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RESUMO 
Este artigo apresenta o tema: “Terapia Financeira para mulheres”. Tal abordagem se faz 
necessária, pois a participação da mulher na sociedade e educação brasileira desde o período 
colonial, imperial até início do século XXI, foi marcada pela privação da capacidade de fazer 
escolhas, numa sociedade masculina, colocando-a em posição de submissão, desigualdade 
social, negando a possibilidade de realizar sonhos. O artigo, descreve a trajetória da mulher 
em diferentes tempos em relação a família, a educação, a sexualidade, o trabalho e a 
revolução que foi necessária para que ela conseguisse conquistar espaço junto a sociedade. 
O objetivo principal é abordar a importância de preparar a mulher para a questão da mudança 
de comportamento em relação ao dinheiro e a independência financeira através do 
conhecimento. Para isso a metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica dos conteúdos 
em sites e livros didáticos de autores como: Del Priore (2009), Ferreira (2011), Blanco (2008), 
Domingos (2012), Freyre (2006) e Meirelles (2008). Nessa proposta, trata-se, de orientar a 
mulher por meio da Terapia Financeira, a conhecer o seu “eu” financeiro e promover a 
mudança de hábitos, qualidade da vida financeira para alcançar a independência financeira. 
A Terapia Financeira é embasada na Metodologia DSOP, e tem como objetivo promover o 
equilíbrio entre o ser e o ter para realizar propósitos e sonhos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Comportamento. Terapia Financeira. Educação Financeira. Mulher. 
Independência Financeira. 

 

ABSTRACT 
This article presents the theme: “Financial Therapy for women”. Such an approach is 
necessary, since the participation of women in Brazilian society and education from the 
colonial, imperial period until the beginning of the 21st century, was marked by the deprivation 
of the ability to make choices, in a male society, placing her in a position of submission, social 
inequality, denying the possibility of making dreams come true. The article describes the 
trajectory of women at different times in relation to family, education, sexuality, work and the 
revolution that was necessary for her to be able to conquer space with society. The main 
objective is to address the importance of preparing women for the issue of changing behavior 
in relation to money and financial independence through knowledge. For this, the methodology 
used was a bibliographic search of the contents on websites and textbooks of authors such 
as: Del Priore (2009), Ferreira (2011), Blanco (2008), Domingos (2012), Freyre (2006) and 
Meirelles (2008) . In this proposal, it is about guiding women through Financial Therapy, to 
know their financial “I” and promote the change of habits, quality of financial life to achieve 
financial independence. Financial Therapy is based on the DSOP Methodology, and aims to 
promote the balance between being and having to achieve purposes and dreams. 
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CURRÍCULUM 
Este artículo presenta el tema: "Terapia financiera para mujeres". Tal enfoque es necesario, 
ya que la participación de las mujeres en la sociedad brasileña y la educación desde el período 
colonial e imperial hasta principios del siglo XXI estuvo marcada por la privación de la 
capacidad de tomar decisiones, en una sociedad masculina, colocándola en una posición de 
sumisión, desigualdad social, negando la posibilidad de hacer realidad los sueños. El artículo 
describe la trayectoria de las mujeres en diferentes momentos en relación con la familia, la 
educación, la sexualidad, el trabajo y la revolución que fue necesaria para poder conquistar el 
espacio con la sociedad. El objetivo principal es abordar la importancia de preparar a las 
mujeres para la cuestión del cambio de comportamiento en relación con el dinero y la 
independencia financiera a través del conocimiento. Para ello, la metodología utilizada fue una 
búsqueda bibliográfica de los contenidos en sitios web y libros de texto de autores como: Del 
Priore (2009), Ferreira (2011), Blanco (2008), Domingos (2012), Freyre (2006) y Meirelles 
(2008) .En esta propuesta, se trata de guiar a las mujeres a través de la Terapia Financiera, 
a conocer su "yo" financiero y promover el cambio de hábitos, la calidad de vida financiera 
para lograr la independencia financiera. La terapia financiera se basa en la metodología DSOP 
y tiene como objetivo promover un equilibrio entre ser y tener para lograr propósitos y sueños.  
 
