
1 
 

  

A EDUCAÇÃO FINANCEIRA COMO DISCIPLINA ESCOLAR É UMA DAS CHAVES 

PARA PÔR FIM A INEQUIDADE E A DESIGUALDADE SOCIAL - TODOS PRECISAM 

TOMAR POSSE DESTE CONHECIMENTO 

 

 
FINANCIAL EDUCATION AS A SCHOOL SUBJECT IS ONE OF THE KEYS TO ENDING 

INEQUALITY AND SOCIAL INEQUALITY, EVERYONE NEEDS TO TAKE POSSESSION OF 

THIS KNOWLEDGE 

 
 

 
Marco Antônio de Araújo¹ 

Orientador: Reinaldo Aparecido Domingos² 
Coorientadora: Aline Alves Andrade de Aquino³ 

 
 

 
RESUMO 

Este artigo sinaliza que: A Educação Financeira como Disciplina Escolar é uma das chaves para pôr 

fim a Inequidade e a Desigualdade Social – todos precisam tomar posse deste conhecimento. Tal 

sinalização se justifica e, sobretudo, se faz necessária tendo em vista que está comprovado que a 

grande maioria da população, independentemente da classe social e formação profissional, não 

sabe lidar de forma adequada com o dinheiro. A finalidade deste artigo, não-obstante a BNCC – Base 

Nacional Comum Curricular, é de que sendo a Educação Financeira tratada como disciplina a 

disseminação do seu conceito que requer mudança comportamental será de forma célere; ainda 

mais que há metodologia comprovada de sua aplicação. Este propósito será conseguido a partir da 

revisão bibliográfica de autores como: Reinaldo Domingos, mentor da metodologia DSOP, Charles 

Duhigg, que discute o poder do hábito em seu livro que leva o mesmo nome, Gabriel Perissé, que em 

seu livro Educação Financeira como tema transversal - Formação Integral volume 1, A Bíblia Sagrada 

e outros autores. Foi utilizada a metodologia DSOP, metodologia inovadora do PhD Reinaldo 

Domingos. A análise deste conteúdo demonstrou que a Educação Financeira por ser da área da 

ciência humana requer mudança comportamental, e que aplicando a metodologia DSOP é possível 

ser feliz e, sobretudo, realizar sonhos. 

PALAVRAS-CHAVE: Inequidade. Desigualdade. Social. Chave. Educação Financeira. 
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ABSTRACT 

This article points out that: Financial Education as a School Discipline is one of the keys to putting an 

end to Inequity and Social Inequality – everyone needs to take ownership of this knowledge. Such 

signaling is justified and, above all, it is necessary considering that it is proven that the vast majority 

of the population, regardless of social class and professional training, does not know how to deal 

adequately with money. The purpose of this article, notwithstanding the BNCC – Common National 

Curriculum Base, is that since Financial Education is treated as a discipline, the dissemination of its 

concept that requires behavioral change will be swift; even more that there is proven methodology of 

its application. This purpose will be achieved from the bibliographical review of authors such as: 

Reinaldo Domingos, mentor of the DSOP methodology, Charles Duhigg, who discusses the power 

of habit in his book of the same name, Gabriel Perissé, who in his book Financial Education as a 

transversal theme - Integral Formation volume 1, The Holy Bible and other authors. The DSOP 

methodology was used, an innovative methodology by PhD Reinaldo Domingos. The analysis of this 

content showed that Financial Education, as it is in the area of human science, requires behavioral 

change, and that applying the DSOP methodology it is possible to be happy and, above all, make 

dreams come true. 
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RESUMEN 

 
Este artículo señala que: La educación financiera como disciplina escolar es una de las claves para 

acabar con la inequidad y la desigualdad social: todos deben apropiarse de este conocimiento. Tal 

señalización está justificada y, sobre todo, es necesario ver que está comprobado que la gran 

mayoría de la población, independientemente de la clase social y la formación profesional, no sabe 

cómo lidiar adecuadamente con el dinero. El propósito de este artículo, no obstante el BNCC – 

Common National Curriculum Base, es que la educación financiera sea tratada como una disciplina 

la difusión de su concepto que requiere un cambio de comportamiento será rápida; más aún que 

existe una metodología probada de su aplicación. Este propósito se logrará a partir de la revisión 

bibliográfica de autores tales como: autores tales como: Reinaldo Domingos, mentor de la 

metodología DSOP, Charles Duhigg, quien discute el poder del hábito en su libro que lleva el mismo 

nombre, Gabriel Perissé, quien en su libro Educación Financiera como tema transversal - Formación 

Integral volumen 1, La Santa Biblia y otros autores. Se utilizó la metodología DSOP, una metodología 

innovadora del doctorado Reinaldo Domingos. El análisis de este contenido demostró que la 

Educación Financiera porque está en el área de las ciencias humanas requiere un cambio de 

comportamiento, y que aplicando la metodología DSOP es posible ser feliz y, sobre todo, realizar 

sueños. 

 
 

 

PALABRAS CLAVE: Inequidad. Desigualdad. Social. Llave. Educación Financiera. 
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1 - Introdução 

 
Esse artigo tem como tema: A Educação Financeira como Disciplina Escolar é a Chave para 

pôr fim a Desigualdade Social - todos precisam tomar posse deste conhecimento. 

