
A projeção impressiona: 2 bi-
lhões de pessoas entrarão no sis-
tema financeiro formal nos pró-
ximos 20 anos. A estimativa, do
Banco Mundial, leva em consi-
deração a ascensão econômica
de nações como Brasil e faz soar
um alerta: esses novos consumi-
dores estão preparados para en-
tender e usar bem os recursos
do mercado financeiro? As
crianças de hoje —os investido-
res de amanhã —, saberão como
e onde aplicar seus recursos?

Pensando nisso, o Instituto
DSOP de Educação Financeira,
acaba de lançar uma coleção de
15 livros didáticos para apoiar
projeto que visa transformar a
educação financeira em exigên-
cia curricular no ensino básico
das escolas. “É fundamental a
criança incluir a educação fi-
nanceira em seus hábitos. Não é
algo cartesiano, mas sim cultu-
ral. Mesada sem norte, não faz
sentido”, afirma Reinaldo Do-
mingos, educador financeiro e
presidente do instituto.

No Brasil esse é um tema cada
vez mais urgente. A ascensão da
classe C, reflexo da melhora da
renda e da maior disponibilida-
de de crédito na economia, trou-
xe com ela o aumento do nível
de endividamento das pessoas.
Ou seja, os brasileiros estão ga-
nhando mais e, por isso, conso-
mem e se endividam mais tam-
bém. Isso acontece num cená-
rio de juros altos e com pouca fa-
miliaridade com métodos que
ensinem a economizar, investir
e, principalmente, planejar o fu-
turo e a aposentadoria.

Metodologia
A metodologia DSOP — Diag-
nosticar, Sonhar, Orçar, Pou-
par — foi baseada na experiên-
cia de vida de Domingos, que
desde cedo aprendeu a poupar e
ter o dinheiro como o aliado pa-
ra realizar sonhos. O programa
de educação financeira já está
presente no currículo de 41 esco-
las privadas em sete estados bra-
sileiros. Tem ainda representa-
ções em Portugal (Coimbra) e
no Japão. “Nosso objetivo é dis-
seminar a educação financeira
no Brasil e no mundo, fazer
com que o tema seja algo que fa-

ça sentido na vida das pessoas”,
afirma o educador.

Abordagem diferenciada
O objetivo é abordar o assunto
de forma lúdica para as crianças
e comportamental para os adul-
tos, trabalhando as capacidades
cognitivas, afetivas e sociais, de
acordo com cada faixa etária. O
foco são alunos de todos os ní-
veis escolares, pais, professo-
res, empresas e funcionários.
“O viés não é aplicação financei-
ra. Primeiro ensinamos a pes-
soa a ter dinheiro, para depois
aplicar”, diz Domingos, autor
dos livros O Menino do Dinhei-
ro (2008) e Terapia Financeira
(2007). Domingos explica que
saúde financeira é essencial pa-
ra se ter também saúde mental
e física. “Nossa meta é atender
1.000 escolas até 2012 e estar
presente nas 100 principais em-
presas do Brasil.”

Exemplo
Segundo Cleiton Sales de Ávila,
membro do Conselho Gestor do
Colégio Madalena Sofia, de Curi-
tiba (PR), que adotou a metodo-
logia para a turma do primeiro
ano do Ensino Médio, a decisão
de inserir a educação financeira
no currículo escolar surgiu da
preocupação em ajudar os jo-
vens a lidar com dinheiro, espe-
cialmente aqueles que estão in-
gressando no mercado de traba-
lho. “Lidar com dinheiro já é di-
fícil para adultos, imagine para
os jovens. ■

Educação
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à sala de aula
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A criança precisa
aprender a lidar
com dinheiro desde
cedo. Ter a mesada
e não saber como
administrá-la
não faz sentido

CARAVANAFINANCEIRA

Cartilha e cinema itinerante são aestratégia daExpoMoney

Coleção de livros didáticos especializados no tema é lançada por
instituto para atender à demanda em escolas públicas e privadas

Sucesso nas escolas particulares,
o programa de educação
financeira do Instituto DSOP de
Educação Financeira será lançado
em breve também nas escolas
públicas. “Estamos fechando
parcerias com diversas escolas
municipais em várias regiões
do Brasil para incluir nossos livros
no currículo das escolas.
As conversas estão avançadas.
Só falta mesmo assinar o contrato”,
afirma Reinaldo Domingos,
presidente do Instituto.
A meta, diz, é atender pelo menos
1.000 escolas até 2012.

Além de já atender o sistema
de ensino tradicional, atendendo
crianças e adolescentes,
o projeto de educação financeira
do instituto planeja ainda
ampliar o leque de atuação e
ensinar adultos e idosos como
administrar o seu dinheiro.

