


I N D I C A D O R E S - > E C O N O M I A 

Você sabia que aos dois anos as crianças já 

podem começar a receber orientações a 

respeito de educação financeira? Tudo co-

meça com a inclusão das palavras "caro" e "bara-

to" no vocabulário do pequeno cidadão, em situ-

ações corriqueiras, como uma ida à padaria. Logo 

o significado dessas palavras e a noção de que 

existem coisas caras e baratas serão assimilados, 

e em pouco tempo ele perceberá que existe uma 

racionalidade no uso do dinheiro por parte dos 

adultos. Ciente de que a maioria dos pais não dá 

a devida importância ao assunto, a educadora 

financeira Cássia D Aquino desenvolveu o Pro-

grama de Educação Financeira (www.educacaofi-

nanceira.com.br), que vem sendo aplicado há 14 

anos em escolas públicas e privadas por todo o 

País. Nele, ela adaptou aqueles que considera os 

quatro pontos principais da Educação Financeira 

para o currículo brasileiro: ganhar, poupar, gastar 

e doar. (veja box) 

Com o programa, que pode ser aplicado a crian-

ças de 2 a 17 anos, Cássia pretende ajudar a formar 

jovens capazes de poupar e de planejar gastos, mas 

lembra que a participação dos pais é fundamental. 

O PAPEL DA ESCOLA 

Segundo Cássia, as escolas têm de deixar de 

lado bases antigas e começar a agir de acordo com 

o mundo atual. Isso significa parar de apenas re-

clamar de que os alunos são muito consumistas e 

passar a fazer alguma coisa em relação a isso. "É 

evidente que esse é um assunto delicadíssimo. O 

padrão de consumo é muito subjetivo, mas se a 

escola souber conduzir com bom senso o que diz 

respeito a dinheiro —e para isso, naturalmente, os 

professores devem ser muito bem preparados—, 

não há razão para temer nenhum tipo de problema." 



Uma das escolas particulares de São Paulo que 

utilizam o programa de Cássia é a Stance Dual, na 

Bela Vista. Lá o tema é abordado de 15 em 15 dias 

sob o título Educação Financeira. Mas o assunto aca-

ba sendo incluído em outras atividades do dia a dia. 

Outra escola particular paulistana que inseriu 

o tema como disciplina obrigatória foi a Castelo 

Branco. Nesta instituição, alunos de 6 a 11 anos 

têm aulas semanais de Educação Financeira, se-

guindo o modelo do The Mohey Camp (www.the-

moneycamp.com.br), programa de educação fi-

nanceira direcionado para crianças e jovens, criado 

nos EUA em 2002 e implantado no Brasil em 2006 

pela empresária Silvia Alambert. Dentre os tópicos 

do curso, está o real valor do dinheiro, impostos, 

juros simples e compostos, planejamento de vida, 

cartões de crédito e de débito, e cheque especial, 

mas todo o conteúdo é passado de maneira leve, 

por meio de brincadeiras e gincanas. 

Além de ter seu próprio quadro de professo-

res que podem ser contratados pelas escolas, o 

programa oferece capacitação de profissionais. 

Text Box
Fonte: Cardnews Magazine, São Paulo, ano 15, n. 175, p. 46-48, set. 2010.




