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“Como fazer dinheiro sobrar?”: observações sobre inciativas de educação 
financeira.  

Viviane Fernandes1 

 
Resumo: O artigo examina um “Curso de Capacitação de Agentes Multiplicadores em 

Educação Financeira”, promovido no Rio de Janeiro. O intuito da iniciativa era fomentar 

discussões relacionadas às “práticas financeiras saudáveis”, apresentando orientações 

acerca das vantagens, desvantagens e riscos no uso de determinados serviços e produtos 

financeiros, ressaltando ainda os direitos e deveres dos consumidores associados a estes 

instrumentos econômico. A partir de uma abordagem etnográfica, busca-se refletir sobre o 

modo como é pensada a relação entre pessoas e dinheiro e quais comportamentos 

financeiros são recomendados aos indivíduos. Ao se aprofundar no trabalho de 

aconselhamento financeiro, atenta-se às práticas e ao conjunto de saberes sugeridos pelos 

especialistas às pessoas, interessa-se pelos sentidos dados ao dinheiro, à poupança, aos 

investimentos e às dívidas. 

 

Palavras-chave: consumo; poupança; planejamento financeiro; orçamento doméstico. 

 

Em junho de 2015, em um pequeno auditório na sede do Instituto Municipal 

de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Carioca), no centro da cidade do Rio 

de Janeiro, encontravam-se aproximadamente 50 pessoas, entre homens e 

mulheres. Tratava-se de um grupo bastante heterogêneo: aposentados, professores, 

economistas, psicólogos, administradores, advogados, artistas, contadores, 

políticos, estudantes, assistentes sociais etc.. A faixa etária do grupo também 

variava, entre jovens com menos de 20 anos até pessoas mais velhas, com idade 

próxima aos 85 anos. O que reunia todos ali era o interesse pelo tema da educação 

financeira.  

Naquela ocasião, representantes de órgãos que integram o Sistema Nacional 

de Defesa do Consumidor davam início ao “Curso de Capacitação de Agentes 

Multiplicadores em Educação Financeira”. Na abertura do encontro, o trabalho de 

planejamento e divulgação da iniciativa foi exaltado. O empenho de uma assessora 

do Procon Carioca em reunir um grupo de especialistas em educação financeira foi, 

prontamente, reconhecido – suas ligações insistentes para convidar e confirmar a 

																																																													
1 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGAS/MN/UFRJ). vivianemf@gmail.com 
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presença dos participantes havia surtido efeito. Satisfeitos com os resultados, os 

organizadores do curso comemoraram o fato da “nata da educação financeira” estar 

reunida ali. 

 No entanto, o grupo presente não era composto apenas por profissionais que 

já atuavam ou tinham experiência em projetos de educação financeira. A intenção de 

formar um grupo de multiplicadores do tema impunha a necessidade de buscar 

pessoas com características de liderança – que pudessem atuar como facilitadores 

do conteúdo em outros espaços. Assim, iniciantes no assunto também eram bem-

vindos. E, por ser uma iniciativa gratuita e aberta ao público, pessoas interessadas 

no tema também puderam se inscrever e integrar à turma (esse último era o meu 

caso). 

A abertura do encontro seguiu um conjunto de formalidades. Após o registro 

das presenças ilustres, foi feito um breve discurso sobre a idealização do projeto, 

apresentando a relevância do tema da educação financeira no país e destacando o 

pioneirismo daquela iniciativa. A projeto de capacitação de agentes multiplicadores 

em educação financeira foi idealizado pela Secretaria Nacional do Consumidor do 

Ministério da Justiça (Senacon) e executado em parceria com o Instituto Municipal 

de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Carioca), ambos órgãos integrantes 

do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC). O material desenvolvido 

para o curso, organizado em uma apostila de 214 páginas, tinha o intuito de 

apresentar, em uma “linguagem popular”2 orientações financeiras aos consumidores. 

A partir da experiência desenvolvida nas instituições voltadas para a defesa dos 

direitos dos consumidores e do exame das principais queixas dos usuários de 

serviços financeiros foi elaborado um programa pedagógico para promover 

orientações sobre o funcionamento dos produtos financeiros mais utilizados. Em 

conjunto a uma série de alertas sobre tais instrumentos, informações sobre o Código 

de Defesa do Consumidor (CDC) também seriam oferecidas - o intuito era ressaltar 

os principais direitos e deveres dos cidadãos. Um representante da Senacon 

esclareceu, durante o encontro, que a iniciativa estava alinhada com a Estratégia 

Nacional de Educação Financeira (ENEF)3, de acordo com sua apresentação, o 

																																																													
2 Expressão usada pelo representante da Senacon na abertura do Curso de Capacitação de Agentes 
Multiplicadores em Educação Financeira. Rio de Janeiro, 26 de junho de 2015. 
3 Mais detalhes sobre a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF) serão dados adiante. 
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material havia sido elaborado para “chegar onde o estado, geralmente, não chega 

com seus programas oficiais”. 

Apesar da coordenação da Senacon na construção e validação do conteúdo 

pedagógico, a intenção era implementar o programa de educação financeira de 

maneira descentralizada, por meio de parcerias, como aquela constituída com o 

Procon Carioca. O curso ministrado naquela ocasião estava, ainda, em fase teste e, 

durante três dias de encontros, dois objetivos seriam perseguidos. O primeiro 

propósito era avaliar o material que seria utilizado para promover formação básica (i) 

em educação financeira, (ii) em planejamento do orçamento doméstico e (iii) nos 

direitos dos consumidores de contratos de crédito; o segundo alvo era formar um 

grupo de multiplicadores destes conhecimentos, sugerindo técnicas e dinâmicas que 

auxiliassem na transmissão do conteúdo do curso. 

Meu intuito, através da participação no curso, era observar e compreender 

como seria conduzida a educação financeira das pessoas. Em especial, interessava-

me registrar quais seriam os comportamentos esperados daqueles que são 

educados financeiramente e como se justificaria a necessidade da educação 

financeira. Frequentar o curso me permitiria examinar não apenas o conteúdo 

difundido, mas acompanhar a maneira como saberes e valores ligados à educação 

financeira seriam transmitidos às pessoas - neste sentido, permitiria que eu 

reconhecesse as técnicas de comunicação e as justificativas que legitimam as 

iniciativas de educação financeira, bem como a aderência destas junto ao grupo. 

Através da participação no curso seria possível, ainda, compreender como formas 

de governo contemporâneas são empregadas para construir sujeitos (FOUCAULT, 

1991). E, por se tratar de um curso de capacitação de um grupo de multiplicadores, 

mais do que examinar a atuação de agentes do governo, seria possível verificar a 

disposição dos inscritos no curso não apenas de construírem uma “identidade de 

consumidor consciente”4, adotando determinados comportamentos financeiros, mas 

também de se engajarem na reprodução de determinados modos de vida; na  

retransmissão dos conhecimentos recebidos - disseminando-os, conforme previsto, 

nos “lugares onde o estado não chega”.  

																																																													
4 Conforme descrito no guia do facilitador do curso (CORDEIRA, p.7), o material didático deveria 
auxiliar “os participantes a construírem a sua identidade de consumidor consciente da sua realidade 
financeira.”. 
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De uma forma resumida, através da observação participante eu estava 

interessada em conhecer as dinâmicas de um programa de educação financeira. 

