sala de aula com a formação humana na escola.

Conteúdos como por exemplo:

 A história do dinheiro (apenas 1 lição muito superficial e rápida), a história do

Sistema Financeiro, dos impostos, encargos e tributos, do surgimento do 13 salário, dos

direitos trabalhistas, da carteira de trabalho e todos seus encargos trabalhistas, a história

do lucro, da micro e macroeconomia. Outro assunto que merecia destaque é da história
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das  instituições  reguladoras  e  fiscalizadoras  do  mercado  financeiro  fazendo  uma

exposição de suas principais funções, responsabilidades e atuações.

Em meio a esse processo, a educação não pode se afastar de uma formação que

lhe proporcione ferramentas para serem autônomos em suas escolhas, não podemos ter

uma educação preocupada apenas em resolver o incômodo, hoje crescente na economia,

do  superendividamento  dos  jovens em seus  primeiros  anos de  salário  e  renda.  Isso

seriam,  apontamentos  para  o  atendimento  das  necessidades  do  mercado  financeiro

capitalista, garantindo às classes dominantes a manutenção de seus privilégios através

da  manipulação  de  informações  básicas  de  Educação  Financeira  para  com a  classe

trabalhadora,  transformando  esses  jovens  em apenas  potenciais  consumidores.  Seria

ainda garantir o aumento da captação de poupança popular, aumento na quantidade de

vendas de aposentadorias complementares e seguros e, por consequência, a solidez dos

grandes nomes de empresas do mercado financeiro de capitais existentes hoje.

 Outra questão que parece ser um grande desafio para os dois programas é o

assunto em si, Educação Financeira e Finanças Pessoais, uma vez que a prática de uma

vida financeira pessoal equilibrada e saudável não é uma realidade vivida por grande

parte dos brasileiros, em específico os goianos, já que, segundo a Associação Comercial,

Industrial  e  de  Serviços  do  Estado  de  Goiás  (ACIEG),  em  2015  registrou-se  um

crescimento de 6,7% na inadimplência no estado.

Portanto,  observamos  que  a  maioria  de  nós  não  consegue  gerenciar

eficientemente a própria vida financeira, apresentando então uma real dificuldade em

achar possíveis monitores/professores que dominem esse conteúdo, uma vez que este

não é ensinado em nenhum curso na esfera de instituições educacionais de formação de

professores, seja na graduação, em especializações, ou treinamentos no Brasil.

Ao finalizarmos esse estudo, a sensação que fica é que contribuímos apenas com

o  “pontapé”  inicial  sobre  a  inserção  da  Educação  Financeira  na  Educação  Básica

Pública de Goiás. Também é clara a necessidade de mais estudos e práticas educacionais

sobre  a  Educação  Financeira,  para  abrirmos  diferentes  caminhos  que  proporcionem

mais debates sobre esse assunto.

Contudo, um dos limite das análises é que no programa “Mais Educação” foi

feita  a  finalização  em janeiro  de  2017 do macrocampo que escolhemos  para  nosso

estudo, como também nos deparamos com a ausência dos registros na Secretaria de

Educação  e  nos  sistemas  online.  Outro  limite  foi  não  conhecer  e  acompanhar  a
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aplicação dos programas nas escolas junto com os professores, alunos e grupo gestor

escolar.

Desse modo, em continuidade à pesquisa, as análises obtidas remetem a algumas

questões que merecem ser investigadas, como o acompanhamento dos programas e dos

materiais  didáticos aqui analisados nas escolas,  bem como também a percepção dos

professores que participaram do processo. Além deste, outro ponto a ser investigado que

se  torna  também  um  desafio,  é  a  formação  do  professor  que  trabalham  ou  que

trabalharão esse tema em sala de aula.

Os resultados obtidos neste estudo indicam que a função da Educação Financeira

não  se  pode  se  restringe  a  administração  das  finanças  pessoais,  uma  vez  que  a

matemática  financeira  já  é  uma  ferramenta  para  esse  fim.  O  assunto  é  de  grande

importância  para a  vida do estudante,  sendo válidas  a  iniciativa  dos  programas e  a

disposição para resolver e transpor esses primeiros desafios que estão presentes não

somente neste conteúdo de Educação Financeira, mas em todas as outras disciplinas

curriculares.

Mas ter programas com tendências neoliberais minimizam a potencialidade dos

benefícios  que  a  Educação  Financeira  pode  trazer  para  uma  vida  financeiramente

saudável dos nossos jovens e alunos.  As fragilidades apontadas tanto nos documentos

como nos materiais didáticos pode não ser denominada como fragilidades e sim como

apontamentos  característicos  de  um  programa  de  governo  com  uma  perspectiva

neoliberal.

 Enfim, esperamos que esse estudo possibilite contribuir apesar das limitações de

qualquer pesquisa científica, como também de nossas próprias limitações pessoais, com

a  expectativa  de  que  outros  estudos  possam  surgir  a  partir  de  novas  necessidades

aguçadas por essa dissertação.
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