
O QUE OS PAIS PODEM FAZER

Educação econômica pode
entrar no currículo escolar
Por acreditar que a escola tem
papel fundamental na educação
econômica das crianças, a peda-
goga Maria Aparecida Fermiano
utilizou os dados de seu levanta-
mento para embasar uma pro-

posta curricular e um programa
de formação de professores. Um
projeto-piloto foi aplicado em
uma escola de Americana, cida-
de na região de Campinas.

“Com atividades práticas, cria-

mos situações que permitem ao
aluno vivenciar o uso do dinhei-
ro e aprender a controlar as ne-
cessidades e os desejos. Os resul-
tados estão sendo muito bons.”

Numa dessas missões, os estu-
dantes tiveram de reunir uma de-
terminada quantia e depois deci-
dir como gastá-la. “Eles quise-
ram ir a uma lanchonete, mas o
dinheiro não dava para pagar lan-
ches para todos.” Com metade
do valor, as crianças compraram

no supermercado os ingredien-
tes para fazerem elas próprias os
sanduíches. O restante foi usado
para comprar lanches prontos,
que tiveram de dividir. “Eles per-
ceberam que na primeira situa-
ção o dinheiro foi suficiente para
comprar comida para todo mun-
do e na segunda, não”, diz.

Resistência. Para atrair seus
clientes, diz a pedagoga, as lojas
de brinquedo oferecem expe-

riências concretas, colocam
mostruários para a criança to-
car. “É também por meios de ex-
periências concretas que esses
jovens desenvolvem estratégias
de resistência às solicitações do
meio.”

A educação financeira tam-
bém é um dos temas previstos
no programa Mais Educação,
projeto do governo federal para
estimular o ensino integral nas
escolas públicas. Um piloto co-

meça a ser implementado agora
em salas do ensino médio.

“Tratamos temas como consu-
mo, poupança, investimentos,
orçamento doméstico e financia-
mento de bens de consumo. O
objetivo é evitar que esses jo-
vens tenham problemas finan-
ceiros no futuro”, explica José
Alexandre Vasco, da Comissão
de Valores Mobiliários. A entida-
de foi parceira do Ministério da
Educação no projeto. / K. T.

● Como dar dinheiro
Estabeleça um dia e uma
quantia fixa. A regularidade
ajuda a criança a se
organizar e a aprender a
economizar.

● Quando dar dinheiro
A mesada pode ser dada por
volta dos 7 anos.

● Acompanhe
Faça a criança anotar tudo que
comprou e quanto gastou.

Acompanhe as anotações
e oriente.

● Coloque limites
Nas datas especiais, como
Natal e aniversário, os pais
podem fazer concessões. Mas
se a criança quiser algo que
não cabe no seu bolso,
negocie e explique
francamente.

● Programe-se
Quando levar a criança ao

supermercado ou shopping,
saia de casa com a lista de
compras e um roteiro de
atividades combinado. Evite
compras desnecessárias ou por
impulso.

● Recompensas
Nunca premie a criança por
fazer coisas que são
sua obrigação, como
tirar boas notas. Mas você pode
recompensá-la, por exemplo,
por lavar seu carro.

Ricos e precoces S apatos de salto, lábios e
unhas vermelhas, vesti-
dos de alta costura que
nunca se repetem. O vi-

sual de Suri Cruise, filha dos ato-
res Tom Cruise e Katie Holmes,
impressiona – ainda mais por se
tratar de uma menina de apenas
4 anos.

Seu guarda-roupa causa inve-
ja a qualquer fashionista de plan-
tão, com modelitos assinados
por estilistas como Armani, Bur-
berry e Christian Laubotin.

Aos 2 anos, Suri foi eleita pela
revista Forbes a criança mais in-

fluente do mundo. Na época, Ka-
tie revelou a uma revista inglesa
que gastava mais de R$ 40 mil
por mês com roupas para a filha
e que estava determinada a trans-
formar Suri na criança mais
fashion de Hollywood.

Também adepta da moda e
das grifes famosas, a filha da
popstar Madonna, Lourdes Ma-
ria, de 13 anos, recebe nada me-
nos que R$ 18 mil por semana
para torrar à vontade. A menina
ficou no topo da lista dos filhos
de famosos que ganham a mesa-
da mais polpuda, segundo o jor-

nal italiano La Repubblica.
Maddox, o filho de 9 anos dos

atores Angelina Jolie e Brad Pitt,
recebe R$ 8,9 mil por semana. Já
os gêmeos de 5 anos da atriz Julia
Robert ganham R$ 14,2 mil.

Futuro. A pedagoga Maria Apa-
recida Fermiano alerta que os
pais, mesmo quando têm dinhei-
ro para atender os desejos e ca-
prichos dos filhos, precisam ter
em mente que não poderão ban-
cá-los para sempre. Ou seja: um
dia eles terão de andar com as
próprias pernas. “Devemos nos

questionar sobre que tipo de fi-
lho estamos deixando para o
mundo. Será que ele vai saber se
virar sozinho ou vai se tornar
uma pessoa fútil, sem um objeti-
vo na vida?”

Outro possível efeito colate-
ral desse estímulo ao consumis-
mo é a erotização precoce. “Não
se deve tratar crianças como mi-
ni-adultos. É um desrespeito ao
ritmo biológico.” A preocupação
é válida num País onde meninas
que mal aprenderam a andar já
rebolam na boquinha da garrafa.
/ K.T.

