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EDUCAÇÃO FINANCEIRA  

 

Introdução 

 

O “Projeto Sem Apertos: Psicologia, Juventude e Educação Financeira”, da 

Escola Paulista de Economia e Negócios, da Universidade Federal de São Paulo, 

coordenado pelos Prof. Dr. Celso T. Yokomiso e Prof. Dr. Ricardo H. Ikeda, tem como 

objetivo propiciar aos jovens instrumentos e estratégias que os auxiliem na tomada de 

decisões econômicas. Está atrelado à disciplina “Psicologia Atuarial”, parte da grade 

curricular do curso de Ciências Atuariais da EPPEN, tendo o corpo discente papel 

fundamental na intervenção junto ao público alvo, advindos de escolas e entidades 

socioassistenciais.  

A estratégia do projeto de extensão e cultura se ampara nos fundamentos da 

Psicologia Econômica, sobretudo os referentes aos processos de tomada de decisão, 

como as distorções de percepção e papel do afeto nas escolhas econômicas; na 

Psicologia Social, que se volta ao estudo das configurações sociais na construção de 

atitudes e pensamentos; e nos elementos formais da Educação Financeira, que 

oferecem repertório de conhecimentos sobre organização de orçamento, poupança, entre 

outros.  

 

Natureza Acadêmica 

 

 O projeto permite aos alunos obterem melhor compreensão dos fenômenos 

ligados à tomada de decisões econômicas, seja através da construção das atividades 

interventivas de educação financeira para o público, como pela vivência junto a este 

mesmo público de situações práticas trazidas para discussão.  



 Durante a elaboração e execução das intervenções, os alunos são levados a 

preparar material não apenas ligado aos conteúdos tradicionais de Educação Financeira, 

mas também a montar dinâmica/discussão que tragam o papel determinante dos 

fenômenos cognitivos e afetivos envolvidos na saúde financeira. Neste sentido, 

utilizarão as contribuições teóricas formuladas por Herbert Simon, Daniel Kahneman e 

Amos Tversky, sobre os processos heurísticos de tomada de decisões; além de reflexões 

de caráter psicossocial sobre a sociedade contemporânea, como as referentes ao 

consumismo e pertencimento a grupos.       

 Espera-se que o exercício da articulação entre a intersecção de domínios da 

Economia, Ciências Atuariais, Psicologia e Educação, favoreça o propósito da 

construção do pensamento interdisciplinar, que amplia as perspectivas da utilização dos 

conteúdos ministrados em sala para a realidade social. Além disso, o projeto abre campo 

para a produção de conhecimentos específicos como: estratégias de ensino da Educação 

Financeira; estudos sobre fases de desenvolvimento da percepção de eventos 

econômicos
1
; investigações sobre representações sociais de jovens acerca de temas 

como previdência social e perspectivas financeiras; entre outros.   

 

Relação com a sociedade 

  

  A Educação Financeira tem sido alvo de intensos debates nas últimas décadas, a 

fim de promover maior conscientização da população frente aos desafios impostos pelo 

aumento do consumismo na sociedade, maior complexidade da oferta de produtos 

financeiros (seguros, créditos, entre outros), assim como pelas crises econômicas. Tais 

fatores demandam maior desenvoltura dos cidadãos para lidar com uma realidade cada 

vez mais complexa em termos das relações sociais e econômicas, o que infelizmente 

não se observa através das informações sobre endividamento, perspectivas financeiras e 

proteção frente a riscos advindos do processo de envelhecimento. 

Para alterar o quadro exposto, entidades e governos mostram mobilização. A 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD), desde 2005, 
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propõe a alfabetização econômica nas escolas, apoiada pela evidência de que adultos, 

tanto de países desenvolvidos como emergentes, quando amparados pela educação 

financeira, emitem comportamentos mais adequados frente à poupança, o planejamento 

de recursos e emergências (Bessa, S., Fermiano, M. B., & Denegri, M.C., 2014).  