PALABRAS CLAVE: Comportamiento. Terapia financiera. Educación financiera Mujer. 
Independencia financiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INTRODUÇÃO 

 
Este artigo irá apresentar a construção da história da mulher no Brasil, ao longo de 

cinco séculos. O comportamento do cotidiano, a violência da qual foi vítima, a submissão, 

posse e objeto, viveu séculos de subordinação, onde o espaço definido para ela, era 

rigorosamente demarcado, cabendo seguir somente as regras, fazendo com que, ficasse por 

muito tempo à sombra da história. 

A importância de preparar a mulher, a questão do comportamento em relação ao 

dinheiro e a independência financeira é de grande relevância, pois é através do conhecimento 

que se pode fazer melhores escolhas e se libertar da opressão, submissão e do medo. 

Com o intuito de investigar assuntos que contribuem na explanação do tema, a 

metodologia utilizada foi uma pesquisa Acadêmica Bibliográfica Qualitativa em artigos, livros 

e sites, utilizando conceitos de autores como: Del Priore (2009), Ferreira (2011), Blanco 

(2008), Domingos (2012), Freyre (2006) e Meirelles (2008). 

A "Terapia Financeira para Mulheres”, é uma proposta pela qual é voltada a oferecer 

a arte de pensar, de alongar o olhar para encontrar um novo modelo mental para o avanço da 

vida financeira, é um fazer que a terapia propõe de abranger essa complexidade de 

transformação social, financeiro, e construir um novo legado financeiro, pois mesmo que nos 

dias de hoje, 40% dos lares brasileiros, são administrados pela mulher, ainda é incapaz de ter 

perspectiva de futuro e sustentabilidade financeira. 

Outro sim, enfrenta muitos desafios perante a sociedade, pois existe o mito que gasta 

mais que o homem, que não é boa em matemática, que não gosta de falar sobre dinheiro, e 

que não gosta de correr riscos. 

Todas estas questões, promove dúvidas, como por exemplo, de qual deverá ser o 

comportamento da mulher em relação ao dinheiro? 

Para responder a esta pergunta, é importante refletir sobre o mundo contemporâneo 

e procurar promover mudanças e fazê-la existir, viver e ser com mais dignidade. Promover 

uma ressignificação, e construir uma outra história, desmistificar preceitos e dar a ela, a 

oportunidade de realizar sonhos, propósitos, planos de vida. 

Assim, para explorar o assunto com mais clareza, a organização e estrutura do 

presente artigo, foi incluído tópicos que perpassam sobre a origem histórica da mulher no 

Brasil que foi dividido da seguinte maneira: O primeiro tópico, foi apresentado sobre a Mulher 

do Século XVI, XVII, XVIII (1530 – 1822) – Brasil Colonial, em seguida, Mulher do Século XIX 

(1822 – 1889) Brasil Imperial, depois disso, sobre a Mulher do Século XX (1901 – 2000) Brasil 

República Federativa Presidencialista e para concluir a estrutura, apresento sobre a Mulher 

do Século XXI. Após, foi direcionada a questão da Metodologia DSOP – Terapia Financeira. 

Para finalizar, algumas considerações relevantes a respeito do tema abordado.  

 

 

 



 

 

 
METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

Fazer uma reflexão sobre a história da mulher no Brasil, ao longo do tempo, é possível 

compreender algumas escolhas. 

Segundo Marconi e Lakatos (1992), a pesquisa bibliográfica é o levantamento de toda 

a bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa 

escrita. A sua finalidade é fazer com que o pesquisador entre em contato direto com todo o 

material escrito sobre um determinado assunto, auxiliando o cientista na análise de suas 

pesquisas ou na manipulação de suas informações. 