Sempre que se ouve falar a palavra “financeira” vem logo a cabeça: financiamento ou 

mesmo a aplicação financeira; isto em razão de que já temos gravado isso em nosso cérebro, que 

é tão bombardeado pelos veículos de imprensa e, também pelas mídias sociais. Essas informações 

que temos nos remete ao pensamento de que a palavra “financeira” pertence tão-somente a ciência 

exata. Por isso quando ouvimos falar em “educação financeira” fazemos automaticamente esse 

mesmo raciocínio. É urgente reprogramar os nossos cérebros, pois a “Educação Financeira” 

pertence a ciência humana, pois tem a ver com comportamento e hábitos das pessoas. Ela, até faz 

uso dos números, cálculos e até mesmo das planilhas, num contexto de formação integral associada 

a atividade transversal da disciplina de matemática. 

A educação financeira é um tema estudado de forma transversal, que pouco a pouco vem 

sendo ministrado no nosso país. Por isso o objetivo deste artigo é de demonstrar que somente com 

a educação financeira será possível evitar que tantas pessoas vivam de maneira desumana até 

mesmo abaixo da linha da pobreza, os chamados de invisibilizados; assim como pessoas que 

tiveram dinheiro, mas que perderam a posse dele, e até mesmo se tornando mendigo ou mesmo 

dependente químico sem teto. 

Também, demonstrará qual é a origem da desinformação sobre Educação Financeira e, 

também, que nascidos de família onde haja fome e, sobretudo, amor não conseguem sair da 

inequidade. 

Dará conhecimento das legislações existentes que giram em torno das causas das famílias 

e principalmente de apoio as crianças na primeira infância. 

Partindo do princípio de que a Educação Financeira pertence a área de ciência humana, 

este artigo traz um capítulo sobre neurociência, que fala sobre dinheiro e felicidade. 
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Afinal o que é Educação Financeira? Esse artigo responderá esta e outras perguntas 

inerentes a este assunto. Assim como demonstrará a força da metodologia DSOP; as 4 (quatro) 

letras que mudam o destino de uma família inteira e, sobretudo, pode levar qualquer pessoa, 

independentemente da classe social, ser sustentável financeiramente. 

O último capítulo é dedicado a Religião, nele veremos que até mesmo o Papa Francisco 

expressa sua preocupação em relação a desinformação do povo em relação ao mundo das finanças. 

Há uma perfeita ligação entre o tema e a conclusão deste artigo fazendo uma espetacular 

ligação, “uma coincidência total do côncavo e o convexo.” Assim foi que me dediquei a esse artigo. 

 

 
2 - Metodologia de pesquisa 

 
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. Ela pode ser considerada como o primeiro passo de toda a pesquisa científica. 

Desse modo, este estudo foi construído por meio da revisão bibliográfica de autores como: 

Reinaldo Domingos, mentor da metodologia DSOP, Charles Duhigg, que discute o poder do hábito 

em seu livro que leva o mesmo nome, Gabriel Perissé, que em seu livro Educação Financeira como 

tema transversal - Formação Integral volume 1, A Bíblia Sagrada e outros autores. 
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3 - Equidade e Igualdade – palavras próximas, mas de uma distância social enorme. 

3.1 – Definição e esclarecimentos 
 

A palavra equidade, segundo o dicionário online Michaelis, significa “consideração em 

relação ao direito de cada um independentemente da lei positiva, levando em conta o que se 

considera justo”. 

Já a palavra igualdade, segundo o mesmo dicionário acima citado, significa qualidade 

daquilo que é igual ou que não apresenta diferenças; identidade”. 

Equidade e igualdade são palavras sinônimas, porém não idênticas, por isso é importante 

entendermos a diferença entre ambas para observarmos sua aplicação na educação e, sobretudo, 

saber por que causam influência na formação dos filhos e filhas de família de baixo poder aquisitivo; 

de acordo com Chiesa (2019): 

 

Quando a gente olha para o conceito de equidade é importante a gente ver qual é o 

antônimo, ou seja, qual é o outro polo que é a inequidade; inequidade não são somente diferenças 

são diferenças injustas e inaceitáveis. Se você só oferece ações em caráter universal elas vão 

conseguir fazer bem para um número restrito de pessoas, para aquelas que precisam de mais a gente 

teria que justamente vestir a lente da equidade e não só da igualdade, porque é óbvio que todo 

mundo tem direitos iguais de ter acesso a um serviço, uma vez dentro desses serviços têm que ter a 

lente da equidade para identificar necessidades específicas para as vulnerabilidades individuais ou 

daquele grupo, porque daí sim você consegue fazer com que as ações alcancem essas 

necessidades. 

 
Quando a gente olha para toda ciência que embasa a defesa da primeira infância, a gente 

está falando de igualar oportunidades no começo da vida, portanto, é construir a equidade que seria 

reduzir ao máximo essas diferenças injustas e inaceitáveis, colocando as pessoas num momento 

em que não pode depender da sorte ou azar de cair (nascer) numa família estruturada com recursos 

para você poder seguir a vida e desenvolver todo seu pleno potencial. Então, equidade é um 

conceito uma categoria extremamente apropriada para falar de 
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primeira infância, a gente tem evidências mostrando que o período que vai da gestação até os 

primeiros anos de vida é o momento mais oportuno para estruturar o cérebro do bebê, e é isso que 

faz com que ele desenvolva seu pleno potencial, e isso vai ter repercussões na saúde física, na 

estrutura emocional, na possibilidade dele se relacionar socialmente melhor, de aprender melhor na 

escola, depois conseguir um trabalho melhor; então, a gente está falando de algo que tem uma 

prioridade porque, é quando você consegue construir uma sociedade mais justa e equitativa. 

 
e da equidade de gênero, raça, etnia e território (FALEIROS, 2006, P.4). 

