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Pontos Centrais 

• Os resultados brasileiros no PISA e as possibilidades de avanço. 
 
 

• A Estratégia Nacional de Educação Financeira, o PISA e as 
políticas educacionais. 
 
 

• A Educação Financeira para o PISA. 
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Brasil no PISA 

• Participaram estudantes das 27 unidades da Federação do País  - 23.141 
estudantes em 841 escolas. 

 
• Estudantes elegíveis a partir do 7° ano foram incluídos na avaliação. 
 
• Pela primeira vez, a aplicação foi totalmente computadorizada. 
 
• O perfil do estudante foi do sexo feminino (51,5%), matriculado no ensino 

médio (77,7%) de uma rede de ensino estadual (73,8%), localizada em área 
urbana (95,4%) e no interior (76,7%).                                                

                                                                                                                 Dados INEP 
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Brasil no PISA – Letramento Financeiro  

• A maioria dos estudantes está abaixo do nível básico de proficiência (Nível 2) na 
alfabetização financeira (53%). 

 
• Apenas 3% dos estudantes no Brasil são proficientes no Nível 5. 
 
• Estudantes de nível socioeconômico mais elevados  possuem mais de um nível de 

proficiência acima que estudantes desfavorecidos. 
 
• Meninos e meninas no Brasil pontuam no mesmo nível de letramento financeiro.  
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A ENEF, o PISA e a Educação Brasileira 

• O Brasil gasta 62% a mais do que precisaria para atingir o desempenho que hoje 
possui - corresponde a quase 1% do PIB. 

 
• O Brasil possui altas taxas de reprovação e evasão escolar e baixo índice de 

conclusão do ensino médio que reflete o baixo desempenho do sistema 
educacional. 

 
• A alta defasagem escolar tem início no ensino fundamental e prossegue até o 

ensino superior, o que resulta em um alto custo médio para formar um aluno.  
 
• A construção da Base Nacional Comum Curricular e a ENEF.                              
                                                                                                                                Dados Banco Mundial 
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA       CURRICULO        PISA 
 

• Articulação com a estratégia nacional. 
 
• Construir objetivos apropriados e quantificáveis. 
 
• Implementação flexível e adaptada a realidade. 
 
• Adequação e sustentabilidade dos recursos. 
 
• Monitoramento do progresso e impacto. 
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Desafios da Educação Financeira no Brasil 

• Criação de estratégias de utilização dos resultados do PISA para 
o avanço do letramento financeiro. 

 
• Ampliar o diálogo entre a ENEF e as políticas curriculares. 
 
• As orientações financeiras para as escolas como parte da cultura 

escolar. 
 
• Construir interfaces entre a Educação Financeira e a economia 

nacional. 
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