Fazendo uma revisão bibliográfica, foi observado que há pouco estudo sobre o 

assunto, em relação ao comportamento da mulher em relação ao dinheiro, e a aplicabilidade 

da terapia financeira, o que veio estimular o interesse pelo tema. 

Desse modo, a metodologia utilizada foi uma pesquisa Acadêmica Bibliográfica 

Qualitativa em artigos, livros e sites, utilizando conceitos de autores como: Del Priore (2009), 

Ferreira (2011), Blanco (2008), Domingos (2012), Freyre (2006) e Meirelles (2008), focando 

em temas como : História das Mulheres no Brasil, A Bolsa para Mulheres, A Cabeça do 

Investidor, Estudo do comportamento econômico e da tomada de decisão , Mulher do Século 

XXI, Psicologia Econômica, Metodologia DSOP e Terapia Financeira. 

 

DESENVOLVIMENTO TEÓRICO  
 

Segundo, Del Priore (2009), teria chegado o tempo de falar, sem preconceito sobre 

a mulher? 

Revisitar, a trajetória da mulher em diferentes tempos, perpassando pela família, a 

educação, a sexualidade, o trabalho e a transformação, é fundamental para compreensão da 

construção cultural e financeira, em que estava inserida. 

 

1. MULHER DO SÉCULO XVI, XVII, XVIII (1530 – 1822) - BRASIL COLONIAL 
 

Em tempos do Brasil colonial, em relação a sexualidade, tudo deveria ser ocultado, 

pois isto “ameaçava o equilíbrio doméstico, a segurança do grupo social e a própria ordem 

das instituições civis e eclesiásticas. E o fundamento escolhido para justificar a repressão da 

mulher era simples: o homem era superior, e portanto cabia a ele exercer a autoridade.” (DEL 

PRIORE, 2009 p. 45). 

Isto quer dizer que, para aqueles que eram religiosos, entendia que a mulher estava 

condenada a pagar eternamente pelo erro de Eva, que levou Adão ao pecado e tirou a 

humanidade a possibilidade da pureza. 

 

 



 

 

 

No segundo testamento, do livro Bíblia Sagrada, em Timóteo determina, sem meias-

palavras: 

 

Do mesmo modo, quero que as mulheres usem traje honesto, 
ataviando-se com modéstia e sobriedade. Seus enfeites consistam não 
em primorosos penteados, ouro, pérolas, vestidos de luxo, e sim em 
boas obras, como convém a mulheres que professam a piedade. A 
mulher ouça a instrução em silêncio, como espírito de submissão. Não 
permito à mulher que ensine nem que se arrogue autoridade sobre o 
homem, mas permaneça em silêncio. Pois o primeiro a ser criado foi 
Adão, depois Eva. E não foi o Adão que se deixou iludir, e sim a mulher 
que, enganada, se tornou culpada de transgressão. Contudo, ela 
poderá salvar-se, cumprindo os deveres de mãe, contanto que 
permaneça com modéstia na fé, na caridade e na santidade. (BÍBLIA, 
TIMÓTEO 2, 9-15, p.1518). 
 

Para a mulher, sempre era lembrado que o primeiro contato com as forças do mal foi 

feito por ela, portanto, só seria salva, se cumprisse o dever imposto. 

Del Priore (2009), comenta que os homens portugueses, acreditavam que as 

doenças que as mulheres tinham em períodos menstruais, eram uma conexão com o 

demônio e que promoviam a transformação da mulher em um monstro ou uma eterna doente. 

Alguns estudiosos na época, acreditavam que a gravidez era o remédio, logo o homem era 

essencial na saúde da mulher, dependendo, exclusivamente dele, a procriação. 