De maneira semelhante, em 2010, a partir do Decreto nº 7.397 do governo 

federal, surge a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), com a finalidade 

de promover a educação financeira e previdenciária, fortalecendo as políticas de 

inclusão social e cidadania no país. O Conselho Nacional de Educação Financeira 

(CONEF), criado para gerir e coordenar programas da estratégia, sugere que a educação 

financeira seja disseminada em ações para escolas de nível fundamental e médio, assim 

como para aposentados e mulheres beneficiárias do programa Bolsa Família
2
. 

O projeto “Sem aperto” se localiza neste contexto, almejando viabilizar política 

pública federal e, assim, a potencialização da capacidade dos jovens em lidar com os 

enfrentamentos cotidianos da esfera econômica. Além disso, da aproximação entre 

Universidade e comunidade, pretende-se a construção de um canal de práticas que 

fortaleçam o papel da instituição de ensino superior como promotora de justiça social.  

 

Fundamentação teórica 
 

 

 

Na década de 60 e 70, surgem os primeiros trabalhos acerca da socialização 

econômica nas famílias, com a intenção de identificar as implicações dos procedimentos 

econômicos dos pais na conduta dos filhos quanto à utilização de dinheiro (Marshall e 

Magruder in apud Bessa, Fermiano e Denegri, 2014). Estas pesquisas abrem campo para 

a melhor compreensão do impacto das configurações sociais no comportamento de 

crianças e jovens quanto a temas como poupar, gastos conscientes e planejamento.    

Em 2001, Mory e Lewis, a partir de amostra de  637 sujeitos ingleses, entre 16 e 

60 anos, observaram hábitos familiares relativos à alfabetização econômica, apontando 

que 58% dos pais concediam mesada para os filhos; 46% incentivavam-nos à realização 

de   operações bancárias; 37% apoiavam a economia a curto prazo, através de uso de 
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cofrinhos domésticos; no entanto, somente 32% dos pais conversavam com os seus 

filhos sobre a utilização do dinheiro.  Observaram que as orientações aos filhos, em 

geral, eram esporádicas, sendo a iniciativa tomada pelas próprias crianças e jovens. 

Outro dado relevante aponta que as profissões e o nível socioeconômico dos pais 

interferem nas práticas de socialização econômica, com as famílias de nível 

socioeconômico mais baixo concedendo poucas informações econômicas aos filhos, 

quando comparadas àquelas de nível alto. (Mory e Lewis in apud  Bessa, Fermiano e 

Denegri, 2014) 

No Brasil, conforme Bessa, Fermiano e Denegri (2014), as pesquisas são 

escassas, mas revelam que as famílias possuem pouco conhecimento sobre o 

funcionamento das dinâmicas econômicas, além das formas de educação com jovens e 

crianças não serem adequadas. De acordo com Cantelli (2009), 

 

Os dados obtidos indicaram que o comportamento econômico das famílias, bem como os 

procedimentos utilizados para a educação econômica dos filhos são intuitivos e não planejados, 

evidenciando a falta de informação dos pais sobre o processo de construção das noções sociais 

relacionadas à compreensão dos eventos econômicos. As famílias acreditam que a educação 

econômica deva fazer parte da formação das crianças, embora não realizem nenhum esforço 

sistemático para fomentar hábitos e condutas adequadas para o consumo. 

 

Apesar das informações ainda restritas no âmbito acadêmico, o alto percentual 

de endividamento, 55,6% das famílias brasileiras, assim como da inadimplência, 23%, 

conforme a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC)
3
, 

sugerem a importância de que as famílias se instrumentalizem melhor para o enfrentamento das 

adversidades econômicas comuns ao nosso país
4
.  Esta formação deve ocorrer de maneira 

gradativa, através da educação de crianças e jovens durante o ensino básico e médio, 

favorecendo não apenas a maior conscientização deste público, como também da família em que 

está inserida.   