 
 

BNCC (2017, p.5), na apresentação da BNCC – Base Nacional Comum Curricular há as 

seguintes afirmações: “A BNCC por si só não alterará o quadro de desigualdade ainda presente na 

Educação Básica do Brasil, mas é essencial para que a mudança tenha início porque, além dos 

currículos, influenciará a formação inicial e continuada dos educadores, a produção de materiais 

didáticos, as matrizes e avaliações e os exames nacionais que serão revistos à luz do texto 

homologado da Base. 

 
Marshall (1967) afirma que a desigualdade social é uma questão 

desagradável presente na estrutura de toda a sociedade; em algumas em nível 

menor e em outras em nível muito maiores, todavia todas possuem. Segundo 

Faleiros (2006), o principal problema da desigualdade é lidar com os excluídos, 

porque a desigualdade: 

[...] é condição de existência do capitalismo, embora encoberta 

pela aparente igualdade perante a lei, de contatos, de relacionamentos ou de 

algumas oportunidades. A desigualdade estruturante da sociedade não está isenta 

de conflitos e de mudanças em algumas relações. Desigualdade significa relação 

de exploração de uns sobre outros, de concentração de poder, riqueza, ativos, 

capitais culturais, simbólicos, políticos, familiares de habilidades, reconhecimentos 

e diplomas (FALEIROS, 2006, p.4). 

Nesse sentido, entender o que significa a desigualdade também exige 

compreender, conforme assegura o autor, que exclusão é “[...] negação da 

cidadania, da garantia e efetividade de direitos civis, políticos e sociais, ambientais 
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[...] Cabe ao MEC ser um grande parceiro neste processo, de modo que, em regime de colaboração, 

as mudanças esperadas alcancem cada sala de aula das escolas brasileiras. Somente aí teremos 

cumprido o compromisso da equidade que a sociedade brasileira espera daqueles que juntos atuam 

na educação.” 

 
Azevedo (2013, p.131) afirma que: [...] igualdade e equidade constituem valores essenciais 

para a construção de políticas públicas voltadas para a promoção da justiça social e da 

solidariedade. Isto porque, quando grupos e indivíduos têm seus destinos entregues ao livre jogo 

do mercado, a tendência é o crescimento das diferenças sociais, do egoísmo possessivo e das 

mazelas características da sociedade capitalista.” 

 

3.2 O povo invisibilizados sob o olhar de uma intercessora 

No governo federal há uma intercessora do povo menos favorecidos: “os invisibilizados”, 

como ela os denominou; ela é a Ministra Sra. Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família e 

dos Direitos Humanos (MMFDH); “ela nasceu no Paraná, mas ainda criança, aos seis anos de idade, 

mudou-se para o Nordeste, onde morou nos estados da Bahia e do Alagoas. A paixão pela região 

a faz se autodenominar “nordestina com orgulho. 

Mas essa paixão não cegou Damares. Pelo contrário: enxergando a dura realidade vivida 

pelo povo nordestino, decidiu lutar para melhorar a vida daqueles menos favorecidos, que vivem à 

margem da sociedade. Queria defender os direitos humanos de pessoas invisibilizadas. 

No momento certo, optou pelo curso de Direito e, posteriormente, Pedagogia. Após anos de 

estudo e dedicação, formou-se advogada pela Faculdade de Direito de São Carlos e educadora pela 

Faculdade Pio Décimo. 

Em meados da década de 1980, tornou-se uma das fundadoras do Comitê Estadual de 

Sergipe, que tem como principal função social a proteção de crianças em situação de rua. Atuou, 

ainda, no final da década de 1980, na defesa dos direitos das mulheres pescadoras e trabalhadoras 

do campo. 

Também participou do movimento pró-vida e foi assessora parlamentar, atuando no 

Congresso Nacional durante mais de 20 anos. É considerada uma referência no combate à pedofilia 

e na proteção da infância. Trouxe ao protagonismo a voz de milhares de crianças com deficiência 

vítimas do infanticídio 
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indígena. Advogou voluntariamente por muitos anos para mulheres e crianças em situação de 

vulnerabilidade social e violência doméstica. 

À frente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) desde janeiro 

de 2019, Damares continua o trabalho incessante em prol dos direitos de mulheres, crianças, 

adolescentes, jovens, idoso, pessoas com deficiência, povos e comunidades tradicionais e da 

família.” 

(Relatório da Associação Brasileira de Educadores Financeiros – ABEFIN referente ao Curso de 

Gestão Financeira para Gestores de Instituições de Longa Permanência – ILPI, em parceria com o 

governo Federal; páginas 4 e 5, 2020). 

 

3.3 – O amparo da Legislação 

Como está dito no Caput do artigo 5º da nossa Constituição Federal – CF, (Brasil, 1988) 

“Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:[...]. Em conformidade com Miranda 

(2009, p.29), “a sociedade que se firma no princípio formal da igualdade é, por excelência, uma 

sociedade caracterizada pelas desigualdades sociais que ela promove”. 

 

Na CF é mencionada 09 (nove) vezes a palavra “igualdade”: (Preâmbulo; artigo 4º, inciso V; 

caput do artigo 5º; artigo 7º, inciso XXXIV; artigo 37, inciso XXl; artigo 43, inciso l do parágrafo 2º; 

caput do artigo 167-C; artigo 206, inciso l; artigo 227, parágrafo 3º, inciso lV), e 5 (cinco) vezes a 

palavra “desigualdade”: (artigo 3º, inciso IV; caput do artigo 43; artigo 165, parágrafo 7º; artigo 170, 

inciso Vll; 212, inciso V, alínea C). 

