




organizar uma festa e terão que plane
jar o evento a partir de um orçamento. 
Em outro exercício, a turma recebe um 
calendário com a data de vencimento 
das contas de uma família e o total de 
rendimentos para aquele mês. A par
tir dessa situação, os alunos precisam 
planejar como o dinheiro será gasto ao 
longo do período. "A abordagem que a 
gente sugere não é criar uma nova dis
ciplina, mas tratar isso como um tema 
em diferentes áreas. A partir dessas si
tuações, vamos introduzindo conceitos 
como despesa variável e fixa, e aler
tamos para a importância de prestar 
atenção nos pequenas gastos", apon
ta Vasco. 

CONTEÚDO TRANSVERSAL 
Especialistas em educação finan

ceira acreditam que a melhor forma de 
abordá-la dentro da escola é por meio da 
transversalidade dos conteúdos. Todas 

as áreas do conhecimento podem 
abordar o tema sob diferentes pontos 
de vista - sempre trazendo o assun
to para o dia a dia das crianças e jo
vens. "O conteúdo na verdade não é 
novo porque está no cotidiano dos alu
nos, dos pais, de todo mundo. O ges
tor escolar precisa introduzir a temá
tica porque o aluno tem a necessidade 
de estar em contato com isso. Mas hoje 
em dia, nos currículos, a educação fi
nanceira aparece de uma forma mui
to rasa, como ensinar o aluno a somar 
e a utilizar o dinheiro", aponta Daniel 
Ribeiro, pedagogo da Future Kids, em
presa de consultoria em projetos edu
cacionais. 

Na avaliação de Ribeiro e de ou
tros profissionais da área, a escola de
ve buscar uma orientação externa pa
ra inserir a educação financeira entre 
os conteúdos ministrados. "É neces
sário tomar cuidado para não pegar 
um economista que só vai falar de 
macroeconomia", aconselha Reinaldo 
Domingos, presidente do Instituto 
DiSOP de Educação Financeira. A em
presa dele, como várias outras no mer
cado, ajuda estabelecimentos de ensi
no a desenvolver projetos pedagógicos 
sobre o tema. "Isso será um gran
de diferencial para a escola e até pa
ra os pais dos alunos, se a escola en
volvê-los também no projeto. Se ele 
(pai) tiver uma orientação financeira 
melhor, com certeza vai pagar a men
salidade com muito mais tranquilida
de. A longo prazo, o colégio está inves
tindo na continuidade do seu negócio 
e reduzindo a inadimplência", defende 
Domingos. 

E se o colégio quer que o tema fa
ça parte dos conteúdos ensinados e do 
dia a dia do aluno, a recomendação é 
começar a mudança pelo educador. É 
este profissional quem deve receber as 
primeiras capacitações, pois será um 
agente multiplicador dos conceitos re
lacionados às finanças. "Não importa 
qual é a disciplina do professor, des
de que ele tenha vontade e disponi
bilidade para aprender e depois pas
sar o conhecimento adiante", ressalta 
Domingos. Essa capacitação pode ser 
feita por meio de palestras, cursos e 
ainda ser acompanhada por um mate
rial didático específico para trabalhar 
o assunto dentro da sala de aula. 

MUDANÇA DE HÁBITO 
Engana-se quem acredita que dinhei
ro é assunto exclusivo dos alunos mais 
velhos. Desde as primeiras séries do 
ensino fundamental c até mesmo na 
educação infantil, o assunto já pode ser 
abordado - tanto na escola quanto em 
casa. A dica é "dosar" o conhecimento 
transmitido de acordo com o momen
to que a criança está vivendo. Seja para 
aprender a administrar a sua primeira 
mesada ou para entender questões co
mo aquelas relativas à empregabilida-
de e o mercado de trabalho. 

