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Vive-se uma época onde o estimulo ao cuidado das finanças pessoais são imensos. Esta atividade pressupõe
o desenvolvimento de conhecimentos para a aquisição de competências individuas, para que estas, possam
auxiliar na gestão e na administração das finanças individuais. Quando este processo ocorre, as pessoas
podem tornar-se mais participativas na sociedade na qual convivem e se dispõem a serem proativas no âmbito
financeiro, despertando o seu bem-estar físico e mental (SAVOIA e SAITO, 2007). Planejar e decidir sobre
ações de longo prazo, algumas vezes podem parecer contraditório, mas é essencial que cada indivíduo
guarde recursos no presente para que no futuro possa desfrutar de bem estar. A escolha na aquisição de bens
de consumo ou de investimentos, como bens duráveis, casa própria, lazer, bens de consumo, podem levar as
pessoas a gastar mais do que a sua renda, causando assim dividas, facilitadas atualmente por meio do crédito
abundante contratados por transações financeiras. Num primeiro momento a maior aproximação ao crédito
pode trazer auxílios para o consumidor, como também um melhor conforto e comodidade de vida, porém, em
certos momentos, o chamado o consumidor pode tornar-se “inadimplente” pode não conseguir responder com
as obrigações contratadas. Esta realidade vivida é contada cotidianamente pelos meios de comunicação,
informando ao mesmo tempo em que cria uma narrativa sobre este fato nas comunidades onde este meio de
comunicação circula. O município de Canoas, localizado na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), no
estado do Rio Grande do Sul, é o terceiro maior em arrecadação do estado e segundo em termos
populacionais da RMPA, possui um jornal impresso próprio, o Diário de Canoas. A partir disto emerge o
problema de pesquisa: “Quais as narrativas referentes a inadimplência veiculadas nas matérias do Diário de
Canoas entre 2010 e 2019? Trata-se de um estudo de cunho qualitativo que usa da pesquisa documental, e
como fonte dos dados o jornal Diário de Canoas e como técnica de investigação a análise de conteúdo.
Espera-se poder ao final realizar uma exposição virtual, apresentando a narrativa sobre endividamento das
pessoas/famílias no município, acreditando que esta ação promoverá a cultura da educação financeira pessoal
na comunidade.
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