Uma proposta interessante, neste sentido, consiste na ação Grupo de Apoio 

Pedagógico do Comitê Nacional de Educação Financeira (Conef), que executou um 

projeto piloto junto a 26 mil jovens de escolas públicas de nível médio dos estados do 
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Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Tocantins e do Distrito Federal. O tema 

da educação financeira foi atrelado às disciplinas tradicionais como matemática, ciência, 

história, geografia e português. A elaboração conjunta por especialistas da educação, 

psicologia e sociologia, abrangeu tópicos como: “vida familiar cotidiana, vida social, 

bens pessoais, trabalho, empreendedorismo, grandes projetos, bens públicos, economia 

do país e economia do mundo”.
5
 Os resultados, bastante satisfatórios, foram reunidos no 

relatório “The impact of high school financial education – experimental evidence from 

Brasil”, comprovando ainda que os alunos atuaram como agentes de mudanças de 

hábitos familiares, por exemplo, na construção de planejamento para poupar
6
.   

Já no documento “Brazil: Implementing the National Strategy”, que compõe o 

estudo “Advancing National Strategies for Financial Education”, publicado 

conjuntamente pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) e o G20, são apresentados parâmetros para a implementação da educação 

financeira. Os objetivos estabelecidos constituem em: formar para cidadania; educar 

para consumo e poupança; oferecer conceitos e ferramentas para a tomada de decisão 

autônoma; formar disseminadores e/ou multiplicadores sobre educação financeira; 

desenvolver a cultura de prevenção e proteção; instrumentalizar para formulação de 

planejamentos a curto, médio e longo prazo; e propiciar a melhoria da própria situação. 

Neste contexto almeja-se que sejam trabalhados conceitos como consumo responsável, 

reservas e investimentos, receitas e despesas, crédito, autonomia, planejamento, 

prevenção e mudanças de condições de vida.(OECD, G20, 2013)       

Para atingir os propósitos acima elencados, revela-se a importância de se  

construir estratégia que abarque conteúdos de caráter informativo, assim como de 

caráter comportamental. No primeiro grupo, destacam-se uso de instrumentos para 

controle orçamentário, planejamentos, conceituação sobre créditos e reservas 

(poupança), previdência e aposentadoria. Já no segundo, inserem-se intervenções que 

questionem pensamentos e condutas frente a eventos econômicos, como 

reflexões/dinâmicas acerca: do desejo e da necessidade, das demandas impostas pela 

sociedade de consumo, do papel da disciplina e organização frente ao orçamento, das 

distorções perceptivas e dos afetos no processo de tomada de decisões econômicas. 
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Ambas as perspectivas podem ser relacionadas com os estudos de Simon (1957
7
 

in apud Bazerman, M. & Moore, D., 2009) que sugerem a limitação da racionalidade 

dos indivíduos frente aos processos de escolha. Para Simon, dois modelos de concepção 

sobre tomadas de decisão podem ser identificados: o prescritivo, que estabelece 

métodos para a otimização das escolhas mais racionais; e o descritivo, que considera 

como as decisões são, de fato, tomadas. Bazerman, M. & Moore, D. (2009) e Simon 

(1957) estabelecem crítica acerca do modelo prescritivo, uma vez que as pessoas, em 

geral, não emitem os esperados comportamentos racionais frente à tomada de decisões. 

Aos autores apontam, sobretudo, a importância de se investigar os processos de tomada 

de decisões a partir do modelo descritivo, assim exposta por Bazerman, M. & Moore, D. 

(2009): 

        

when a prescriptive approach should lead to an optimal decision? First, understanding our own 

decision-making processes helps clarify where we are likely to make mistakes and therefore 

when better decision strategies are needed. Second, the optimal decision in a given situation 

often depends on the behavior of others. Understanding how others will act or react to your 

behavior is critical to making the right choice. Third, plenty of good advice about making 

decisions is available, but most people do not follow it. Why not? Because they do not 

understand how they actually make decisions, they do not appreciate the need to improve their 

decision making. Indeed, some of the intuitions that lead us astray also undermine our 

willingness to implement good advice. An understanding of this fact is needed to motivate 

people to adopt better decisionmaking strategies. 