No colégio Inei, de Brasília (DF), o 
aprendizado começa cedo e com adap
tações para cada etapa do ensino. 
Gicelene Rodrigues, diretora da ins
tituição, conta que a necessidade de 
abordar temas como o consumismo, 
gastos e poupança surgiu do próprio 
dia a dia dos alunos. Na escola, os es
tudantes recebem o lanche que já está 



incluso na mensalidade. Mas, uma vez 
por semana, cada turma é autorizada a 
comprar outras guloseimas na cantina 
- dentro de um limite de R$ 3 por alu
no. Foi aí que a equipe percebeu que 
as crianças utilizavam mal o dinheiro 
- às vezes compravam o mesmo salga
do que já tinham comido. Os pequenos 
até perdiam o troco depois das brinca
deiras no parque. "Era o comprar por 
comprar, gastar por gastar. Eles não t i
nham uma reflexão sobre o uso do di
nheiro", lembra. Foi então que surgiu a 
ideia de que cada turma tivesse seu co-
frinho e o troco do lanche passou a ter 
outro destino. 

A partir daí, são introduzidos al
guns conceitos financeiros, como o da 
poupança. Durante a semana, eles de
positam moedinhas no cofre - e al
guns até levam um troquinho de casa. 
No segundo semestre, a turma deci
de em conjunto o que será feito com o 
dinheiro arrecadado. Devem planejar 
a compra de um produto que poderá 
ser utilizado por todos, como uma bo
la ou uma caixa de bombom para divi
dir com a turma. No Jardim 2, os estu
dantes estão ansiosos para que chegue 
logo setembro, mês em que o cofrinho 
será aberto. Já fazem planos do que 
vão comprar e, apesar da pouca ida
de, começam a assimilar conceitos im
portantes da educação financeira. Ao 
ser questionado pela professora sobre o 

que é poupar, Pedro Henrique Borges, 
de 4 anos, responde: "É guardar o di
nheiro". E a colega Giovanna Miranda, 
da mesma idade, completa: "para de
pois comprar coisas especiais." 

Já os alunos dos últimos anos do 
colégio Inei discutem o assunto mais 
a fundo. A escola aproveita os chama
dos "momentos de formação", uma 
conversa da turma com uma psicólo
ga, para refletir sobre o consumismo. 
"A gente questiona, por exemplo, a di
ferença entre precisar de uma coisa e 
querer uma coisa", compara Gicelene. 

A diretora da escola acredita que, 
quanto mais cedo a instituição come
çar a atuar dentro desse tema, melho
res serão os resultados. "A gente perce
be uma mudança de comportamento 
mesmo. É uma semente que estamos 
plantando e sabemos que não vamos 
colher os frutos agora. Mas o que que
remos é que eles sejam adultos mais 
conscientes de seus gastos", afirma. 
A gestora acrescenta que o trabalho é 
ainda mais importante nos dias de ho
je, quando pais muito ocupados ten
tam compensar a ausência com "aqui
lo que podem comprar". 

Para o presidente do Instituto 
DiSOP, essa é a função da educação fi
nanceira: mudar hábitos. "A ideia não 
é aprender a fazer planilhas de proje
ções de gastos. O que a criança precisa 
saber é que temos que respeitar o di
nheiro e ela pode realizar todos os so
nhos dela desde que saiba quanto cus
ta esse desejo e o quanto ela precisa 
guardar no cofrinho", aponta. 

APOIO À FAMÍLIA 
Para o segundo semestre de 2010, o Inei 
planeja oferecer aos pais dos alunos e 
à comunidade uma palestra com espe
cialistas em educação financeira como 
parte das ações educativas. A família é 
um ator determinante para o sucesso 
dessa empreitada. Afinal, não adianta 
ensinar para a criança ou o adolescen
te a importância do poupar, de plane
jar bem as finanças, se dentro de casa 
os exemplos são opostos. "Os pais têm 
que correr atrás para aprender a ter um 
controle financeiro. E muito difícil ver 
as escolas oferecerem palestras finan
ceiras, essa é uma boa ideia. Mas nem 

sempre os pais vão se interessar, então 
uma saída pode ser aproveitar momen
tos como a reunião de pais", aconselha 
Daniel Ribeiro, da Future Kids. 

O pedagogo ressalta que a famí
lia deve fazer com que o assunto faça 
parte do cotidiano. Só assim poderá 
de fato ocorrer uma mudança de há
bitos em relação ao uso do dinheiro. 
"Mesmo que a criança seja pequena, 
ela não deve ficar de fora desse assun
to. O filho pode, por exemplo, ajudar a 
somar as contas no início de cada mês. 
Ou ainda calcular qual é a parcela da 
mesada dele dentro dos gastos da fa
mília", recomenda. 
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