Como o império estava mais preocupado com a política de povoamento do Brasil 

colonial, a mestiçagem se ampliava rapidamente. Freyre (2006), descreve que o Brasil, 

precisava produzir economicamente, mas para isto precisava de gente, então para 

estabelecer um padrão europeu no Brasil, muitas mulheres brancas, sem preocupação com 

moral ou classe social, foram trazidas para serem reprodutoras dos varões portugueses. 

Para isso, muitas mulheres ficavam numa situação insustentável, tendo que 

abandonar os filhos legítimos ou nascidos fora do matrimônio, pois o homem não reconhecia 

o filho bastardo, promovendo neste período com 30% a 60% de bastardia entre os livres e de 

50% a 100% entre os escravos. 

Por conta disso, gerou muitos órfãos, a Santa Casa criou a roda dos expostos e os 

jesuítas um colégio de meninos.  

A educação feminina, era promovido nos conventos, que foi fundado a partir do 

século XVI, para as meninas, era o básico, ler, escrever, contar, coser e bordar, pois eram 

preparadas exclusivamente as tarefas familiares e a educação dos filhos. 

Quando completava 12 anos, era preparada para casar. Depois que casava, “com ou 

sem prazer, com ou sem paixão, a menina tornava-se mãe que deveria ser honrada, criada 

na casa dos pais, e casada pela igreja”. (DEL PRIORE, 2009, p.52). 

 



 

 

 

No século XVIII, ganhou contorno de Século de Ouro, comenta Del Priore (2009), 

vindo com uma força no relacionamento comercial de abastecimento de todo o país, dando 

espaço para o pequeno comércio, onde a mulher começou a trabalhar, como: cozinheira, 

lavadeira, costureira, criada, rendeira e até meretriz. 

 

2. MULHER DO SÉCULO XIX (1822 – 1889) BRASIL IMPERIAL 
 

Com a chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil, proporcionou uma mudança 

muito sutil em relação a educação feminina que foi “escolas leigas para as meninas da elite 

e são contratadas preceptoras de Portugal, da França e, posteriormente, da Alemanha para 

educa-las em casa”. (ARANHA, 2000 p.95). 

Porém, a única preocupação era que a mulher soubesse cuidar do lar e devesse 

aparecer em público sem causar vergonha ao marido ou aos pais. 

A primeira constituição do Brasil de 1824, indicava que ensino primário seria gratuito 

e aplicado para todos, menos para os negros e indígenas. 

A lei propunha um currículo mínimo para as meninas, que era aprender as “artes do 

lar”. 

Em 1835, foi criada a primeira Escola Normal do país, mas ainda não admitia 

meninas, somente em 1862, a Escola Normal, promoveu uma nova possibilidade, admitindo 

meninas, e além de ensinar a desenvolver habilidade manual, poderia conceber a atividade 

que fosse coerente com a natureza da mulher, mas com o objetivo de facilitar a entrada da 

classe popular no mercado do trabalho. Por conta disso, existia muitas críticas no Brasil todo, 

a ponto de ter um regulamento explícito no curso de estudos normais, da seguinte forma: 

 
A mulher que não tem a ciência da dona de casa, é um membro inútil na 
sociedade conjugal: no orçamento doméstico é presa como um capital 
permanente de despesa e de desperdício, e não figura como fonte de 
receita e de poupança. Regulamento do curso de estudos normais. (Atos, 
regulamentos e instruções expedidos pelo presidente da província do Rio 
Grande do Sul, 1869, p.295) 
 

No século XIX, houve um grande salto na sociedade brasileira, chamada de família 

burguesa, onde a valorização da intimidade e a maternidade era o ponto alto da mudança, 

proporcionando um ambiente familiar, com filhos educados, uma esposa dedicada ao marido 

e com uma boa reputação financeira. Surge então, o período romântico na literatura brasileira, 

trazendo um produção com autores renomados, como José de Alencar, Joaquim Manoel de 

Macedo, em que começa a despertar na mulher o sentimento de amor como estado da alma, 

sonhos e esperança. Surge então, a necessidade da educação para a mulher, vinculada a 

modernização da sociedade. 