Durante três dias, teria a oportunidade de participar e explorar a interação de um 

grupo que reunia: representantes do governo (responsáveis pela implementação da 

política de educação financeira); consultores (especialistas de diferentes áreas que 

atuavam em iniciativas de educação financeira), e pessoas interessadas na temática 

(atraídas ao curso por diferentes motivos). No decorrer do evento, chamou-me 

atenção a centralidade do planejamento financeiro – a elaboração da planilha de 

orçamento doméstico mostrou-se parte fundamental do processo de aprimoramento 

das competências financeiras dos participantes – processo este que buscarei 

explorar.  

O artigo, desta forma, está organizado em quatro partes. A primeira irá 

apresentar a Estratégia Nacional de Educação Financeira, contextualizando o curso 

dentro dos objetivos desta política de estado. Em seguida, na segunda parte do 

artigo, busca oferecer mais detalhes sobre o curso, apresentando seus participantes 

e a didática utilizada na condução dos encontros. A terceira parte do artigo 

concentra-se nas técnicas sugeridas para a organização do orçamento doméstico. 

Nesta etapa, atento-me às pedagogias relacionadas aos usos do dinheiro, 

concentro-me nas teorias compartilhadas pelos participantes, nas sugestões para 

enfrentar as dívidas e nas preocupações com o hábito da poupança. Em especial, 

exploro a elaboração de um planejamento financeiro, descrevendo o exercício de 

traduzir para um meio material (como planilhas ou listas) a vida financeira de 

indivíduos ou famílias.  Por fim, concluo o artigo apresentando algumas 

considerações sobre as iniciativas de educação financeira, abordando as técnicas 

de comunicação e as justificativas que legitimam as iniciativas de educação 

financeira.   

As iniciativas de educação financeira: 
 

A educação financeira é o processo mediante o qual os indivíduos e 
as sociedades melhoram sua compreensão dos conceitos e dos 
produtos financeiros, de maneira que, com informação, formação e 
orientação claras, adquiram os valores e as competências necessários 
para se tornarem conscientes das oportunidades e dos riscos neles 
envolvidos e, então, façam escolhas bem informados, saibam onde 
procurar ajuda, adotem outras ações que melhorem o seu bem-estar, 
contribuindo, assim, de modo consistente para formação de indivíduos 



5	
	

e sociedades responsáveis, comprometidos com o futuro”. (BRASIL, 
2009, p.20)  

 

As preocupações que direcionam as ações de educação financeira giram em 

torno de um discurso que, frequentemente, realça a inabilidade dos indivíduos na 

utilização de produtos e serviços financeiros. O uso dos instrumentos financeiros 

exigiria conhecimentos específicos, saberes relacionados ao modo de contratação e 

operação das ferramentas, além da habilidade para executar determinadas 

modalidades de cálculos. Os conhecimentos das pessoas seriam vistos como 

frágeis e insuficientes quando comparado com o conjunto de informações detidas 

pelas instituições financeiras. Os órgãos de defesa do consumidor, por atentarem-se 

às posições desiguais dos agentes, consideram que as relações contratuais entre 

pessoas e instituições financeiras são, muitas vezes, problemáticas e passíveis de 

questionamentos. Mesmo que os contratos entre bancos e correntistas, por 

exemplo, sejam regulados pelas normas do Código de Defesa do Consumidor 

(CDC) e pelas resoluções do Banco Central, as relações cotidianas entre pessoas e 

instituições não são simples. Assim, a divulgação de informação e a orientação dos 

consumidores são vistas como práticas necessárias. Atendo-me às questões 

apontadas no curso promovido pela Senacon e Procon Carioca, entre as 

dificuldades enfrentadas pelos consumidores foram citadas: a falta de clareza da 

linguagem empregada pelas instituições financeiras (a limitação do entendimento 

provocada pelo uso de siglas, pelo emprego de expressões jurídicas e técnicas); o 

constrangimento do consumidor frente ao agente financeiro; a ausência de 

informações sobre as especificidades de cada produto ou serviço, a falta de padrão 

das nomenclaturas adotadas, e mesmo o tamanho das letras impressas nos 

contratos e demais comunicações.  

Essa visão de um consumidor como a parte mais fraca e passível a enganos 

não é adotada apenas nas inciativas de educação financeira - de forma mais ampla, 

a defesa do consumidor é prevista pela Constituição Federal, descrita entre os 

princípios da ordem econômica (Arts. 5º, XXXII e 170, V). A cartilha de orientação 

sobre os direitos básicos do consumidor produzida pelo Procon Carioca ressalta 

essa visão: 
Um dos princípios centrais que regem o CDC [Código de Defesa do 
Consumidor] é o princípio da vulnerabilidade do consumidor, ou seja, o 
consumidor é considerado a parte mais fraca da relação de consumo e 
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por isso necessita de normas que reestabeleçam o equilíbrio na sua 
relação com os fornecedores. (PROCON CARIOCA, 2013, p.4) 

 

No entanto, na prática, mesmo que os consumidores sejam respaldados por 

um conjunto de leis que os protejam, garantir a fiscalização da relação 

consumidor/fornecedor, exigindo o cumprimento das leis é um grande desafio 

enfrentado pelo estado. As ações de educação financeira, alinhadas ao raciocínio de 

que para reivindicar seus direitos é imprescindível que os consumidores os 

conheçam, possuem o propósito de levar informação e orientação às pessoas – 

desenvolvendo “competências” para que elas se tornem “conscientes das 

oportunidades e dos riscos” e para que “saibam onde procurar ajuda”.  

As iniciativas de educação financeira ganharam força no Brasil a partir de 

2010, quando foi lançada a ENEF (Estratégia Nacional de Educação Financeira) 5. 

De forma breve, a ENEF se apresenta como uma política de Estado, de caráter 

permanente, instituída em 2010, incentivando a promoção de ações conjuntas entre 

esfera pública e privada, visando alcançar três objetivos: (1) promover e fomentar a 

cultura da educação financeira no país; (2) ampliar a compreensão do cidadão, para 

que este seja capaz de fazer escolhas conscientes quanto à administração de seus 

recursos; (3) contribuir para a eficiência e solidez dos mercados financeiros, de 

capitais, de seguros, de previdência e de capitalização (BRASIL, 2009, p. 20). 

O Plano Diretor da ENEF destaca a importância da educação financeira por 

auxiliar as pessoas a “planejar e gerir sua renda, poupar, investir e garantir uma vida 

financeira mais tranquila” (BRASIL, 2009 p.8). Entre os elaboradores da ENEF, há o 

entendimento de que muitos fatores confluíram de forma a tornar mais difícil a 

decisão das pessoas sobre quais serviços e ferramentas utilizar, entre eles: (a) o 

aumento do número de instituições que passaram a oferecer produtos e serviços 

financeiros; (b) a grande variedade e também semelhanças entre os produtos; e (c) 

a maior complexidade dos instrumentos, fazendo-se necessárias habilidades 

																																																													
5 Em 2007, o COREMEC (Comitê de Regulação e Fiscalização de Mercados Financeiros, de Capitais, 
de Seguros, de Previdência e Capitalização), formado a partir de quatro reguladores do Sistema 
Financeiro Nacional: (a) o Banco Central do Brasil (BCB); (b) a Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM); (c) a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC); e (d) a 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) constituiu um grupo de trabalho – formado por 
pessoas do governo, da iniciativa privada e da sociedade civil – encarregado de desenvolver uma 
estratégia nacional para a educação financeira. Após dezoito meses de trabalho, o grupo apresentou 
o primeiro esboço das diretrizes da ENEF. Em dezembro de 2010, o Decreto Presidencial nº 7.3977 
estabeleceu formalmente a ENEF e em maio de 2011 foi aprovado o Plano Diretor que consolida a 
Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF). 
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específicas para a compreensão das informações prestadas pelas instituições, bem 

como para análise dos riscos e custos das contratações. 

