
Mais escolas ensinam a lidar com o dinheiro 
Marlene Jaggi  
 
Professores criam cursos para crianças e jovens  
 
Como a maioria dos brasileiros, a professora Lucimar Menezes só conhecia empiricamente a 
diferença entre querer e precisar, ser e ter. Mas a proposta pedagógica do Stance Dual, colégio 
paulistano bilíngue onde lecionou por quatro anos, ia além: a decisão era ensinar esses e 
vários outros conceitos a crianças de nove ou dez anos. 
 
Um desafio e tanto para quem vive num país sem nenhuma tradição em educação financeira 
em casa ou na escola. A experiência, diz a professora Lucimar Menezes, não poderia ter sido 
mais enriquecedora. "Ao convidar meus alunos a refletir sobre os bens de consumo 
apresentados num pôster e a identificar os que eram essenciais e os supérfluos, tive a grata 
surpresa de ver que, sim, crianças dessa idade conseguem identificar os produtos dos quais 
precisam e aqueles que simplesmente desejam ter", diz a professora. 
 
Os alunos, explica, listaram alimentos, medicamentos e itens de vestuário como essenciais - e 
também reconheceram que não é preciso ter um tênis da marca "x" ou tomar o leite da marca 
"y". 
 
Eles demonstram preferência por marcas e produtos dos quais os colegas falam ou exibem 
orgulhosos, como um troféu. "Mas ficou claro que entendiam que preferir não significa 
precisar."  
 
Para transmitir esses conhecimentos aos alunos, Lucimar contou com ajuda do Programa de 
Educação Financeira, criado em 1996 pela consultora Cássia D'Aquino e transformado há dois 
anos em uma coleção de quatro livros cujo objetivo é ensinar crianças e jovens a poupar e a 
planejar seus gastos. Em 14 anos, o programa criado pela especialista foi adotado por 240 
escolas particulares e públicas voltadas a todas as classes sociais.  
 
Os livros permitiram a propagação do conteúdo, diz Cássia, autora também do livro "Ganhei 
um dinheirinho: o que posso fazer com ele?" Cada volume tem um manual para o professor, 
onde a especialista indica como tratar os temas e atividades para complementar o conteúdo, 
que é focado de maneira multidisciplinar em quatro pontos: como ganhar dinheiro, como 
gastar, como poupar e como doar tempo, talento e dinheiro.  
 
Professora orientadora do ensino fundamental I e responsável pelo projeto de Educação 
Financeira nesse segmento no Stance, Luciana Lapa diz que o programa transcende os valores 
materiais e ajuda a formar cidadãos capazes de lidar bem com o dinheiro. "É uma proposta de 
reflexão, que os ensina a fazer escolhas, a ver que podem dar como presente coisas que não 
podem ser compradas, como o tempo gasto na produção de um desenho ou uma dobradura", 
exemplifica.  
 
Segundo Karin Cruz Lopes Arriagada, professora do terceiro ano do ensino fundamental do 
Miguel de Cervantes, colégio de São Paulo que também adota o programa, os conceitos são 
trabalhados em várias disciplinas. "Quando abordamos moedas e cédulas, por exemplo, 
trabalhamos também história e geografia", exemplifica. 
 
Outros aspectos como preços são discutidos por meio de atividades em que as crianças são 
orientadas a ver o que conseguem comprar com uma determinada quantia ou a analisar 
folhetos de promoções de supermercados para ver onde é melhor comprar, conta. 
 
Com outra metodologia - a DSOP (iniciais de diagnosticar, sonhar, orçar e poupar), 
desenvolvida pelo educador Reinaldo Domingos -, o Colégio Encanto Juvenil, localizado na 
zona sul de São Paulo, também coleciona bons resultados. 
 



De acordo com o diretor Jairo Rodrigo Lopes, o colégio introduziu a educação financeira na 
grade curricular há dois anos. "O tema é apresentado a crianças a partir dos oito anos em 
aulas semanais de 45 minutos", diz ele.  
 
Idealizador da metolodogia DSOP, Reinaldo Domingos, autor dos livros "Terapia Financeira" 
(2007), "O Menino do Dinheiro" (2008) e "Livre-se das Dívidas" (2011) lançou este ano a 
coleção Educação Financeira dirigida para o ensino básico. 
 
Composta por 15 volumes e adotada por cerca de 50 escolas, a coleção estimula a adoção de 
pequenas atitudes diárias que levam as crianças a refletir sobre a utilidade do dinheiro, a 
identificar seus sonhos e a poupar para realizá-los. "Trabalhamos seis eixos: família, 
diversidade, sustentabilidade, empreendedorismo, autonomia e cidadania", diz Domingos.  
 
Capacitados pela editora, os professores são orientados a convidar os alunos para vários 
desafios, como o monitoramento da conta de energia elétrica e a produção de um projeto para 
reduzir o consumo.  
 
Pais devem se envolver no processo 
 
A escola pode ter um papel decisivo na educação financeira das crianças, mas os pais precisam 
fazer a sua parte, até porque são poucas as iniciativas e as escolas que levam esse conteúdo 
para as crianças e ainda menor o número de pais que tiveram formação nesse sentido. É o que 
dizem especialistas no assunto e o que estabelecem os programas existentes de educação 
financeira: o envolvimento familiar constante no tratamento da questão.  
 
Para suprir essa deficiência, a fonoaudióloga Samantha Hörnke Schubert e o marido, o 
engenheiro Hermann Schubert, pais de Júlia, de 9 anos, e Murilo, de 4, decidiram fazer um 
curso de Educação Financeira no Serasa. "Logo após a euforia do casamento, percebemos que 
teríamos de lidar com as finanças pessoais de uma maneira séria e resolvemos aprender a 
fazer isso direito", conta Samantha. 
 
A planilha de gastos, a atenção à receita que entra e à que sai passaram a fazer parte da 
rotina do casal, que aplica na educação dos filhos muito do que aprendeu. 
 
"Levamos as crianças à Disney, o paraíso do consumo, mas os preparamos para perceber que 
já estávamos consumindo o parque, o hotel, que isso tem um valor que compromete quase 
toda a verba destinada às férias e, portanto, poderíamos comprar pouco lá", diz Samantha.  
 
A decisão sobre o que comprar na viagem foi tomada em conjunto e planejada. Júlia queria um 
videogame portátil, mas, como concordara em usar o dinheiro da semanada, percebeu, vendo 
os preços na internet, que não conseguiria comprar a versão mais moderna. "Ela fez as contas 
e guardou os $ 9,00 da semanada durante quase um ano e juntou parte do que ganhava e 
guardava no cofrinho", conta a mãe. 
 
Segundo ela, manter essa dinâmica não é fácil. Os apelos ao consumo são enormes. Na 
escola, ter o estojo ou a mala da moda, por exemplo, significa estar alinhada com o grupo. 
"Procuramos conversar muito, mostrar a diferença entre o querer e o precisar, mas muitas 
vezes é não e ponto final", diz Samantha, referindo-se a um pedido que considerou 
inadequado: um celular para levar para a escola, só porque as amiguinhas têm. 
 
No caso da mala, considerada quase um "passaporte" para o primeiro ano, os pais 
concordaram diante da promessa de Júlia de que iria usar por três anos. "Já está entrando no 
quarto ano de uso", conta a mãe, feliz com o aprendizado da filha. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 jul. 2011, Especial Educação Financeira, p. F2. 