 
Já a palavra “equidade” é mencionada 4 (quatro vezes): artigo 158, parágrafo único, inciso ll; 

artigo 194, inciso V; artigo 211, parágrafo 4º; artigo 212, parágrafo 3º). A palavra “Inequidade” não 

é mencionada. 

 
Por outro lado, em 8 de março de 2016 foi promulgada a Lei nº 13.257 (Brasil, 2016), a qual foi 

convencionada chamar como marco legal da primeira infância, isso porque ela dispõe sobre as 

políticas para a primeira infância, ela promove diversas 
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alterações e, sobretudo, altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA). Em seu artigo primeiro é dito: 

 
“Art. 1º Esta Lei estabelece princípio e diretrizes para a formulação e a implementação de 

políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros 

anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano, em consonância 

com os princípios e diretrizes da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estado da Criança e do 

Adolescente); [...]” 

A Lei diz em seu artigo 2º “Para os efeitos desta Lei considera-se primeira infância o período 

que abrange os primeiros 6 (seis) anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida da criança.” 

No Caput do artigo 4º é dito: “Art. 4º As políticas públicas voltadas ao atendimento dos 

direitos da criança na primeira infância serão elaboradas e executadas de forma a: 

[...] IV – reduzir as desigualdades no acesso aos bens e serviços que 

atendam aos direitos da criança na primeira infância, priorizando o investimento 

público na promoção da justiça social, da equidade e da inclusão sem discriminação 

da criança; [...] 

[...] VI – adotar abordagem participativa, 

envolvendo a sociedade, por meio de suas organizações representativas, os 

profissionais, os pais e as crianças, no aprimoramento da qualidade das ações e na 

garantia da oferta dos serviços; [...] 

A Lei nº 13.257 também constitui as seguintes áreas: 

“Art. 5º Constituem áreas prioritárias para as políticas 

públicas para a primeira infância a saúde, a alimentação e a nutrição, a educação 

infantil, a convivência familiar e comunitária, a assistência social à família da 

criança, a cultura, o brincar e o lazer, o espaço e o meio ambiente, bem como a 

proteção contra toda forma de violência e de pressão consumista, a prevenção de 

acidentes e a adoção de medidas que evitem a exposição precoce à comunicação 

mercadológica.” 
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A Lei nº 13.257 também empodera os profissionais que atuarão nos programas 

dedicados às crianças, vejamos: 

 
Art. 10. Os profissionais que atuam nos diferentes ambientes de 

execução das políticas e programas destinados à criança na 

primeira infância terão acesso garantido e prioritário à 

qualificação, sob a forma de especialização e

 atualização, em programas que 

contemplem, entre outros temas, a especificidade da primeira 

infância, a estratégia da intersetorialidade na promoção do 

desenvolvimento integral e a prevenção e a proteção contra toda 

forma de violência contra a criança. 

 

A Lei nº 13.257 também presta apoio às famílias, vejamos: 

“Art. 14. As políticas e programas governamentais de apoio às 

famílias, incluindo as visitas domiciliares e os programas de promoção da paternidade e maternidade 

responsáveis, buscarão a articulação das áreas de saúde, nutrição, educação, assistência social, 

cultura, trabalho, habilitação, meio ambiente e direitos humanos, entre outras, com vistas ao 

desenvolvimento integral da criança. 

[...] § 2º As famílias identificadas nas redes de saúde, educação e 

assistência social e nos Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente que se 

encontrem em situação de vulnerabilidade e de risco ou com direitos violados para exercer seu 

papel protetivo de cuidado e educação da criança na primeira infância, bem como as que têm 

crianças com indicadores de risco ou deficiência, terão prioridade nas políticas sociais públicas. 

§ 3º As gestantes e as famílias com crianças na primeira infância 

deverão receber orientação e formação sobre maternidade e paternidade 

responsáveis, aleitamento materno, alimentação complementar saudável, 

crescimento e desenvolvimento infantil integral, prevenção de acidentes e 

educação sem uso de castigos físicos, nos termos da 
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Lei nº 13.010, de 26 de junho de 2014 , com o intuito de favorecer a 

formação e a consolidação de vínculos afetivos e estimular o 

desenvolvimento integral na primeira infância. [...] 

 

O artigo 19 que altera o artigo 8 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – 

 
 

4 – O que a Neurociências diz sobre Dinheiro e Felicidade 

 
Segundo a Wikipédia a enciclopédia Livre, “Neurociência é o estudo científico do sistema 

nervoso. Tradicionalmente, a neurociência tem sido vista como um ramo da biologia. Entretanto, 

atualmente ela é uma ciência interdisciplinar que colabora com outros campos como a educação, 

química, ciência da computação, engenharia, antropologia, linguística, matemática, medicina e 

disciplinas afins, filosofia, física, comunicação, anatomia e psicologia. O termo neurobiologia é usado 

alternadamente com o termo neurociência, embora o primeiro se refira especificamente à biologia 

do sistema nervoso, enquanto o último se refere à inteira ciência do sistema nervoso.” 

No Dicionário online Michaelis a Neurociência é definida como: “Ramo da ciência ou 

conjunto de conhecimentos sobre a estrutura e o funcionamento do sistema nervoso.” 

ECA), diz que este último passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

“ Art. 8º É assegurado a todas as mulheres o acesso aos 

programas e às políticas de saúde da mulher e de 

planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, 

atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e 

atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito 

do Sistema Único de Saúde.”[...] 