A educação financeira seria, então, uma forma de capacitar as pessoas para 

que elas utilizem as ferramentas e produtos financeiros, mas evitem riscos. Há 

grande receio da obtenção fraudulenta dos dados bancários e financeiros dos 

indivíduos - preocupação, atualmente, ampliada pela propagação do uso da internet. 

Elevar a educação financeira implicaria prevenir à população de transações 

irregulares ou, mesmo, golpes associados a falsas ofertas com promessas de alta 

rentabilidade. Diante dos efeitos da crise financeira de 2008, os autores da ENEF 

consideram ainda a educação financeira como uma medida preventiva, para que as 

pessoas estejam preparadas para possíveis desequilíbrios na economia (nacional ou 

internacional), não incorrendo em erros identificados em outros países. A educação 

financeira, ao atuar preventivamente, contribuiria também para a redução dos riscos 

que decisões de consumo ou de aplicações financeiras não adequadas poderiam 

trazer para o futuro do próprio indivíduo ou de sua família. 

Todavia, para além da esfera individual, outros dois motivos são essenciais 

para a compreensão das preocupações do governo com a educação financeira. O 

primeiro deles aborda o envelhecimento da população, considerando um significativo 

incremento dos gastos com a saúde. O segundo considera não só a maior 

longevidade, mas também a redução da taxa de natalidade - fatores que, no futuro, 

implicariam em um menor número de trabalhadores e uma maior camada da 

população aposentada - trazendo, neste caso, desafios para a previdência social. 

Há, assim, grande interesse de que as pessoas saibam fazer escolhas de 

investimentos e acompanhem a gestão de seus recursos. Ao pouparem as pessoas 

teriam à disposição uma reserva de dinheiro, não apenas para os possíveis gastos 

com saúde, mas também como um complemento da aposentadoria, medida que 

contribuiria para assegurar a qualidade de vida na terceira-idade. Além do mais, esta 

elevação da taxa de poupança brasileira, consequentemente, aumentaria a 

possibilidade de investimentos por parte do governo. 

A procura por orientações e conselhos 
 

Na abertura do Curso de Capacitação de Agentes Multiplicadores em 

Educação Financeira, a professora, mestre em Educação pela Universidade de 
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Brasília, apresentou-se como consultora pedagógica já atuante em outros 

programas educacionais da Senacon, sendo, agora, contratada para aquele projeto. 

Em sua fala de boas-vindas aos participantes, reforçou que ali havia profissionais 

que poderiam discutir aquele assunto melhor que ela. A professora admitia conhecer 

o conteúdo - pois tinha participado intensamente da preparação do programa 

pedagógico e, em caráter teste, havia ministrado o curso para uma turma piloto do 

próprio Ministério da Justiça - no entanto, sua formação era em educação e não em 

finanças. Assim, a pedagoga estimulou os participantes a dividirem com ela a 

condução do curso. Estavam todos convidados a completar ou corrigir os 

conhecimentos que seriam transmitidos. As experiências dos participantes eram 

bem-vindas para exemplificar, esclarecer ou contradizer os casos apresentados. O 

espaço de aula deveria ser visto e utilizado como um espaço de colaboração.  

E, assim, fora conduzido todo o curso, quando um assunto específico entrava 

em pauta, os especialistas naquele tópico reforçavam o conteúdo, assinalavam 

pontos de atenção e ofereciam um conjunto de informações complementares que 

ilustravam o tema. A dinâmica sugerida pela professora reduzia as formalidades de 

uma sala de aula, a tirava da posição de única instrutora, e abria a oportunidade 

para que todos participassem. Como resultado, o ambiente do curso tornou-se um 

espaço de debates – onde agentes experientes, ou iniciantes, em educação 

financeira discutiam o tema. 

 

A experiência de Antônia e Carlos 

 

Antônia tem 35 anos, trabalha como auxiliar administrativa. É casada com 

Carlos, com quem teve dois filhos: Fernando, hoje com 14 anos, e Júlia com 6. 

Carlos é motorista de taxi. Ano passado, sofreu um acidente de carro enquanto 

trabalhava. O choque do taxi com uma van lhe rendeu um braço quebrado e a 

impossibilidade de continuar trabalhando. Foram dois meses longe da direção. O 

seguro do carro, na época, estava vencido e o motorista da van fugiu após a batida. 

Carlos teve que arcar com todo o prejuízo. O conserto do taxi não foi barato, Carlos 

e Antônia utilizaram todo o dinheiro que tinham juntado para efetuarem o pagamento 

das despesas. Nos dois meses em que Carlos ficou afastado do trabalho as contas 

se acumularam. As despesas de água, luz, telefone, internet, tv a cabo foram 

vencendo, ainda havia os gastos com o cartão de crédito, o mercado, o transporte 
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escolar das crianças, os passeios do fim de semana, a feira. Antônia se sentia 

sufocada vendo a receita da família diminuir e as contas chegarem, ficou muito difícil 

quitar todos os pagamentos sem contar com o dinheiro de seu companheiro. O casal 

decidiu, então, fazer o pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, e Antônia 

foi ao banco pedir ajuda do gerente, que aumentou o limite de seu cheque especial e 

ofereceu a ela outro cartão de crédito.  

No terceiro mês após o acidente, Carlos voltou a trabalhar, mas não 

conseguia dirigir o mesmo número de horas que antes - o braço ainda doía. Antônia 

estava feliz por ver o marido voltar ao trabalho. No entanto, mesmo com o dinheiro 

das corridas de taxi, o casal ainda não tinha o montante suficiente para pagar as 

despesas dos cartões de crédito. O valor se acumulava, Antônia tomou um susto 

com a fatura. Carlos dizia que eles iam dar um jeito, para ele, Antônia que se 

preocupava demais. 

Carlos, no fim de semana, costumava chamar os amigos para assistir futebol 

em casa - entre lanches e salgadinhos mais dinheiro era gasto. Antônia, mesmo 

angustiada com as contas, não tinha coragem para reclamar. Carlos trabalhava 

muito, tinha o direito de se divertir. Além disso, ela também havia, recentemente, 

aproveitado uma liquidação para dar um novo aparelho de som ao filho. Não pôde 

deixar passar aquela oportunidade, ainda mais quando conseguiu dividir o valor em 

seis parcelas no cartão da loja. Seu filho, Fernando, era ótimo aluno, ele merecia o 

presente.  

Antônia sempre se viu como uma pessoa trabalhadora e honesta, que 

cumpria seus compromissos financeiros. Os pais diziam a ela que o nome é a coisa 

mais importante que a gente tem. Assim, tinha vergonha de contar que estava 

endividada. Andava ansiosa, pensativa e tensa.  

Foi conversando com sua vizinha, Norma, que Antônia conseguiu, pela 

primeira vez, mencionar sua preocupação com as dívidas. Norma também estava 

passando pelo mesmo problema. Antônia sentiu que podia ser compreendida. 

Quando souberam de um curso que ensinava as pessoas a organizarem suas 

contas, decidiram participar. Antônia e Norma foram juntas.  