 

 Assim, o estabelecimento de um plano de Educação Financeira não deve se ater 

somente na transmissão de informações e no “como se fazer”. Para a construção de um 

modelo mais eficiente de Educação Financeira, atenta às discussões surgidas na 

interface entre Economia e Psicologia, é necessário contemplar pontos como: as 

heurísticas próprias ao processo de tomada de decisões (vieses de acessibilidade, 

representatividade e moldura
8
, etc); as implicações do pensamento intuitivo nas 

escolhas econômicas, em detrimento do pensamento analítico
9
; o papel do afeto no 

processo decisório; entre outros. 
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 Como exemplo do uso de tais ferramentas, toma-se conceito de acessibilidade , 

em que as “pessoas avaliam a frequência, probabilidade ou causas prováveis de um 

evento a partir do grau em que estas instâncias ou ocorrências do evento estão 

prontamente acessíveis na memória” (Tversky & Kahneman, 1973). De acordo com 

autores, um jovem em início de vida profissional, inserido em uma família com 

comportamentos econômicos atentos à poupança, terá referências imediatas do ato de 

reservar ao receber seus primeiros salários, pelo acesso rápido de experiências de 

semelhante teor. Estes apontamentos indicam a necessidade dos jovens terem contato 

frequente com fontes de informações seguras em termos de condutas econômicas, 

indicando a necessidade da convivência com práticas que garantam bem-estar 

econômico.  

 As contribuições do psiquiatra George Ainslie sobre o conceito de desconto 

hiperbólico mostram-se igualmente interessantes ao propor que  

 
em um gradiente de postergação que pode ir de segundos a décadas, entre pares de recompensas 

alternativas, podem ser identificadas preferências por recompensas menores, que venham mais 

rápido, àquelas, maiores, porém, posteriores, quando a espera pela recompensa menor for curta e, 

de outro lado, por recompensas maiores e posteriores, quando a alternativa menor será adiada, 

mesmo que o intervalo entre ambas permaneça o mesmo. (Ainslie in apud Ferreira, Vera M., 

2007) 

 

No mesmo sentido, Richard Thaler (in apud Bazerman, M. & Moore, D., 2010) 

sugere que as força de vontade das pessoas é limitada, com tendência a conceder muito 

maior peso aos interesses presentes do que aos futuros. Como consequência, as 

motivações atuais são frequentemente inconsistentes diante dos interesses de longo-

termo, por exemplo, os relativos à aposentadoria. 

Tais proposições mostram-se de grande valia na compreensão das dificuldades de se 

constituir reservas econômicas, o que pode ser levado para discussões e práticas de 

educação financeira. Diante de um modelo de sociedade que estimula ininterruptamente as 

pessoas ao consumo, a predisposição por recompensas menores e rápidas, e o peso dos 

eventos atuais em detrimento dos futuros, se vertem em perigosa armadilha, exigindo 

compreensão destas tendências afetivo-cognitivas e posicionamento consciente a ativo 

diante delas.      

 Já acerca do papel das emoções, Muramatsu e Hanoch (2005) apontam que as 

emoções induzem respostas comportamentais rápidas e adaptativas, entrelaçando-se a 



aspectos cognitivos. Os afetos indicariam modos de respostas constituídas a partir dos 

processos adaptativos humanos, levando, no entanto, a condutas nem sempre coerentes 

às demandas das atividades econômicas na sociedade atual.  

A compreensão das emoções se torna essencial, por exemplo, no âmbito das 

dívidas. Estudo realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e pela 

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) apontam que “a ansiedade (28%), 

a baixa autoestima com a própria aparência (11%), a insatisfação com o trabalho (10%), a 

perda de um ente querido (7%) e o término de um relacionamento (6%)” 
10

foram fatores que 

motivaram o atraso das contas. A exploração deste tema indica a importância, na Educação 

Financeira, de se ater às emoções e saber avaliar as implicações delas nas decisões de 

compras e formulação de planejamento.        