 



 

 

 

3. MULHER DO SÉCULO XX (1901 – 2000) BRASIL REPÚBLICA FEDERATIVA 
PRESIDENCIALISTA 
 

Século XX foi marcado por muitos acontecimentos entre eles a mudança das leis 

brasileiras ao longo da história. Em 1932 a mulher tem direito a voto, depois disso em 1962, 

é ampliada o direito para a mulher casada, até chegar em 1988, considerada uma das mais 

importantes, quando a mulher ganha o espaço de ser reconhecida no código civil brasileiro 

como detentora dos mesmos direitos e deveres dentro da sociedade conjugal e perante os 

filhos. 

Segundo, Meirelles (2008), a mulher deste século, estava em busca de seu lugar ao 

sol, onde começou a construir a ideia de que o casamento poderia ser por uma escolha livre, 

e que a sexualidade ficava fora dos recursos para a sobrevivência econômica. 

 
A relação amorosa idealizada, herdeira do amor romântico, prometia o 
encontro da alma gêmea, que livraria os apaixonados da solidão e da 
carência afetiva para sempre, além de proporcionar segurança e 
estabilidade. Essa aspiração não mais se sustenta: a duração é substituída 
pela contingencia e busca-se ativamente a relação especial e não mais a 
pessoa especial. (GIDDENS, 2004) 
 

Em relação ao trabalho, Del Priore (2009) comenta, que nas primeiras décadas, a 

grande parte do classe de trabalhadores era constituído por mulheres, o  qual muitas, fazia 

dupla jornada para conseguir completar seu orçamento domestico, fazendo até 18 horas por 

dia dentro das fábricas de chapéu ou alfaiataria. 

Para Del Priore (2009), havia uma preocupação da sociedade da época, em deixar a 

mulher trabalhar em algumas atividades como costureira, modista, florista, ou no teatro, pois 

era vista como prostituta e isto afetaria a integridade moral, e por conta disso, começou surgir 

artigos da imprensa denunciando a intimidação física, desqualificação intelectual e até 

assédio sexual. 

Maluf e Mott (1998) a partir de artigos publicados na Revista Feminina mostram o 

desejo das mulheres da época em buscar a sua liberdade e igualdade, ao mesmo tempo em 

que identificam-se como “vítimas do preconceito”, que viviam fechadas no lar, arrastando 

“uma existência monótona, insípida, despida de ideais” e monetariamente algemadas aos 

maridos. A condição feminina é cuidadosamente delimitada por esforços de conservadorismo 

nos quais: 

 
A imagem de mãe-esposa e dona de casa como a principal e mais 
importante função da mulher correspondia aquilo que era pregado pela 
Igreja, ensinado por médicos e juristas, legitimado pelo Estado e divulgado 
pela imprensa. (MALUF E MOTT, 1998, p.374) 
 

Com o fim da segunda guerra mundial, o Brasil viveu um período de crescimento. A 

democracia, o aumento das possibilidades educacionais e profissionais, promovia um 

sentimento de ascensão para todos. A condição de vida, e a diminuição do distanciamento  



 

 

 

entre o homem e a mulher, tiveram grandes modificações. Entretanto, eram muito claras as 

diferenças entre eles, mas mesmo assim, a mulher conseguiu através da sua luta contra o 

preconceito, e com a posição de ter direitos iguais, conseguiu a inserção na escola e na 

universidade. 

 
 

4. MULHER DO SÉCULO XXI - BRASIL REPÚBLICA FEDERATIVA PRESIDENCIALISTA 
 

A mulher do século XXI, pode votar, tem destaque em vários níveis de formação 

educacional, busca o sucesso profissional, tem poder de escolhas da sua sexualidade, sem 

ser marginalizada. 