JOSE PATRICIO/AE

Pais falham ao
orientar gastos de
pré-adolescentes
Estudo mostra que tweens – jovens de 8 a 14 anos – ditam consumo
da família e recebem dinheiro dos pais, mas não sabem como usá-lo
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Desejo. Andreia Lima e Fábio Araújo com a filha Isabela, de 11 anos; para ganhar videogame, ela negociou com familiares todos os presentes de Natal; a concessão vale em datas especiais

Pop. Suri não cai do salto

Karina Toledo

Celular, iPod, videogame, rou-
pas e tênis de marca. Quem tem
filho pré-adolescente sabe que
os desejos de consumo mudam
todo dia e nunca ficam totalmen-
te satisfeitos. A criança sabe o
que quer, decide sozinha como
gastar seu dinheiro e influencia
nas compras de toda a família.
Não consegue, no entanto, per-
ceber o conteúdo persuasivo de
mensagens publicitárias – cada
vez mais voltadas para esse públi-

co – ou avaliar se de fato precisa
do produto anunciado.

Essas são conclusões de uma
pesquisa da Unicamp feita com
423 estudantes entre 8 e 14 anos –
grupo batizado de “tweens” (tro-
cadilho com “teens” e “be-
tween”). Entre os entrevistados,
95% dizem receber dinheiro dos
pais com frequência, mas menos
da metade diz ter orientação so-
bre como gastá-lo.

Os resultados sugerem ainda
que, embora esses jovens te-
nham contato com dinheiro des-

de muito cedo, não têm noção de
valor e, como é próprio da idade,
ainda são incapazes de analisar a
relação custo-benefício de um
produto. “Esse papel cabe aos
pais. Mas muitos tendem a ver os
filhos como pequenos adultos”,
diz a pedagoga Maria Aparecida
Fermiano, autora do estudo.

Segundo a pesquisadora, mui-
tos pais encontram dificuldade
na educação financeira dos fi-
lhos por serem eles próprios de-
sorganizados. A maior parte dos
entrevistados (39,2%) afirmou

receber dinheiro somente quan-
do pede, ou seja, sem regularida-
de. “É uma estratégia ruim, pois
se perde a noção do todo e não se
estimula o planejamento dos gas-
tos”, diz Maria Aparecida.

Outro levantamento feito pe-
lo Instituto Alana revelou que
80% dos pais são influenciados
pelos filhos na hora das com-
pras. “As crianças atuam como
promotoras de venda dentro de
casa, por isso até propaganda de
produto de limpeza acaba sendo
direcionada a esse público”, diz
Lais Fontenelle, coordenadora
do projeto Criança e Consumo.

A engenheira Carla Damião,
mãe de três tweens, sente diaria-
mente os efeitos do assédio do
marketing. “Eles querem tudo
que passa na TV, mas digo para
não acreditarem em tudo o que é
anunciado. Explico, por exem-
plo, que os carrinhos Hot
Wheels não fazem as mesmas pi-
ruetas da propaganda”, conta.

Pressão. Para Lais, o maior pro-
blema é que os bens de consumo
acabam se transformando em in-
gressos sociais. “É complicado a
criança crescer acreditando que
precisa de determinado objeto
para ser aceita ou para ser feliz.”

Depois que transferiu a filha
Isabela, de 11 anos, para um colé-
gio de elite na capital, a terapeu-
ta ocupacional Andrea Lima per-
cebeu que a menina passou a sen-
tir uma pressão maior nesse sen-
tido. “Ela quer estar igual às ami-
gas, ter o que elas têm. Como se
isso alimentasse a amizade. Pare-
ce que há uma mistura entre afe-
to e imagem”, conta Andrea.

A secretária Paola Calicchio
também vivencia essa situação
com o filho Gabriel, de 13 anos.
“No último inverno ele me disse
que preferia ter uma única blusa
de frio, desde que fosse de uma
determinada marca. Parcelei em
dez vezes e acabei comprando a
blusa”, conta. Segundo Paola, o
menino nunca se sentiu excluí-

do porque sempre está igual aos
amigos. “São todos muito pareci-
dos, como uma gangue”, diz.

Mas essa lógica do “todo mun-
do faz” pode deixar a criança
mais suscetível a comportamen-
tos de risco na adolescência, aler-
ta a psicóloga Vera Iaconelli,
coordenadora da Gerar – Escola
de Pais. “Fica difícil para a crian-
ça se posicionar de forma inde-
pendente se os próprios pais não
resistem à pressão de que os fi-
lhos têm de ter o que todo mun-
do tem”, argumenta. A ideia de
que objetos podem preencher va-
zios, diz, desdobra-se em outras
formas de consumo inconse-
quente, inclusive de drogas.

Na opinião de Vera, os pais er-
ram quando tentam privar a

criança de todo sofrimento e
frustração. “Eles devem ajudá-la
a lidar com as angústias que são
inerentes ao desenvolvimento.”

Outro dado revelado pela pes-
quisa da Unicamp é que os jo-
vens sentem falta de estar com a
família. Embora 80% afirme que
prefere passar seu tempo com os
pais, essa convivência parece es-
tar restrita ao momento das re-
feições e ao de assistir à TV.

Para Vera, pior que passar pou-
co tempo com os filhos é tentar
compensar a ausência de forma
equivocada. “Ser permissivo ou
confundir presentes com presen-
ça.” Quando se está com os fi-
lhos, afirma, é preciso exercer o
papel de pai ou de mãe na ínte-
gra, e isso inclui a bronca e o não.
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 20 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. A23.