Estando as famílias orientadas e estruturadas, alimentadas e com saúde, 

gerarão filhos sadios, e com o apoio em sua primeira infância serão crianças, jovens 

e adultos em condições de absorver múltiplos conhecimentos, principalmente com 

a ajuda da neurociência voltada para a Educação Financeira. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm
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Segundo Alves (2018, p. 79), “Estudos da Universidade British Columbia (Canadá) revelam 

que gastar dinheiro com os outros (conhecidos ou não) geram mais felicidades do que gastar 

consigo mesmo, independentemente da sua condição financeira. Além disso, estudo realizado em 

136 países indicou que os maiores índices de felicidade estão naqueles países que gastam mais 

dinheiro em causas sociais, independentemente de serem países ricos ou pobres. 

Os interessantes estudos de Park e colaboradores (2017) utilizaram imagens de 

ressonância magnética funcional para investigar as relações entre generosidade e felicidade. 

Voluntários foram divididos em dois grupos: o grupo experimental prometeu gastar dinheiro com os 

outros durante 4 semanas, enquanto cada membro do grupo controle gastaria consigo mesmo. Os 

resultados mostraram que aqueles que gastaram dinheiro com os outros mostraram estar mais 

felizes, quando comparados com o grupo controle que gastou consigo mesmo.” 

Alves (2018, p. 79) a firma que: “A decisão generosa ativa a junção têmporo- parietal e a sua 

conectividade com o estriado ventral. E isso é magnífico, sabe por quê? A junção têmporo-parietal 

está relacionada com escolhas altruístas e generosidade e o estriado ventral com a felicidade, já 

que é responsável pela gratidão e pelo prazer. Assim, a generosidade influencia diretamente o nosso 

centro do prazer e a felicidade também nos torna mais generosos.” 

Alves (2018, p. 80), nos revela a seguinte curiosidade: “Um estudo liderado pelo professor 

Gregory Larkin, da Universidade de Stanford (Califórnia), mostrou que tanto o cérebro de jovens 

quanto o de pessoas com mais de 65 anos reagem de forma semelhante diante da possibilidade de 

lucro iminente: a ressonância magnética revelou alta atividade do córtex cerebral em ambos os 

grupos, indicando que o prazer de ganhar dinheiro não diminui com a idade. No entanto, os idosos se 

frustram menos com os prejuízos financeiros, revela esse mesmo.” 

No próximo capítulo veremos como ser sustentável financeiramente. 
 

 
5 – O que é Educação Financeira? 

 
 

5.1 – Definição 
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“Educação Financeira é um aprendizado que busca a mudança de comportamento com 

relação ao uso do dinheiro. É algo que ajuda na administração dos recursos financeiros com o objetivo 

de realizar sonhos. O verdadeiro combustível para que você comece a se educar financeiramente 

são justamente os seus sonhos, pois eles irão trazer sentido, relevância e incentivo para que você 

tenha fôlego para conseguir diagnosticar os seus gastos, orçar suas metas e aí então poupar com 

uma finalidade específica.” (DOMINGOS, s.d., p.1). 

 

5.2 – Aprendendo com e do autor da definição 

Reinaldo Domingos é PhD em Educação Financeira, é ele o mentor da metodologia DSOP; 

ninguém melhor do que uma PhD em Neurociência, no caso a Dra. Rosana Alves, para falar dele 

(Alves 2018, p. 73): 

 

“Dicas de um especialista: 

Como terapeuta, educador e doutor em educação financeira, escuto muitas variáveis do 

bordão “dinheiro não traz felicidade”, com frases do tipo: “Não traz, mas manda comprar”. Contudo, 

é fundamental que esse tema não seja tratado apenas de forma superficial e engraçada. 

Vivemos em um momento de nossa sociedade em que o dinheiro tem tomado uma 

importância muito grande e preocupante, tornando-se até mesmo mais importante do que os sonhos. 

Não me refiro àquelas pessoas que vivem próximo ou abaixo da linha da miséria (nesses casos, 

são necessárias ações emergenciais de inclusões, como já fizemos em diversos projetos sociais que 

a DSOP Educação Financeira e a Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin) 

apoiam), mas refiro-me ao cidadão que está inserido em nosso sistema de consumo e que possui 

uma renda para dispender no seu dia a dia. Posso afirmar que, mesmo nesses casos, vejo pessoas 

que acreditam que não possuem dinheiro suficiente e que por causa disso são infelizes. 

Por outro lado, vejo também pessoas que possuem muito dinheiro e que mesmo assim não 

conseguem realizar-se profissionalmente ou no lado pessoal, o que também gera grande 

infelicidade. Vejo pessoas que não precisam de muito para serem felizes e que são constantemente 

questionadas: “Como podem ser felizes com tão pouco?” Há ainda aqueles que possem muito 

dinheiro e são muito 
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felizes. Assim, para pensar se o dinheiro realmente traz felicidades, devemos parar para refletir no 

que ele nos proporciona. 

Hoje busco mostrar às pessoas que o trato do dinheiro não deve ser apenas de forma 

cartesiana, ou seja, com as famosas contas de somar, subtrair, multiplicar e dividir. O dinheiro tem 

ligação direta com nosso comportamento, caminhando em 

 

 

 

Alves (2018 p.74, 75) Diz o mentor da metodologia DSOP; [...] “Somando 

essa visão de mundo com minhas experiências pessoais já citadas anteriormente, desenvolvi um 

método para que as pessoas possam alterar a forma de tratar o dinheiro. Chamei este método de 

DSOP, sendo estruturado em quatro pilares que podem proporcionar uma relação saudável com o 

dinheiro: diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. Vamos conversar um pouco sobre cada um deles? 