Outro estudo relevante, já no âmbito da interface entre da Psicologia do 

Desenvolvimento e a Economia, é o realizado por Amar, Llanos,  Denegri (2003), em 

que são identificados níveis de pensamento econômico em participantes de 6 a 18 anos. 

A pesquisa foi realizada com 486 crianças e jovens em idade escolar em instituições 

educativas formais nas cidades de Barranquilla, Juan de Acosta, Baranoa, Tubará, 

Ciénaga e Pueblo Viejo, na região caribenha colombiana. A partir das investigações 

foram delimitados os seguintes níveis de desenvolvimento: 

No nível I, surge o pensamento econômico primitivo, (crianças de 6 a 10 anos) 

em que o dinheiro é percebido como disponível para todos; há ausência das 

considerações acerca das restrições sociais ou econômicas; e a realidade social se forma 

a partir de elementos desconexos, gerando dificuldades para compreensão de processos.  

No nível II, instaura-se o pensamento econômico subordinado, (pré-adolescentes 

de 11 a 14) com a compreensão da existência de restrições, na realidade social; 

percepção do Estado como um espaço institucional constituído para organizar e regular 

o funcionamento social e econômico; no entanto, difícil entendimento acerca das inter-

relações dos processos econômicos complexos e obstáculos para realizar inferências 

sobre o que não é visível. 

Já no nível III, consolida-se gradativamente o pensamento econômico 

independente ou inferencial (adolescentes mais velhos e adultos), quando são 

estabelecidas relações entre os processos econômicos, sociais e sistemas; surge a 

compreensão das mudanças, dos ciclos e das políticas econômicas; e o maior 
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entendimento do papel do Estado e de suas formas de funcionamento. (Denegri, Cortés, 

Quezada e Sepúlveda, 2004;  Amar, Llanos,  Denegri, 2003). 

Estas considerações sobre o desenvolvimento do pensamento econômico são 

estratégicas para a construção de modelos de Educação Financeira atentos às etapas 

próprias para cada faixa etária. Possibilitam ainda identificar perfis individuais, grupais 

e sociais com maiores déficits na percepção dos eventos econômicos, favorecendo 

intervenções pontuais que reduzam discrepâncias.  

Assim, a partir dos estudos e instrumentos da Psicologia Econômica, abre-se um 

campo bastante fecundo para a proteção econômica de jovens, que complementam os 

aspectos formais da Educação Financeira. Conhecer as tendências das pessoas quanto à 

emissão de comportamentos econômicos, assim como as principais distorções 

cognitivas e de aprendizagem pode se constituir para este público uma estratégia 

interessante para potencialização de decisões frutíferas. 

 

Objetivos 

O projeto tem como objetivos:  

 Propiciar aos jovens instrumentos e estratégias que os auxiliem na tomada de 

decisões econômicas, assim como na sua proteção financeira; 

 Promover a discussão de aspectos comportamentais no âmbito do cotidiano 

econômico, individual e familiar; 

 Fortalecer a cidadania, através de questionamentos acerca do consumo 

responsável; 

 Promover inclusão social e autonomia, a partir da conscientização do papel do 

planejamento na conquista de mudanças de vida.    

 

Metodologia 

 

 O projeto está atrelado à disciplina de Graduação do Curso de Ciências 

Atuariais, “Psicologia Atuarial”. Os alunos participantes do projeto construirão, a partir 

de tópicos discutidos em aula e materiais pré-selecionados, com orientação do docente, 

uma intervenção de “Educação Financeira”. 



 Necessariamente, a intervenção (palestras, discussões em grupo e/ou dinâmicas) 

contemplará duas perspectivas: 

a) informativa: 

a. planilha (gastos fixos e variáveis e entrada de valores) 

b. planejamento e recursos 

c. créditos 

d. proteção (poupança e previdência)  

b) comportamental: 

a. identificação de desejos e necessidades 

b. papel das emoções nas decisões econômicas 

c. distorções e tendências de comportamento 

i. acessibilidade 

ii. tendência à realização rápida de desejos 

iii. pensamento intuitivo e analítico 

iv. outros 

 

Os alunos entrarão em contato com instituições de ensino ou entidades 

socioassistenciais (em especial, centros de convivência) que atendam jovens, sobretudo, 

em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica. O docente firmará compromisso 

e responsabilidade pelos alunos com a instituição, auxiliando no esclarecimento da 

proposta.  