 
*** 
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 No curso de educação financeira para consumidores, os participantes do 

encontro promovido pela Senacon e Procon Carioca avaliavam a situação da família 

de Antônia e Carlos e elaboravam orientações e conselhos. Especialistas (e não 

especialistas) em educação financeira apresentavam um “diagnóstico da saúde 

financeira” do casal e, ao mesmo tempo, faziam recomendações de como Antônia e 

Carlos poderiam agir para sair daquela situação. Elogiavam o fato de Antônia ter 

procurado ajuda. O primeiro passo havia sido dado: ela “encarou o problema” e 

encontrou coragem para falar da dívida. Agora era o momento de pensar nas 

soluções. E, conforme repetido por diferentes especialistas: “solução sempre tem”.  

A ansiedade, tensão e tristeza relatadas por Antônia eram reconhecidas como 

“sintomas” da dívida, vistos como sentimentos recorrentes entre as pessoas 

endividadas. Segundo a experiência do grupo, era preciso tomar cuidado, pois com 

o tempo - com o aumento das cobranças e ausência de perspectiva de solução - as 

pessoas poderiam piorar e apresentar um quadro depressivo (ou mesmo, 

cometerem suicídio).  

Trajetórias parecidas com as de Antônia e Carlos eram trazidas à tona por 

diferentes agentes do grupo de especialista que participavam do curso, inclusive 

experiências pessoais eram divididas entre o grupo – eventos vividos eram usados 

para comprovar empatia ou para testemunhar conhecimento sobre determinado 

problema. Através das histórias contadas eram ilustrados possíveis desfechos e 

oferecidas soluções de curto, médio e longo prazo. Era apontado que Antônia e 

Carlos precisavam aprender a dizer não a eles próprios e, principalmente, aos filhos; 

era preciso saber reduzir o “padrão de vida”, adequar-se ao momento que 

enfrentavam. Além disso, toda a família deveria estar envolvida na resolução do 

problema - a estratégia de esconder as dívidas do cônjuge, ou dos filhos, não era 

aconselhada, pois não daria certo. Seria preciso modificar comportamentos, a 

família inteira precisaria saber resistir aos impulsos consumistas. Seria necessário 

mudar o sentido da vida: “do ter para o ser”. 

Uma vez que, devido ao acidente de Carlos, a receita da família fora reduzida 

era indicado que eles tivessem feito um “planejamento financeiro” para os meses 

que se sucederiam sem a renda de Carlos. Em prática, um exercício de reavaliação 

das despesas da família. Para muitos da turma, uma atitude mais cautelosa seria 

bem-vinda neste processo de adaptação a um cenário com menos dinheiro. Cortar 

gastos seria ação primordial. Ao longo dos meses, deveria ter havido um esforço 
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familiar para que eles não contraíssem mais dívidas. Pensando no futuro, e 

buscando evitar a ocorrência de novos erros, o grupo participante do curso indicava 

também formas de prevenir aquela situação. Era, fortemente, aconselhado que o 

casal tivesse uma poupança para os imprevistos. As economias de Carlos e Antônia 

foram consideradas insuficientes, pois não suportaram dois meses frente à redução 

da renda do marido. Seria importante, na visão dos especialistas, planejar o 

orçamento familiar para acumular uma reserva maior de dinheiro, além de 

considerar o investimento em seguros – apontado como um recurso valioso em 

momentos de adversidades. Ao longo de uma manhã de discussão, recomendações 

e conselhos foram enumerados.  

O início do tratamento: cuidando do dinheiro 
 

As vicissitudes de Antônia e Carlos foram utilizadas para dar início às 

discussões do Curso de Capacitação de Agentes Multiplicadores em Educação 

Financeira, no entanto, a história do casal não era verídica. A família aproxima-se de 

um tipo ideal weberiano, servindo como instrumento de análise. A situação da 

família e as decisões tomadas pelo casal para resolver o endividamento seriam 

resgatadas a todo o momento. Antônia era a personagem central do curso. A história 

construída trazia uma série de elementos que conduziria, dali em diante, as 

discussões em sala de aula: as causas do endividamento, a necessidade de 

planejamento financeiro, a importância de calcular os juros, as emoções associadas 

às dívidas, os usos dos instrumentos de crédito, os contratos com as instituições 

financeiras e a relação das pessoas com o dinheiro.  

A situação de Antônia e Carlos abriu uma longa discussão sobre 

comportamentos considerados típicos das famílias brasileiras. Apresentando as 

informações de modo generalista, baseados em experiências anteriores e sem a 

preocupação de citar pesquisas ou análises, os participantes do curso reconheciam 

que os brasileiros não possuíam educação financeira, mais especificamente, nós, 

brasileiros, não teríamos uma “cultura de planejamento”. Um dos participantes 

desenvolveu o argumento da seguinte forma: as pessoas mais velhas, por terem 

vivido em uma época de forte inflação, não tinham a “cultura de poupar”, muito 

menos de planejar. “O que você vai planejar quando você tem uma inflação que 

chega a 80% ao mês?”. Segundo ele, hoje a inflação, embora alta, já estaria em um 
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patamar que permitiria o planejamento - daria para planejar não só a previdência e a 

poupança; daria para “planejar a vida”, “mas a população não sabe como fazer 

isso.”. E, uma vez que os mais velhos têm dificuldades de planejar, o hábito do 

planejamento também não é passado aos mais novos. Trata-se de um padrão que 

se repetiria ao longo das gerações. 

Para os educadores financeiros, o planejamento é uma 

metodologia/ferramenta fundamental. Não saber planejar é considerado uma das 

piores deficiências dos brasileiros, a falta de habilidade para programar-se para 

futuro (ou a ausência de preocupação para com ele) foi diretamente correlacionado 

com a baixa taxa de poupança do país e com a vulnerabilidade das pessoas em 

momentos de crise. Não ter reservas financeiras é descrito como “viver na corda 

bamba” (SANTOS, C.; DORIA, A. e VIEIRA, p. 26), exposto a imprevistos, e com 

risco de endividar-se caso surjam situações que demandem dinheiro. É comum que 

também associem a baixa poupança a outros fatores como a falta de disciplina para 

guardar dinheiro, ou falta de capacidade para resistir aos desejos e impulsos 

consumistas, O plano diretor da ENEF corrobora com essa posição: 

 
... no universo em que a cultura do “ter” se sobressai à cultura do “ser”, 
é cada vez mais difícil ter autodisciplina para poupar. Como resultado 
ao apelo consumista, no final do mês, grande parte da população não 
consegue fazer seu dinheiro sobrar e, consequentemente, guardar e 
render, tendo dificuldades em controlar os gastos que tendem a 
ultrapassar o limite do seu orçamento. (BRASIL, 2009, p.13) 

 

Segundo a experiência dos especialistas, apesar de importante, é muito 

comum que as pessoas não tenham reserva de dinheiro. Antônia e Carlos por terem 

uma pequena poupança, foram, inclusive, considerados uma família acima da média 

brasileira. Um dos consultores mais experientes do curso pontuou que a ausência de 

poupança está relacionada a um paradigma: “só se poupa o que sobra”. Para 

ultrapassar esse costume, a recomendação proposta por ele é que devemos “nos 

pagar primeiro”, isto é: seria preciso pensar a poupança como um pagamento a nós 

mesmos, um “dízimo” reservado antes de efetuar o pagamento de qualquer outra 

despesa. Ao priorizar esta reserva haveria a garantia de poupança, uma vez que o 

dinheiro não seria empregado em outras coisas. O valor planejado já estaria 

reservado de antemão e o “padrão de vida” possível deveria ser calculado sem essa 

reserva prévia. O pagamento feito a si mesmo poderia ser redistribuído de acordo 
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com os objetivos pessoais ou familiares – seria um modo de privilegiar a reserva de 

dinheiro para a aposentadoria, para uma viagem, para estudos, para um presente ao 

filho etc. A tática usualmente divulgada pelo consultor e, ali, compartilhada com o 

grupo, é a de não esperar sobrar dinheiro para, então, guardá-lo. Segundo sua 

experiência: “nunca sobra”. 