Para Meirelles (2008), neste século, teve mudanças consideradas em relação ao 

cotidiano, pois tanto o homem quanto a mulher, dividem tarefas domésticas, cuidam dos 

filhos, e se dividem entre o trabalho dentro e fora de casa. Infelizmente a mulher ainda é 

vítima da violência doméstica, tal realidade vem sendo combatida com a Lei Maria da Penha, 

(Lei nº 11.340/2006). 

Meirelles (2008), explica ainda que o conjunto de possibilidades de escolhas em 

relação ao trabalho, sexualidade, casamento, trabalho, trás a liberdade, mas ainda sem uma 

definição do que exatamente pode ser o melhor para ela. Como viver num mundo de 

incertezas, com tantas possibilidades e oportunidades? 

 

5. METODOLOGIA DSOP – TERAPIA FINANCEIRA 
 

A metodologia DSOP, é uma proposta idealizada pelo Doutor em Educação 

Financeira Reinaldo Domingos, que tem como objetivo disseminar a educação financeira, 

utilizando, os quatros pilares da metodologia, que são: diagnosticar, sonhar, orçar e poupar, 

com o intuito de se educar financeiramente, e com isto realizar propósitos de vida, sonhos. 

Na obra, “Terapia Financeira”, o autor desvenda cada pilar, para se ter independência 

financeira. O primeiro pilar da metodologia é “Diagnosticar”, que é onde deve fazer controle 

de seu gasto. O autor, propõe que anote para onde vai cada centavo do dinheiro, separando 

por categorias (mercado, restaurante, guloseimas, farmácia, etc.), num período de 30 dias se 

receber fixo ou se for profissional liberal num período de 90 dias. De acordo com Domingos 

(2012), dessa forma, fica mais fácil avaliar onde está ocorrendo excessos e assim, cortá-los. 

O segundo pilar proposto por Domingos (2012), é o “Sonhar, considerado, um dos 

itens mais importantes da metodologia, pois: 

 
 
 
 
 



 

 

 
Seja qual for sua situação financeira, é preciso que você sempre renove 
seus sonhos, seus objetivos. Os sonhos são o combustível para que você 
possa seguir na caminhada, a motivação para superar os obstáculos. 
(DOMINGOS, 2012, p.62). 
 

É necessário, relacionar no mínimo três: de curto (até um ano), médio (de um a dez) 

e longo prazos (acima de dez anos), o autor lembra que junto com os sonhos, é preciso, além 

de saber quais são, saber quanto custa, em quanto tempo pretende alcançá-lo e quanto de 

dinheiro vai guardar para realizá-lo, pois com objetivo bem definido, fica mais fácil 

comprometer o orçamento financeiro. 

O próximo pilar é “Orçar”, que segundo a metodologia considera a prioridade dos 

sonhos. A proposta é que seja feita a mudança mental, onde vai lançar os ganhos, subtrair o 

valor para os sonhos, e depois o saldo adequar as despesas. 

O último pilar é “Poupar”, que é diferente de investir, pois é onde deverá reduzir não 

somente a despesa, mas a forma de consumo dela. Para o autor, é necessário mudar a 

atitude, pois só assim que irá alcançar o objetivo. 

 

5.1 Terapia Financeira pautada na Metodologia DSOP 

 

Na obra “Terapia Financeira”, Reinaldo Domingos, apresenta a metodologia que 

desenvolveu, a partir da sua experiência de vida, onde com a aplicação desta metodologia 

em seu cotidiano, conseguiu obter a independência financeira. 

De acordo com este entendimento, a terapia financeira vai muito além da 

disseminação de conhecimento, e dos quatro pilares, pois deve ter, um olhar mais apurado 

sobre o ser humano, considerando especialmente seu comportamento em relação ao 

dinheiro. 