A intervenção será restrita a dois encontros, com duração a ser estabelecida, 

atendendo os tópicos acima expostos.  

Almeja-se, em momento posterior, constituir uma rede de contatos com as 

entidades de ensino e proteção social, propiciando encontros sistemáticos entre nossos 

alunos e jovens atendidos. Da mesma forma, é esperado que as práticas realizadas pelos 

discentes, com orientação do professor, estabeleçam um diálogo produtivo com as 

instituições, atingindo gradativamente um formato que melhor atenda aos propósitos do 

projeto, a partir de avaliações constantes.  

As primeiras instituições a receber a Universidade serão: 

 

 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-SP) 

 ETEC Basilides de Godoy (Vila Leopoldina) 

 



Para cada instituição, um grupo, composto por quatro alunos, conduzirá a 

intervenção. Em seguida, os alunos elaborarão: a) um relatório acerca da atividade 

realizada; b) apresentação da intervenção através de seminários.   

 

Inclusão Social 

 

 O presente projeto busca fortalecer o processo de inclusão social de jovens, em 

especial, dos grupos com menor condição socioeconômica. Ao buscar parcerias com 

escolas públicas e entidades socioassistenciais (centros de convivência para crianças e 

adolescentes), mira-se uma população mais exposta aos problemas de endividamento e 

com menos informações sobre créditos, poupança e planejamentos.  

Conforme pesquisa realizada, em 2015, pelo Serviço de Proteção ao Crédito 

(SPC) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), realizada em todas 

as capitais do Brasil, 45% dos inadimplentes não possuem condições de pagar suas 

dívidas nos três meses seguintes, sendo que a perspectiva de se manterem inadimplentes 

é mais frequente nas classes C, D e E (46%) do que nas classes A e B (32%). As 

entidades ainda apontam que entre as famílias inadimplentes que recebem de um a dois 

salários mínimos, a dívida equivale a quase quatro vezes o valor dos salários
11

. Destaca-

se ainda a alta representatividade da classe C (86%) na composição da percentagem de 

inadimplentes.
12

 

Embora seja claro que as dívidas surgem de uma conjunção ampla de fatores 

como crises econômicas e desemprego, a pouca instrução acerca de estratégias de 

planejamento e baixa reflexão acerca do consumo, aumentam os riscos de instabilidade 

orçamentária. Além disso, o imediatismo, traço marcante do período de juventude, 

atrelado às demandas de consumo construídas na sociedade atual e a oferta de créditos 

abrem espaço para decisões equivocadas. Assim, espera-se que o projeto ajude os 

jovens a se instrumentalizarem para o enfrentamento das dificuldades econômicas que 

se impõem a quase todos os cidadãos, identificando formas de proteção financeira e 

estratégias a médio e longo prazo para melhoria de condição de vida.   

Outro efeito almejado consiste na propagação das informações e reflexões do 

projeto às famílias dos participantes. Um dos pontos fundamentais estabelecidos pela 
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Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF) consiste na formação dos 

multiplicadores, papel que pode ser desempenhado pelos jovens. Os participantes serão 

estimulados a conversaram com seus familiares sobre os conteúdos do projeto, trazendo 

seus pais e irmãos, considerações que ampliem a percepção do universo econômico, 

como a organização dos gastos fixos e variáveis, identificação de desejos e 

necessidades, formação de reservas, e outros temas abarcados. 