A orientação fornecida pelo participante inverte o procedimento do fazer 

sobrar para poupar, e reforça, mais uma vez, a ideia de planejamento. É preciso 

saber exatamente o quanto se ganha e o quanto se gasta, para, então, calcular o 

valor que pode ser, previamente, destinado à reserva. 

Através do planejamento as pessoas, além de visualizarem o quanto ganham 

e o quanto gastam, poderiam acompanhar em diferentes escalas (semanal, mensal, 

anual) o fluxo de entrada e saída de dinheiro de suas economias cotidianas, 

podendo avaliar o quanto do que possuem está comprometido com as despesas 

rotineiras e, a partir daí, programarem-se para o futuro. No entanto, elaborar o 

planejamento financeiro exige algumas tarefas prévias como separar contracheques; 

relacionar boletos de pagamento, faturas de cartões de crédito e dívidas; consultar 

extratos bancários; analisar contratos de empréstimos e financiamentos etc. - a 

primeira etapa do planejamento consiste em reunir informações financeiras. Todas 

as fontes de receita precisam ser elencadas, assim como todas as despesas. Neste 

exercício, as pessoas são orientadas a listarem tudo o que se ganha e tudo o que se 

gasta, classificando o dinheiro “que entra e sai” conforme a frequência com que os 

eventos ocorrem e conforme seus valores (fixos e varáveis) 6.  

Descrever as despesas é uma etapa que, normalmente, demanda bastante 

trabalho. Como todos os gastos precisam ser lembrados e listados no orçamento, é 

solicitado às pessoas que, ao longo do mês, façam o registro de suas despesas em 

uma pequena caderneta7, e que repitam o processo por alguns meses – a intenção 

em anotar, com detalhes, todas as transações monetárias é garantir que nada seja 

																																																													
6 São consideradas receitas ou despesas fixas aquelas que ocorrerem todos os meses do ano e 
possuem o mesmo valor; já as variáveis são aquelas que apesar de mensais possuem variação no 
valor. Classificam-se ainda as receitas/despesas em eventuais, trata-se daquelas que ocorrem em 
alguns momentos do ano (como 13º salário, IPTU, gastos com material escolar etc.).  
7 Apesar do termo caderneta, qualquer outro suporte pode ser empregado para registro das 
despesas. O que é solicitada é a anotação. Assim, uma agenda ou um pedaço de papel cumprem o 
mesmo objetivo. Inclusive, aplicativos para celulares foram elaborados para facilitar o registro das 
despesas, alguns mais sofisticados oferecerem sincronização com as contas correntes permitindo o 
acompanhamento online de todos os gastos com registros bancários.  O GuiaBolso, por exemplo, já 
conta com mais de 800 mil usuários no país (https://www.guiabolso.com.br/). 
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esquecido. Adiante, ao analisar a média destes gastos, seria possível ser mais 

preciso ao calcular e registrar os valores das despesas variáveis – seriam 

informados com mais exatidão os gastos com itens como transporte, lanches fora de 

casa, cafezinhos, padaria e até esmolas. Com as informações listadas e 

classificadas, passa-se à etapa de compará-las, para, então, verificar o saldo entre o 

que se ganha e o que se gasta. O objetivo é manter o orçamento “equilibrado”, de 

preferência, contemplando parte da renda para poupança ou outros investimentos. 

No entanto, se o total das despesas for maior que a soma das receitas será preciso 

encontrar soluções. Neste caso, duas atitudes foram destacadas na ocasião: a) 

aumentar a receita, buscando outras fontes de renda; ou b) definir quais gastos 

serão eliminados. Com os valores orçados e equilibrados passa-se à etapa de 

acompanhá-los e, principalmente, controlá-los. 

Entre os principais instrumentos do planejamento financeiro estão as planilhas 

de orçamento (impressas ou eletrônicas). Ao avaliar o orçamento pessoal ou 

doméstico, é sugerido que os valores elencados sejam planificados para facilitar o 

acompanhamento e o controle. Nas planilhas são registrados dois tipos de valores – 

os valores planejados (orçados) e, em seguida, os realizados. Além da segmentação 

em valores fixos, variáveis e eventuais feita da etapa de organização das 

receitas/despesas, o orçamento também se divide em categorias - como moradia, 

transporte, alimentação, entretenimento, saúde, educação. 

No decorrer do curso, exercícios de planejamento foram simulados e 

discutidos em grupo. Receitas e gastos de famílias fictícios foram apresentados 

fornecendo os dados considerados necessários à construção dos planejamentos 

financeiros. As dinâmicas em grupo permitiram que eu acompanhasse as diferentes 

lógicas empregadas na composição de orçamentos familiares, observando o 

lançamento e organização dos dados nas planilhas. Apesar de haver instruções na 

apostila e certa padronização no modo de organizar as informações financeiras, foi 

curioso constatar o esforço das pessoas para chegar a um acordo sobre o modo de 

registrar - em um meio material - as diferentes transações mensais de uma família.  

Para o exercício, os alunos do curso foram divididos em vários grupos com 

aproximadamente 6 pessoas em cada, assim, ao executar o planejamento era, por 

vezes, necessário que os participantes explicassem uns aos outros a lógica adotada 

na organização dos valores. Naquele momento, formas ordinárias de cálculo 

(WEBER, 2002) se confrontavam com modelos financeiros padronizados, 
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construídos por especialistas e apresentados ao longo do curso aos participantes. 

Os raciocínios e as metodologias empregados pelas pessoas na gestão do dinheiro 

doméstico eram distintos, e isso se refletia, claramente, nas diferentes formas de 

planificar as entradas e saídas de dinheiro e em sua distribuição no tempo8. Ao 

planejar o orçamento de um casal de idosos, alguns participantes, por exemplo, 

eram mais cautelosos, calcularam os valores do orçamento considerando uma 

margem de segurança9, já outros mais preocupados com os imprevistos lamentavam 

a ausência de investimentos em seguros, assim, sugeriam mudanças no emprego 

da renda para contemplar a contratação destes serviços. Alguns sentiam falta de 

uma reserva para lazer, outros sequer se atentavam para esses pontos. No entanto, 

ao longo da produção em conjunta do exercício de planejamento e da discussão 

sobre melhores práticas, instruções eram compartilhadas entre os participantes. 

Incorporava-se, nesta troca de informações e modos de fazer, as lógicas 

relacionadas à organização do orçamento e planejamento financeiro. Os 

participantes ao discutirem sobre modelos, construíam ou aperfeiçoavam 

competências para produzir ou melhorar seus próprios planejamentos, neste 

processo buscavam se tornar sujeitos econômicos educados financeiramente. 