Ensino itinerante
Na esteira do instituto,
a Expo Money — feira voltada
à educação financeira — lançará
em setembro o programa
“Caravana da Educação
Financeira”, que consiste em uma

cartilha direcionada a diversos
públicos — de várias faixas de
renda. “Não me preocupo só em
tornar as pessoas bancarizadas.
Elas têm de aprender a poupar,
independente da faixa de renda”,
afirma Robert Dannenberg,
coordenador da Coleção Expo
Money de educação financeira.
Dannenberg afirma que o
projeto contará com um cinema
itinerante para aumentar a
interatividade com o público. “A
Caravana está sendo viabilizada,
dependendo de parcerias e apoio
de empresas”. T.M.
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A tecnologia entrou na educação e ambas ganham cada vez mais va-
lor no Brasil, tendo em vista a necessidade de o país dar formação
de qualidade às novas gerações. Há muitas carências a cuidar para
atingir esse propósito, mas é certo que, quanto mais recursos tecno-
lógicos estiverem disponíveis para os aprendizes e seus mestres, fo-
ra e dentro das escolas, maior será a oferta de conexões para apren-
der, isto é, aumenta a possibilidade de professores e alunos usarem
os recursos em atividades educacionais formais ou em oportunida-
des diversas de aprendizado.

A oferta de aplicativos educacionais para equipamentos mó-
veis, como o celular, incrementa ainda mais o caminho de aproxi-
mar educação e tecnologia pela melhoria do aprendizado. O gover-
no federal tem feito esforço nessa aproximação. O projeto Um
Computador por Aluno (UCA), por exemplo, envolve o forneci-
mento de laptops educacionais a escolas públicas, mais infraestru-
tura de acesso à internet e capacitação no uso da tecnologia. Espe-
cialistas o consideram um avanço em relação aos laboratórios de
informática nas escolas, pois dá mobilidade ao aprendizado, o alu-
no não precisa estar no laboratório.

Em uma escola de Piraí (RJ), o Ciep Rosa da Conceição Gue-
des, o UCA foi testado em 2007. A instituição divulgou que hou-
ve redução das taxas de evasão e que a meta do Ideb (Índice de

Desenvolvimento da Educação Bá-
sica) prevista foi rapidamente su-
perada. O município já desenvol-
via o programa Piraí Digital, de
democratização de acesso às tec-
nologias de informação e comuni-
cação, usando um sistema de in-
ternet sem fio. Mas os resultados
obtidos com o UCA levaram a pre-
feitura, em 2008, à decisão de es-
tender o projeto para as 20 esco-
las da rede.

Quanto mais móvel for um pro-
duto tecnológico com acesso à in-

ternet e capacidade de armazenar dados, maior tenderá a ser
seu aproveitamento no campo da educação e o efeito na qualida-
de do aprendizado. É ainda um desejo de futuro para a maioria
das escolas públicas brasileiras, como mostrou um levantamen-
to de 2009 realizado pelo Ibope e o Laboratório de Sistemas Inte-
gráveis da Universidade de São Paulo, financiado pelo Instituto
Unibanco, Itaú BBA e Abril Educação.

Abrangendo 400 escolas públicas de ensino fundamental e mé-
dio de 13 capitais, a pesquisa indicou que, pelo menos nos gran-
des centros urbanos, há cada vez mais infraestrutura nas escolas
para aplicação de tecnologia educacional. Segundo a pesquisa,
98% das instituições têm computador, impressora, TV e DVD.
Em 85% dos casos, há projetor ou data show, máquina digital em
79% e filmadora em 50%. O acesso à internet via banda larga está
presente em 83% das escolas e 73% delas têm laboratório de infor-
mática, embora esse espaço não seja aproveitado para atividades
com alunos em quase 20% dos casos. Concluem os pesquisadores
que falta capacitação de professores e gestores para aplicar as tec-
nologias em projetos pedagógicos e que esse é mais um desafio,
entre muitos na educação, para tornar as aulas mais atraentes e
dinâmicas, manter o aluno motivado e transformar as oportunida-
des de ensino em momentos reais de aprendizado. ■
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Tecnologia e as novas
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COLEÇÃO PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS

OMeninoeoDinheiro,
de2008,foioprimeiroda
sériequeagoracontacom
15livrosdesenvolvidos
especialmentepara
aeducaçãofinanceira
decrianças, jovense
adultos.Acoleçãofoi
lançadaemmaiodeste
anopeloInstitutoDSOP
deEducaçãoFinanceira
ejáfazpartedocurrículo
escolardeinstituições
privadasdopaís. T.M.
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Quanto mais móvel
for um produto
tecnológico com
acesso à internet,
maior tende a ser
o aproveitamento
na educação

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO - Acordo de Empréstimo n.º 2054/OC-BR

Concorrência n.º 003/2011 Licitação Pública Nacional - Abertura 14h do dia 12.07.2011
O Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, recebeu um empréstimo do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento para o financiamento do Programa de Melhoramento 
da Infraestrutura Urbana do Município de Ponta Grossa - PROCIDADES, e pretende apli-
car parte dos recursos em pagamentos decorrentes do contrato para execução das obras 
de pavimentação em concreto betuminoso, incluindo galerias de drenagem, paisagismo e
sinalização viária, de diversas ruas dos bairros: Cara-Cará, Olarias, Colônia Dona Luiza,
Chapada e Jardim Carvalho. O Edital e informações adicionais poderão ser obtidos na 
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, à av. Visconde de Taunay, 950, 2º andar, Departa-
mento Administrativo da Secretaria Municipal de Planejamento, fone 42-3220-1302, fax 
42-3901-1538, e-mail smp@pg.pr.gov.br, por meio do site www.pg.pr.gov.br.
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