 

Diagnosticar é o primeiro pilar não por acaso. Segundo o Novo Dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa, diagnosticar significa “fazer o diagnóstico de algo”. Um dos significados da palavra 

diagnóstico é “conhecimento das doenças pelos 

conjunto com os objetivos que pretendemos alcançar em nossas vidas. 

Em nossa sociedade, o consumo compulsivo tomou tal proporção que muitas 

pessoas pararam de pensar sobre seu real significado. Isso gera uma geração de 

pessoas que compra tudo o que vê pela frente, mas nunca está satisfeita. Isso é 

muito preocupante, pois essas pessoas param de viver a realidade e, por causa do 

impulso e vazio causados por essa compra desenfreada, demonstram-se infelizes 

e por vezes até invejosas, criando uma dependência da ostentação. 

Quando os objetivos da vida são claramente definidos, a relação com 

consumo e principalmente com o dinheiro muda, fazendo com que o dinheiro se 

torne meramente um meio para conquistas futuras, que proporcionarão grandes 

realizações em curto, médio e longo prazos. [...]” 

No subtítulo seguinte o PhD. Reinaldo Domingos mentor da metodologia 

DSOP, nos conduz ao entendimento da metodologia que ele nos afirma que nos 

levará a conquistas de grandes realizações. 

5.3 – A metodologia DSOP 



16 
 

 

sintomas que elas apresentam”. Muitas pessoas têm uma saúde financeira desequilibrada, como 

uma espécie de doença. O desequilíbrio pode sair do controle, aumentando rapidamente e atingindo 

todas as vertentes da vida do indivíduo: pessoal, profissional e familiar. Por este pilar é possível 

identificar a extensão do problema e encontrar a melhor e mais rápida solução para o desequilíbrio 

financeiro. Conscientizar-se é a chave da questão. Assim como os outros pilares, este deve ser 

praticado pelo menos uma vez por ano ou em caso de possíveis variações no padrão de vida. 

 

O próximo passo é sonhar. Os sonhos têm a capacidade de motivar, fazendo as pessoas 

crescerem e prosperarem. Seja qual for sua situação financeira, é preciso que você sempre renove 

seus sonhos, seus objetivos. Por isso, o sonho deve vir antes do dinheiro. Você precisa ter metas, 

assim vai se sentir motivado a buscar a condição necessária para realizar tudo o que deseja. É 

interessante definir três sonhos prioritários que tenham diferentes prazos a serem realizados: curto 

(até um ano), médio (até dez anos) e longo (acima de dez anos). Este será um fator de motivação 

para ajustar e conduzir o orçamento familiar. 

 

Orçar é o terceiro pilar. Para fazer boas escolhas financeiras, você precisa priorizar os seus 

sonhos, e o Orçamento Financeiro DSOP traz uma grande novidade em relação a esse 

comportamento dominante. O segredo é registrar o ganho, subtrair o valor necessário para realizar 

os objetivos traçados e, a partir do saldo, adequar as despesas. 

 

Poupar é o ato de reter, guardar dinheiro, e este é o último pilar da Metodologia DSOP. Após 

diagnosticar, definir quais são seus sonhos e adequar seu orçamento a eles, você precisa poupar o 

dinheiro para que esses sonhos se realizem. [...]” 

 
No subtítulo seguinte, veremos que com o bom trato com o dinheiro podemos ir bem mais 

longe. 

 

5.4 – Independência financeira, sua aposentadoria antecipada 
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Alves (2018 p. 75 e 76) Afirma ainda o PhD. Reinaldo Domingos que: “[...] Além de ser o 

recurso necessário para realizar todos os sonhos, um dos destinos que o dinheiro poupado pode 

tomar é da independência financeira. 

 
Sempre reforço que, dentro de todas essas questões, uma das prioridades deve ser a 

aposentadoria. Infelizmente, uma parte ínfima da população se preocupa com o assunto e faz algo 

para garantir uma vida sustentável. Este é um problema cultural. Os brasileiros não são ensinados 

desde pequenos a pensar a longo prazo. A maioria vive o presente e até se programa para alguns 

poucos anos à frente, mas nada além disso, e é aí que a educação financeira se encaixa 

perfeitamente, preenchendo a importante lacuna de aprender a se planejar, independentemente da 

idade. 

 

O plano para uma aposentadoria tranquila é mais do que uma alternativa de vida, é uma 

necessidade. A primeira ação é mudar essa “mania” que temos de não nos preocupar com o futuro, 

e pensar: “Quando eu decidir parar de trabalhar (ou quiser trabalhar só por prazer), quero viver 

dignamente, mantendo (ou até aumentando) o meu padrão de vida ou depender da ajuda de 

parentes e/ou terceiros para conseguir me manter? 

 

Para auxiliar nesse processo, vou compartilhar uma fórmula que criei alguns anos atrás, com 

base em minha experiência pessoal e profissional como educador financeiro. O segredo é encontrar 

o “número da sua aposentadoria”, ou seja, quanto quer ganhar mensalmente a partir da data em que 

decidir parar de trabalhar por obrigação. Fazendo as contas certas é possível conseguir. Acredite! 

Para não ter risco de o dinheiro acabar, o “número” deve ser de, no mínimo, o dobro do padrão de 

vida. Assim, a pessoa saca 50% do que é ganho com os juros mensais dessa aplicação para viver 

da forma que planeja - e guardar o restante como reserva, que irá se acumular e continuar trazendo 

rendimento. 