Além dos métodos de registro dos valores, a priorização do que deveria ser 

mantido e do que deveria ser cortado do orçamento foi alvo de intensa discussão. 

Julgamentos sobre a “real necessidade” de determinadas despesas promoveram 

debates e até acusações. Enquanto algumas pessoas defendiam, por exemplo, as 

despesas em salão de beleza, justificando-as como um momento de prazer, ou 

apontando os benefícios para a autoestima da personagem em questão, outros 

questionavam a necessidade de uma mulher, aos 65 anos, ir ao salão toda semana. 

De acordo com as opiniões apresentadas, denúncias sobre condutas machistas, 

insinuações sobre práticas avarentas e críticas ao consumo excessivo provocavam 

risos, vaias, espanto, deboche e reclamações dos participantes.  

No entanto, as diferenças na organização das planilhas financeiras além de 

esperadas pela professora, eram, inclusive, estimuladas por ela. Essas diferenças 

																																																													
8 Alguns participantes, argumentando sobre o uso de métodos contábeis, fizeram o lançamento de 
receitas e despesas classificadas como eventuais (impostos, 13º salário, férias), de forma distribuída 
no tempo, considerando uma previsão mensal de entrada ou saída de valores. Outros, 
diferentemente, lançavam a entrada ou saída de dinheiro apenas em um único mês – naquele 
planejado para que esta ocorresse. 
9 Ao invés de calcularem a média das despesas apresentadas no exercício, consideraram o valor 
mais alto registrado por elas. Assim, planejariam o orçamento estimando o “pior cenário” de gastos.	
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apontavam, justamente, para o caráter individual dessas planilhas. Segundo a 

professora, essas divergências de opiniões seriam vivenciadas nos relacionamentos 

com os(as) parceiros(as) ou com outros membros da família. Nos casos em que a 

planilha fosse referente ao planejamento financeiro de uma família, era visto como 

imprescindível envolver todos os membros no processo de elaboração e 

acompanhamento do orçamento. O comprometimento com a execução do planejado 

seria cobrado de todos, mas, para isso funcionar, os propósitos de todos deveriam 

ser levados em conta na formulação da planilha. 

Conforme defendia a professora, a customização da planilha era um processo 

de extrema importância, seria uma prova de que a ferramenta foi apropriada pelo 

usuário. Incentivando o uso do instrumento, a professora enfatizou a relevância de 

“tornar a planilha sua”, isto é: transformá-la em algo que faça sentido para o usuário. 

Segundo sua explicação, ao adaptar a planilha, a ferramenta passaria a refletir o 

modo de pensar daquele que a usa. Nesse sentido, as planilhas financeiras não 

deveriam ser entendidas como uma ferramenta para consulta esporádica, o 

planejamento não se resumiria ao ato de colocar as receitas e despesas no papel e 

examinar o que será cortado ou mantido; ao contrário, a planilha deveria ser 

consultada e ajustada frequentemente, deveria ser mantida próxima. De acordo com 

a professora era preciso estabelecer um “diálogo permanente” com a ferramenta. 

O que me chamou a atenção na argumentação da professora foi o esforço 

dela em insistir que as pessoas utilizassem o modelo escolhido de planilha 

financeira como insumo, ajustando-a conforme seus propósitos, tornando-a uma 

construção própria. Nessa indicação, a professora tirava o foco do objeto em si, e 

colocava a ênfase no trabalho de produzir sua própria planilha. Convidava as 

pessoas a ampliarem seus papéis: de meros usuários das planilhas (que registram 

nos espaços reservado as informações demandadas), para produtores.  

Howard Becker (2009) ao discutir as diferentes maneiras de representar o 

social, aborda como a sociedade aparece representada em diferentes meios: no 

cinema, na fotografia, na literatura e etnografia - mas também em mapas, tabelas, 

diagramas ou modelos matemáticos. Considerando a perspectiva de Becker, é 

possível interpretar a produção de planilhas financeiras – do modo como foi 

estimulada pela professora – como uma forma de representação de dinâmicas 

econômicas. Essa forma de enxergar a ferramenta faz com que ela seja concebida 

não apenas como uma tabela de registros de movimentações financeiras, mas mais 
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do que isso: elaborar uma planilha seria construir, cotidianamente, a representação 

do que é comumente denominado de “vida financeira”10.  

A planilha financeira poderia ser entendida como uma “tradução” (BECKER, 

2009, p.32) da economia cotidiana de um indivíduo ou de toda a família. Neste 

processo de tradução estão representadas as escolhas e prioridades das pessoas, 

bem como seus planos de curto, médio e/ou longo prazo e a execução desta 

programação. A percepção de que números e tabelas se destinam a representações 

frias, deixando de fora as emoções, não se confirmaria, caso analisássemos, em 

detalhe, as planilhas financeiras. Pelo modo que são instruídas sua construção e 

utilização, as planilhas documentariam acertos e falhas, sucesso ou fracasso, e 

seriam carregadas de sentimentos: segurança por ver as finanças organizadas, 

expectativa por cumprir objetivos, desânimo por ver o saldo no vermelho, animação 

pela realização de sonhos. Os sonhos, em especial, são parte importante do 

orçamento elaborado na planilha financeira. Seria a expectativa de realizar sonhos 

que faria todo trabalho anterior - planejar, calcular, controlar e comprometer-se - 

valer a pena.  

É interessante perceber a recorrência da projeção de alvos futuros, do 

estabelecimento de sonhos, em outros modelos de pedagogias financeiras. Daniel 

Fridman (2010) ao estudar um grupo de jogadores de Cashflow (um jogo que atrai 

participantes interessados em desenvolver habilidades técnicas financeiras), 

também sinaliza o processo da escolha de um sonho para iniciar a partida – cujo 

objetivo, de forma resumida, envolve alcançar sucesso financeiro para atingir tal 

sonho. Como esclarece o autor (2010, p.435) “[t]he choice of a dream reminds 

players that not everything is about money and accounting. You are supposed to 

have a dream on the horizon and increase your cash flow towards that goal. ” Tanto 

no curso de educação financeira, como no jogo estudado por Fridman, o sonho 

aparece como contraponto ao esforço da contabilidade. Além disso, os sonhos 

teriam a função de manter as pessoas orientadas para seus objetivos. 

Ao falar sobre o processo de construir orçamentos, uma educadora financeira 

resumiu para o grupo o papel dos sonhos. Segundo ela, quando se fala em 

																																																													
10 Ainda será preciso explorar os sentidos e usos da expressão “vida financeira”, apesar de ela ser 
empregada de modo recorrente, não encontrei definições ou classificações que delimitassem seu 
sentido. Aqui a expressão “vida financeira” foi empregada buscando abranger todos os aspectos da 
vida que estão relacionados à gestão do dinheiro e de recursos econômicos – um emprego ainda 
incipiente. 



18	
	

organizar um orçamento, as pessoas logo imaginam restrições e chateiam-se por 

pensar que não poderão gastar nada. Assim, a saída encontrada pela consultora é 

abordar o tema da educação financeira através de uma palavra que considera 

“mágica”: os “sonhos”. Para ela quando se consegue “colocar na cabeça das 

pessoas” que elaborar o orçamento e seguir o planejamento significa alcançar 

sonhos, as pessoas se motivam a levar o trabalho adiante. Em sua visão, a 

ferramenta é “libertadora” e as pessoas entendem isso quando assumem a ideia de 

sonhar e alcançam suas metas. 