 

Cronograma de execução  

 

2017/18 Ago Set Out  Nov Dez Mar Abr Maio Jun Jul 

Elaboração da 

intervenção 

X X         

Aprimoramento 

de intervenção 

     X X    

Aplicação de 

Intervenção 

  X X   X X   

Formulação de 

relatório 

   X X   X X  

Avaliação das 

intervenções 

        X X 

 

 

Acompanhamento e Avaliação 

 

 O acompanhamento das intervenções ocorrerá durante todo o transcorrer da 

disciplina oferecida, através das orientações semanais em sala de aula. Será mantido 

também contato com o responsável da instituição parceira, a fim de melhor alinhamento 

entre a prática dos alunos e eventuais enquadres da instituição (horários, burocracias, 

entre outros).  

 Sobre a avaliação, os participantes responderão a um questionário dirigido, em 

formato de escala likert, acrescido de informações como nível socioeconômico, 

profissão exercida (caso trabalhe), profissão dos pais, idade e escolaridade. 



 No âmbito do questionário, serão utilizados como indicadores da escala likert, os 

tópicos: autonomia (o quanto a intervenção pode favorecer o controle das próprias 

finanças e a independência), divulgação (possibilidade dos conteúdos serem passados 

aos familiares), instrumentalização (se os conteúdos formais podem ser relevantes), 

mudanças de vida (a importância dos elementos discutidos na intervenção para 

alterações de hábitos e perspectivas). Tais indicadores estão pautados em alguns 

objetivos estabelecidos pela Estratégia Nacional de Educação Financeira.         

  

 

Equipe executora 

 

 O projeto será coordenado pelos: Prof. Dr. Celso T. Yokomiso, responsável pela 

disciplina Psicologia Atuarial; e Prof. Dr. Ricardo H. Ikeda, que trabalhará aspectos 

mais formais da Educação Financeira, como a utilização de instrumentos (planilhas) e 

eventuais produtos financeiros.  

A realização das intervenções, por sua vez, caberá aos alunos matriculados na 

referida disciplina, optantes pela atividade prática relativa à Educação Financeira. O 

projeto não prevê o recurso de bolsas para os alunos. 

 

 

Infraestrutura 

 

 As intervenções serão realizadas na própria instituição parceira, em local que 

garanta condições adequadas de iluminação, espaço e ausência de interferências.  

 O material a ser utilizado consiste em computador/notebook e projetor, para a 

passagem de slides; canetas, lápis, folhas e outros materiais para realização de 

dinâmicas de grupo.   

 

Área temática 

 

 O projeto se insere na área temática de educação, atento, sobretudo, aos aspectos 

de fortalecimento de cidadania, inclusão social e cooperação interinstitucional. 

 

 



 

Referências bibliográficas 

 

AMAR, J.; LLANOS MARTÍNEZ, M.; ABELLO LLANOS, R.; DENEGRI CORIA, 

M. Desarrollo del pensamiento económico en niños de la region caribe colombiana. 

Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 35, núm. 1. Bogotá, 2003. 

 

BAZERMAN, M. & MOORE, D. Judgment in managerial decision making. John 

Wiley & Sons Inc., 2009. 

 

BESSA, S., FERMIANO, M. B., & DENEGRI, M.C. Compreensão econômica de 

estudantes entre 10 e 15 anos. Psicologia & Sociedade, 26(2), 2014. 

 

CANTELLI, V. C. B. Procedimentos utilizados pelas famílias na educação 

econômica de seus filhos. Tese de Doutorado, Educação, UNICAMP. Campinas, SP, 

2009. 

 

FERREIRA, V. R. DE M.   Psicologia econômica: origens, modelos, propostas. Tese 

de doutorado PUC-SP. São Paulo, 2007 

 

MURAMATSU, R., HANOCH, Y.. Emotions as a mechanism for boundedly rational 

agents: the fast and frugal way. Journal of Economic Psychology, 26 (2): 201- 

221 , 2005 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).  National 

Strategies for  Financial Education A Joint Publication by Russia’s G20 

Presidency and the OEC. 2013 

TVERSKY, A., & KAHNEMAN. Availability: A heuristic for judging frequency 

and probability. Cognitive Psychology, 5(2),1973. 
 