Para Domingos (2012), a Terapia Financeira, “é a ciência do comportamento humano 

financeiro, que busca o equilíbrio entre o ser e o ter”. O objetivo da terapia financeira, é educar 

as pessoas, para a construção de uma nova forma de pensar do ser, pois desta forma, 

consegue identificar seu “Eu Financeiro”. O autor, comenta ainda, que quando você 

fundamenta o atendimento utilizando a metodologia DSOP, promove uma melhor 

compreensão no universo do equilíbrio financeiro entre o ser, fazer e o ter. 

 

RESULTADOS 
 

A característica para tomada de decisão da mulher, mudou ao longo do tempo em 

alguns aspectos, em outros nem tanto. A desigualdade ainda está presente, por conta da 

própria sociedade, que determina o que é masculino e o que é feminino, desde do sistema  



 

 

educacional, da cultura e da divisão sexual do trabalho. 

 

Segundo, os dados do IBGE a mulher representa mais de 50% da população 

brasileira, ela já é a maioria nas salas de aula, e nas universidades, mas isto infelizmente não 

reflete no mercado de trabalho, nos salários, na economia e muito menos na representação 

política, conforme informações nos gráficos apresentados, e por que? Por que ainda existe 

esta disparidade? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMENTO DA MULHER BRASILEIRA EM RELAÇÃO AO CONSUMO  
 

Uma pesquisa realizada pela empresa SPC Brasil de 2016, investigou o perfil da 

mulher brasileira, que mostra o quanto é alegre e luta para conquistar um lugar ao sol, um 

trabalho digno, mesmo tento preconceito e desigualdade. A pesquisa mostra, que é primordial 

compreender o perfil da mulher pois é ela quem está à frente da sociedade contemporânea  



 

 

 

que é uma das questões da necessidade de trabalho, pois é forma de garantir sua 

independência e com isto junto a estabilidade financeira e qualidade de vida. 

A pesquisa revela, que a principal fonte de satisfação são os filhos (47,9%), viajar 

(33,1%), os animais de estimação (27,9%) e fazer compras (26,3%). Já as fontes de stress 

são a falta de dinheiro (63,7%), aparência física (34,4%) e dívidas pendentes (28,1%). A 

principal motivação para a mulher que trabalha é conseguir pagar as despesas da família 

(50,3%), pois sem o salário delas isso não seria possível. (56%) ganham no máximo até dois 

salários mínimos por mês e o rendimento médio é de R$ 1.746,00, sendo que (59,9%) deste 

rendimento são gastos com contas e despesas familiares. Para 26,7% não há sobra de 

dinheiro para gastos pessoais. 

Entre as mulheres que não trabalham, o principal motivo é a falta de emprego 

(36,4%), dificuldade vivenciada principalmente entre as mulheres das classes C, D e E, não 

casadas e que residem no interior. Em segundo lugar o motivo é a decisão, em conjunto com 

o marido, de cuidar dos filhos (10,9%); 25,9% das mulheres das classes A e B não trabalham 

porque o marido prefere assim; A pesquisa, ainda mostra que as três prioridade no momento 

de vida atual da mulher, é saúde (48,3%), estabilidade financeira (42,8%) e a qualidade de 

vida (25,6%). 

 

A DIFERENÇA ENTRE O HOMEM E A MULHER EM RELAÇÃO AO DINHEIRO  
 

Segundo, (Meier – Pesti e Penz, 2008), a diferença entre o homem e a mulher é 

cultural, e não fisiológica. Para tanto, o mito que não é boa em matemática, gasta mais que 

o homem, que não gosta de falar sobre dinheiro, e que não gosta de correr risco financeiro, 

deve ser desconstruído. 

De acordo com os dados, da SPC Brasil, 45,7% dos lares, são as mulheres que 

decidem a maioria dos assuntos da família, mesmo que o salário não seja o delas. Produtos 

como roupas, artigos para casa, produtos de higiene, limpeza, artigos para os filhos, 

eletrônicos, alimentos e até mesmo as roupas dos cônjuges são decididos, em sua maioria, 

pela mulher e por conta disso, é rotulada de gastar mais do que o homem. 