Do modo como foi apresentado no curso, a importância de elaborar um 

planejamento estaria relacionada a possibilidade de tomar decisões financeiras de 

forma mais racional, calculada. As planilhas fariam com que as pessoas traçassem 

cenários, avaliassem possibilidades e, a partir daí, adotassem planos. Através dos 

registros feitos nas planilhas, e da contabilidade precisa entre receitas e despesas, 

seria possível controlar suas ações e mensurar os resultados obtidos - uma espécie 

de avaliação de performance para o atingimento das metas estabelecidas. Essa 

forma de encarar a planilha financeira também é relatada por Miyazaki (2013) ao 

observar empregados do mercado financeiro japonês, buscando replicar as práticas 

e raciocínios utilizados no trabalho em outros âmbitos da vida. As planilhas em 

excel, quando ajustadas aos cálculos pessoais, tornavam-se ferramentas utilizadas 

para comparar cenários futuros e medir decisões, calcular receitas e aposentadorias. 

O aprimorado método utilizado para a tomada de decisões financeiras na empresa 

seria, então, aplicado nas decisões do dia-a-dia. O comprometimento com um 

conjunto de regras estabelecidas permitiria o gerenciamento das ações futuras. 

Seguir o planejamento, não alterando arbitrariamente o que fora previamente 

calculado, faria com que as pessoas não agissem por impulso, intuição e/ou 

pressão. Neste sentido, alcançada uma forma racional tomar decisões, bastaria 

disciplina para executar a estratégia (MIYAZAKI, 2013, p.95).  

Essas técnicas contábeis e ferramentas de cálculos adquirem papel central na 

produção de agentes econômicos educados financeiramente, constroem 

consumidores conscientes. O planejamento financeiro, no entanto, revelaria uma 

espécie de tensão entre emoção e racionalidade. A planilha de orçamento 

proporcionava clareza para a tomada de decisões financeiras, permitindo avaliar 

cenários e medir retornos, contudo, tal benefício não se mostrava suficiente para 

engajar as pessoas em uma rotina de autocontrole. Seria a emoção criaria o vínculo, 
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que geraria comprometimento com a ferramenta, nesse sentido, os sonhos 

aparecem como parte imprescindíveis.  

Dentro desta dinâmica, o que se torna visível ao longo do planejamento 

financeiro é o processo de classificação do dinheiro. A construção do orçamento faz 

com que o dinheiro não seja mais visto de forma homogênea - como um montante a 

ser utilizado nas transações cotidianas. Na planilha financeira ele aparece 

classificado e diferenciado de acordo com suas finalidades. E, como visto na 

discussão entre os participantes do curso, muitas disputas ocorrem até se 

estabelecer o orçamento e plano a serem seguidos. A segmentação do dinheiro por 

objetivos, a reserva para “alcançar sonhos” e a priorização das despesas refletem 

controles e restrições no uso. Conforme pontua Zelizer (1994, p. 24) no mundo 

moderno, a multiplicidade de dinheiro(s) (“multiple monies”) pode não ser visível 

como eram as conchas, as barras de ferro ou as pedras utilizadas em comunidades 

primitivas, no entanto, seus usos delimitados funcionam da mesma forma. E, a partir 

das classificações criadas, julgamentos sobre o uso correto ou errado do dinheiro 

ocorrem, estão definidas no planejamento financeiro as maneiras adequadas e 

responsáveis de empregar o dinheiro 11. 

Conforme acompanhei no exercício de elaboração de orçamentos e 

planejamentos financeiros, a partir das definições do que seria incluído ou excluído 

das planilhas, acusações sobre atitudes consumistas, insinuações sobre 

comportamentos extravagantes, e denúncias sobre a perda do autocontrole 

ganharam, muitas vezes, relevo.  

Considerações Finais: 
 

O país precisa de poupança. O país está quebrando por falta de 
poupança. Nós, brasileiros, temos que incentivar essa juventude a 
poupar, para pagar essas contas lá na frente. (Consultor Financeiro) 

 
 O discurso do consultor refletia sua preocupação com a situação do país e, ao 

mesmo tempo, buscava legitimar o trabalho dos educadores financeiros. Na opinião 
																																																													
11 Esse procedimento de avaliação de hábitos prudentes ou imprudentes através do orçamento fica evidente no 
estudo de Daniel Horowitz (1985). Ao se concentrar nas avaliações dos especialistas sobre os orçamentos 
domésticos da classe trabalhadora americana, o autor captura não apenas as transformações nos padrões de 
consumo nos Estados Unidos entre 1875 e 1940, mas revela, principalmente, as mudanças dos julgamentos 
morais relacionadas à compra de determinados bens e às práticas de consumo. 
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do consultor, a orientação financeira é tarefa urgente, seria fundamental mudar a 

“cultura brasileira de trabalhar para pagar conta”, seria preciso ensinar as pessoas a 

constituir patrimônio, definir metas e propósitos e, então, persegui-los. O raciocínio 

desenvolvido pelo consultor partia da seguinte pergunta: “por que trabalhar mais 

horas na minha vida para pagar juros?”. Em resposta ao questionamento, ele 

apresentava a seguinte solução: se as pessoas refletissem sobre isso e 

economizassem recursos poderiam comprar as coisas que desejam com o seu 

próprio dinheiro, não haveria a necessidade de parcelar as compras, nem 

precisariam de crédito, com isso teriam acesso a melhores condições - conseguiriam 

negociar preços mais baratos, parariam de “rasgar dinheiro”. Para o consultor, 

apesar de o governo investir em medidas de educação financeira, eram eles – os 

educadores – que seriam os catalizadores destas iniciativas. Era preciso “mudar 

comportamentos agora, não se poderia desperdiçar mais uma década”. 

A exposição feita pelo consultor explicita que o que está em jogo é a 

construção de novos sujeitos econômicos, com comportamentos mais alinhados às 

necessidades do país. Sua fala associa alguns dos objetivos do governo ao 

promover a ENEF à própria atuação dos educadores. Não se trata apenas de 

construir o homo economicus, no sentido empregado por Callon (1998), sujeitos 

formatados e equipados de ferramentas de cálculos - mais do que capacitar os 

sujeitos com habilidades financeiras, caberia aos educadores financeiros atuar para 

promover a melhoria econômica do país. Revela o papel do educador financeiro em 

treinar as pessoas, apresentando técnicas que as tornem consumidores 

competentes, justificando a atividade individual conduzida pelo do educador 

financeiro a partir dos objetivos do governo. 

Ao longo do curso, compreende-se que cuidar bem do dinheiro é saber gastá-

lo, é compreender a importância de economizá-lo (fazê-lo sobrar), para, então, 

empregá-lo de forma controlada e consciente em itens planejados e no momento 

certo. O cidadão ou consumidor educado financeiramente é aquele que possui 

autodisciplina para elaborar e seguir o planejamento financeiro. Buscou-se 

evidenciar, no decorrer do artigo, a importância das planilhas de orçamento, pois é a 

partir dela que se engendra o agente econômico desejado pelas iniciativas de 

educação financeira. A prática de anotar todos os gastos, de preocupar-se com o 

equilíbrio entre receita e despesa, de registrar os valores movimentos, aguçaria a 

percepção dos modos de empregar o dinheiro. O ajuste dos dados das planilhas em 



21	
	

escalas temporais - semanais, mensais, anuais, ou ainda mais longas – é 

empregado com intuito de fazer com que as pessoas percebam que pequenas 

despesas mensais, quando acumuladas, tornam-se valores mais significativos, que 

poderiam ser investidos em outras coisas (classificadas como mais importantes ou 

lucrativas). O emprego da planilha e seu jogo de escalas faria o sujeito reconhecer 

seu perfil de consumo, podendo atuar sobre ele: mantendo-o ou modificando-o. 