 
Este capítulo teve toda uma argumentação neurocientista. E, para fechá-lo a Neurocientista 

a PhD. Dra. Rosana Alves nos fará a seguinte pergunta: 

Alves (2018 p. 76) “Gostou dos conselhos do Dr Reinaldo Domingos? A ciência ainda tem 

mais para lhe ensinar sobre dinheiro e felicidade. 
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Entender que o dinheiro é necessário e saber usá-lo da forma correta é indispensável para 

alcançar contentamento. Por isso, reforço a importância da educação financeira, mudando assim o 

comportamento em relação ao dinheiro para então viver uma vida mais plena e sustentável. Porém, 

mais importante ainda é entender que não somos o que temos e que as pessoas valem mais do 

que os 

 
 

 

o conteúdo de Educação Financeira na escola e 50% que não tinham, na qual fica 

explícita a grande importância desse conteúdo na formação de nossas famílias. 

 
Nessa audiência, Domingos solicita que a Educação Financeira seja vista como uma ciência humana 

e que seja trabalhada de forma transversal, envolvendo todas as disciplinas, pois a Educação 

Financeira não deve estar pautada em números e cálculos apenas. Estes são ferramentas muito 

importantes, mas precisamos levar para o mundo educacional o conceito de que Educação 

Financeira é mudar comportamentos de consumo hoje estabelecidos pela sociedade, levando a uma 

forma diferente de olhar o mundo e os recursos que nele existem. Foi aplaudido e 

bens que possuem. Para ser feliz, você precisa descobrir quem você é. O dinheiro 

pode ser um meio e não um fim em si mesmo na conquista da felicidade. 

No próximo capítulo veremos como deve ser estudada a Educação 

Financeira 

6 – Educação Financeira é da área de Ciência Exata ou Humana? 

O Professor Reinaldo Domingos é PhD. pela Florida Christian University 

com teses sobre Educação Financeira e Educação Empreendedora embasadas na 

Metodologia DSOP; é escritor, educador e terapeuta financeiro; presidente da 

DSOP Educação Financeira e da Editora DSOP; idealizador, fundador e presidente 

da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin)[...] ABEFIN (s.d.). 

ABEFIN (2020 p. 10) [...]” Em 29 de novembro de 2016, Reinaldo apresenta em 

Audiência Pública na Câmara dos Deputados em Brasília para a Prof.ª Drª Sandra 

Zita Silva Tiné, assessora técnica da Secretaria de Educação Básica do MEC, os 

resultados da pesquisa realizada pelo Instituto Axxus e certificada pela Unicamp, 

em 5 estados brasileiros com 500 famílias, sendo 50% delas de alunos que tinham 
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todos os presentes reagiram positivamente às argumentações colocadas por Domingos. 

 

Em dezembro de 2017, vemos a exigência de os conteúdos de Educação Financeira e Consumo 

estarem na Base Nacional Comum Curricular, o que é muito comemorado por todas as instituições de 

ensino que já trabalhavam com esse tema 

 

 

especificidades, tratá-las de forma contextualizada.” 

 

 
2. BNCC (2017, p.263, 267 e 268): “HABILIDADES – Ensino Fundamental - 

4.2. A Área de Matemática – 4.2.1. MATEMÁTICA [...] “Outro aspecto a ser considerado 

nessa unidade temática é o estudo de conceitos básicos de economia e finanças, visando 

à educação financeira dos alunos. Assim, podem ser discutidos assuntos como taxas de 

juros, inflação, aplicações financeiras (rentabilidade e liquidez de um investimento) e 

impostos. Essa unidade temática favorece um estudo interdisciplinar envolvendo as 

e, também, é recebido com muita alegria pelos educadores financeiros. [...]” 

 
Na Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2017) a Educação Financeira é 

citada 6 (seis) vezes a saber: 

1. BNCC (2017, p.19 e 20): [...] “Por fim, cabe aos sistemas e redes de ensino. 

Assim como às escolas, em suas respectivas esferas de autonomia e 

competência, incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas a 

abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala 

local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e 

integradora. Entre esses temas, destacam-se: direitos da criança e do 

adolescente, educação para o trânsito, educação ambiental, educação 

alimentar e nutrição, processo de envelhecimento, respeito e valorização do 

idoso, educação em direitos humanos, educação das relações étnico-raciais 

e ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, bem como 

saúde, vida familiar e social, educação para o consumo, educação financeira 

e fiscal, trabalho, ciência e tecnologia e diversidade cultural. Na BNCC, 

essas temáticas são contempladas em habilidades dos componentes 

curriculares, cabendo aos sistemas de ensino e escolas, de acordo com suas 
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dimensões culturais, sociais, políticas e psicológicas, além da economia, sobre as 

questões do consumo trabalho e dinheiro. [...]; 

 

3. BNCC (2017, p. 300 e 301): A educação financeira dentro da disciplina 

MATEMÁTICA – 6º Ano – na UNIDADES TEMÁTICAS recebe o seguinte 

 

 

 

 

número que identifica sua HABILIDADE: “(EF09MA05) Resolver elaborar 

problemas que envolvam porcentagens, com a ideia de aplicação de percentuais 

sucessivos e a determinação das taxas percentuais, preferencialmente com uso de 

tecnologias digitais, no contexto da educação financeira. 

 

7. BNCC (2017, p. 561 e 568): “A BNCC da área de Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas – integrada por Filosofia, Geografia, História e Sociologia 

– propõe a ampliação e o aprofundamento das aprendizagens essenciais 

número que identifica sua HABILIDADE: “(EF06MA13) Resolver elaborar 

problemas que envolvam porcentagens, com base na ideia de 

proporcionalidade, sem fazer uso da “regra de três”, utilizando estratégicas 

pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação 

financeira, entre outros. 