Entretanto, é fundamental entender que a mulher é mais meticulosa quando se refere 

ao controle dos gastos, e toma decisão com base numa combinação de raciocínio e intuição. 

Segundo, Ferreira (2011), o comportamento em alguma decisão de como comprar 

um imóvel, fazer aplicação financeira, ou pensar na aposentadoria, a mulher sente-se mais 

insegura. Sobre não falar de dinheiro, a autora Blanco (2008), diz que isto possa ser cultural, 

pois a mulher se habituou a achar que o homem sabe mais de finanças, que dinheiro não traz 

felicidade, entre tantos padrões de pensamento que gerou um medo inconsciente. 

 



 

 

 
 
 
CONCLUSÃO – IMPORTÂNCIA DA TERAPIA FINANCEIRA PARA MULHERES 
 

Ao longo dos séculos, o espaço definido para a mulher foi rigorosamente 

determinado, cabia a ela, seguir as regras impostas pelo homem. 

Por esse motivo, que no século XXI, ela precisa, de uma proposta diferente. A busca 

do conhecimento, e o entendimento da necessidade pela mudança de comportamento em 

relação ao dinheiro, para tomada de decisão é fundamental para a transformação da 

disparidade vivido até os dias de hoje. É indispensável que a mulher saiba o conceito básico 

do que é o dinheiro, para entender como construir com ele propósitos de vida, sonhos. É 

necessário promover uma reconstrução do modelo mental e isto cabe ao sistema de ensino 

fundamental, dar os primeiros passos. É preciso reconhecer a importância da educação 

financeira permanente, para alcançar o respeito, amor, equilíbrio e a responsabilidade social.  

A “Terapia Financeira para Mulheres”, vem para acolher a necessidade, de procurar 

compreender a individualidade e a particularidade de cada mulher e ter a sensibilidade de 

como prepará-la para a transformação em toda a linha do tempo de sua vida financeira em 

relação ao dinheiro. 

Ela precisa ocupar, o lugar de co-autora para construir um patrimônio para viver bem, 

e poder enfrentar momentos de incertezas, tendo sabedoria para administrar e se preparar 

para a sustentabilidade financeira, que servirá de legado as gerações futuras. 

 
CONSIDERAÇÕES 
 

A mulher trás na sua essência a força do pertencimento. Ainda que demore séculos, 

é inevitável a evolução, a liberdade, o empoderamento, a realização dos desejos e das 

vontades. Tantos medos reprimidos, tanta dor, descaso e desprezo. 

O objetivo deste artigo é sensibilizar a mulher, para a mudança de comportamento 

em relação ao dinheiro, que promove e alcança profunda, intensa e extensa envergadura na 

sociedade humana. 

O Futuro da mulher está plantado no coração da história, que está vinculada à 

mentalidade de cada povo, sendo assim é importante a construção de um novo padrão, que 

não limita, que não desqualifica, não impõe, simplesmente propõe.  

A proposta da “Terapia Financeira para Mulheres”, faz referência ao um novo 

momento, promovendo alcançar o significado do uso e funcionalidade do dinheiro com 

clareza e a transversalidade dos conteúdos apresentados. 

Todo este processo de construção perante os séculos, mostrou a importância de 

entender o comportamento humano financeiro e, desenvolver dentro da terapia financeira, 

uma escuta especial, com base na compreensão da experiência vivida e construir através do  



 

 

 

conhecimento, uma base sólida, do seu cotidiano e aspectos sociais, culturais em que ela 

está inserida, para ter um independência financeira. 

A "Terapia Financeira para Mulheres”, é voltada a oferecer a arte de pensar, de 

alongar o olhar para encontrar um significado para um novo modelo mental para o avanço da 

vida financeira, é um fazer que a terapia propõe abranger essa complexidade de 

transformação social, financeiro, e construir um novo legado financeiro. E neste século XXI, 

qual legado queremos deixar? 
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