Fazer dívidas e não ter reservas financeiras são atitudes vistas como 

imprudentes, deixariam as pessoas vulneráveis aos imprevistos. Problemas de 

saúde, perda do emprego, morte de familiares ou mesmo crises econômicas seriam 

situações a serem consideradas no momento de fazer um planejamento financeiro. 

Desenvolve-se a ideia de que é preciso calculá-las, para estar preparados para lidar 

com os imprevistos (tornando-os previstos). Cuidar bem do dinheiro é, então, 

também saber controlá-lo, planejando seus usos – presentes e futuros.  

Habilidades técnicas para organizar as finanças pessoais ou familiares, para 

construir um orçamento doméstico, e, especialmente, disciplina para segui-lo são 

exemplos de competências consideradas essenciais aos consumidores. O 

endividamento de pessoas que não possuem tais competências é um problema a 

ser enfrentado pelo governo. No entanto, como muitas vezes foi mencionado ao 

longo do curso, não há uma solução pronta a ser oferecida às pessoas endividadas, 

“não há receita de bolo” a ser ensinada. A educação financeira ofereceria 

orientação, treinamentos sobre cálculos e instruções sobre instrumentos financeiros, 

mas caberia às pessoas transformarem tais insumos em conhecimentos e aplicá-los 

em suas rotinas. As inciativas pedagógicas esmiúçam passo a passo da montagem 

de orçamento domésticos, exercitam cálculos, apresentam técnicas de planejamento 

financeiro, no entanto, mais do que métodos, enfatizam a todo tempo a importância 

do comprometimento das pessoas em adquirir novos hábitos. A mudança do 

comportamento dos indivíduos é entendida como fundamental: é preciso que elas 

cuidem do dinheiro. 

Todavia, conseguir esse comprometimento, fazer com que as pessoas 

entendam a importância de mudar seus padrões de consumo é visto como um 

desafio por aqueles que estão envolvidos na tarefa da educação financeira. Se, por 

um lado, falar de sonhos é uma alternativa utilizada para engajar as pessoas; por 

outro são apresentados riscos. É paralela às projeções de um futuro inseguro que é 

apresentado um conjunto de técnicas e saberes que possibilitariam as pessoas 
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alcançarem segurança financeira. Em meio a sonhos e medos, as pessoas são 

sensibilizadas e estimuladas a mudar comportamentos e perseguir novos hábitos 

financeiros. 

Seguindo o que fora mencionado, acima, os programas de educação 

financeira correlacionam dois domínios: motivações individuais se conectam a 

interesses governamentais. Os estímulos à poupança e à compreensão dos 

produtos financeiros estão ligados - de um lado - à realização de sonhos; à 

conquista de uma “vida financeira mais equilibrada”, à capacidade de assegurar 

gastos com saúde e educação ou à garantia de uma aposentadoria segura; de outro, 

apontam para a necessidade de desenvolver o país, de criar bases sólidas para o 

desenvolvimento econômico. Como exposto no plano diretor da ENEF (BRASIL, 

2009, p. 17) “a melhor compreensão da ordem econômica e do seu funcionamento 

contribui para percepção da importância das políticas macroeconômicas e do 

cumprimento das obrigações tributárias e da melhor gestão dos recursos públicos”.   

 Jeanne Lazarus (2015) ao analisar os trabalhos universitários e a literatura 

produzida por instituições francesas e também internacionais sobre o tema da 

educação financeira apontou para a mesma direção: que para além das “normas 

contemporâneas de gestão do dinheiro” esses programas são vetores das 

transformações do Estado e de reformas das redes de proteção social. Para a 

autora as políticas de educação financeira devem ser estudadas como um chamado 

à responsabilidade individual, uma vez que estão associadas às “transferência dos 

riscos financeiros”. 

Na justificação da educação financeira, chama a atenção a padronização de 

certas percepções: (a) a falta de competência dos indivíduos na utilização das 

ferramentas financeiras e (b) o risco do endividamento da população. Tais 

problemas são apresentados como críticos ao país, exigindo esforços dos poderes 

públicos e privados para combatê-lo. Apesar dos educadores financeiros 

participantes do curso considerarem, a todo o tempo, a falta de habilidade financeira 

uma característica da “população brasileira”, algo presente em nossos costumes, 

resultando na “cultura de rasgar dinheiro”, na “cultura de não poupar”, na cultura da 

“falta de planejamento”, vê-se que os esforços em prol da Educação Financeira é um 

movimento em escala internacional, intensamente estimulado pela OECD 
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(Organisation for Economic Co-operation and Development)12. Há aproximadamente 

15 anos, programas de educação financeira foram lançados em muitos países do 

mundo. Dados quantitativos e qualitativos sobre comportamentos financeiros das 

pessoas vem sendo manipulados por especialistas de diferentes áreas (educação, 

economia, psicologia, neurociência, sociologia) - a partir deles  experimentos são 

empreendidos, teorias são testadas e experiências entre os países são trocadas. 

O reforço sobre a necessidade de poupança, sobre os benefícios do 

planejamento e o imperativo de que as pessoas dominem uma gramática financeira 

colocam em revelo não apenas técnicas relacionadas ao gerenciamento do dinheiro 

pessoal e familiar, mas evidencia também a propagação de um conjunto de valores 

apresentados de forma a engajar as pessoas modos de vida mais parcimoniosos e 

autocontrolados. 

Na esteira dos estudos de Weber (2004), Miller e Rose (2008); Boltanski e 

Chiapello (2010) vê-se, aqui, mais do que técnicas de administração dos recursos, 

encontra-se a promoção de saberes e valores que atuam de modo a legitimar a 

adesão das pessoas à um modelo econômico específico. No caso, a educação 

financeira sugere principalmente à poupança e investimentos – incentiva-se a 

economia de recursos para que os indivíduos estejam preparados para lidar com os 

imprevistos, inclusive com as crises financeiras nacionais e internacionais. 

A apresentação dos riscos de endividar-se e não conseguir pagar suas 

dívidas, o risco de passar sobre situações que fragilizem suas famílias, o risco de 

expor-se a investimentos duvidosos, o risco de não ter economias para enfrentar os 

desafios futuro mobilizam as pessoas para preocupar, no presente, com problemas 

que ainda não possuem, projetam-se situações as quais elas podem vir a 

experimentar. Acompanhando a linguagem da medicina, usar o crédito, ou ter uma 

dívida é expor-se a “um fator de risco”. Assim, sentindo-se “quase-endividados” (ou 

“quase-doentes”), os indivíduos veriam necessidade de modificar suas práticas 

financeiras. E, cientes dos riscos, tornar-se-iam mais suscetíveis a mudar seus 

hábitos. 

																																																													
12 A OECD - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - é um fórum no qual os 
governos podem trabalhar juntos para compartilhar experiências e buscar soluções para problemas 
comuns, principalmente os que tangem a mudanças econômica, social e ambiental. A organização 
tem como missão promover políticas que melhorem o bem-estar econômico e social de pessoas em 
todo o mundo. 
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