4. BNCC (2017, p. 307): A educação financeira dentro da disciplina 

MATEMÁTICA – 7º Ano – na UNIDADES TEMÁTICAS recebe o seguinte 

número que identifica sua HABILIDADE: “(EF07MA02) Resolver elaborar 

problemas que envolvam porcentagens, como os que lidam com acréscimo 

e decréscimos simples, utilizando estratégicas pessoais, cálculo mental e 

calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros. 

5. No 8º ano – não consta estudo de educação financeira. 

6. BNCC (2017, p. 317): A educação financeira dentro da disciplina 

MATEMÁTICA – 9º Ano – na UNIDADES TEMÁTICAS recebe o seguinte 
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desenvolvidas no Ensino Fundamental, sempre orientada para uma formação ética. Tal 

compromisso educativo tem como base as ideias de justiça, solidariedade, autonomia, 

liberdade de pensamento e de escolha, ou seja, a compreensão e o reconhecimento das 

diferenças, o respeito aos direitos humanos e à interculturalidade, e o combate aos 

preconceitos de qualquer natureza. [...] 

[...]   Atualmente,   as   transformações   na   sociedade   são   grandes, 

 

e eixos condutores da atividade escolar que, não estando 

ligados a nenhuma matéria particular, pode se considerar que são comuns 

a todas, de forma que, mais do que criar disciplinas, acha-se conveniente 

que seu tratamento seja transversal num currículo global da escola. 

[...] Ressalta-se que os Temas Transversais com seus propósitos, pode possibilitar que o 

aluno que perceba e tenha o conhecimento amplo da sua realidade, inclusive, revelando sua cultura 

e conhecendo outras. Assim, se os Temas Transversais forem tomados como fios condutores dos 

trabalhos da aula, as matérias curriculares girarão em torno deles, desta forma transformar-se-ão 

em 

especialmente em razão do uso de novas tecnologias. [...] Há hoje mais 

espaço para o empreendedorismo individual, em todas as classes sociais, e 

cresce a importância da educação financeira e da compreensão do sistema 

monetário contemporâneo nacional e mundial, imprescindível para uma 

inserção crítica e consciente no mundo atual.[...] 

7 – Educação Financeira como tema transversal 

(ABEFIN (2020 P.10) conforme o relatório, “[...] Domingos solicita que a 

Educação Financeira seja vista como uma ciência humana e que seja trabalhada 

de forma transversal, envolvendo todas as disciplinas. [...]”. Consta na BNCC (2007, 

P. 19 e 20) “[...] preferencialmente de forma transversal e integradora [...] bem como 

saúde, vida familiar e social, educação para o consumo, educação financeira e 

fiscal [...]. 

Yus (1998, p. 17) diz que: 

Temas transversais são um conjunto de conteúdos educativos 
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valiosos instrumentos que permitirão desenvolver uma série de atividades (MORENO, 1998). 

Perissé (2014, p. 7) diz que: “A noção de temas transversais é de grande fecundidade, se 

devidamente inserida (integrada), no projeto maior da formação integral.” E, ele acrescenta ainda: 

“A transversalidade encontra-se implícita na teoria e na prática 

Perissé (2014, p. 8) ressalta que: “Os temas transversais nascem da vida real, do 

dia a dia da sociedade, do cotidiano das comunidades, da experiência viva dos alunos e 

educadores. Devidamente inseridos nos diferentes cenários de cada disciplina, esses temas 

resgatam a curiosidade dos estudantes, e tornam o diálogo entre todos sumamente 

proveito.” 

Perissé (2014, p. 8) Ressalta que: “Neste primeiro volume da Coleção Formação 

Integral, o tema transversal escolhido é a Educação Financeira, que possibilita aos 

professores, situados nas áreas do conhecimento em que já trabalham, descobrirem novas 

formas de associar conteúdo curricular a 

de diversas iniciativas pedagógicas do século XX. Pensemos, 

a título de exemplo, nos trabalhos do educador francês Celéstin 

Freinet (1896-1966), do belga Ovide Decroly (1871-1932), dos 

norte-americanos John Dewey (1859-1952) e William Kilpatrick 

(1871-1965), e, como não poderia deixar de ser mencionado, 

nas iniciativas do brasileiro Paulo Freire (a921-1997). 

A transversalidade continua sendo princípio inovador e de certo 

modo inédito, na medida em que é constantemente “esquecido” 

e preterido por uma didática ultrapassada, que relega ao último 

plano as questões essenciais da vida real. O método disciplinar 

isola os professores entre si, como se cada qual vivesse num 

microcosmo impermeável ao universo cognitivo. Quando, 

porém, adotamos os temas transversais como eixo unificadores 

da ação educativa, em torno dos quais todas as disciplinas têm 

algo a dizer, a formação integral é destacada como o objeto 

de todos os envolvidos.” 
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questões que seguramente despertam o interesse dos alunos (e de todos os brasileiros, 

afinal).” 

Nota: Ele faz sugestões para todas as áreas do conhecimento, tratada em seu livro, 

como por exemplo: l – Ciências humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia); ll – 

Ciências da natureza e Matemática (Física, Química, Biologia, Matemática); e lll – 

Linguagens e códigos (Língua 

 
interessam à Geografia. Os pilares da Metodologia DSOP – Diagnosticar, 

Sonhar, Orçar e Poupar – são atitudes capazes de contribuir para uma vida humana mais 

harmoniosa. Vejam-se como exemplos, a discussão sobre o desperdício de recursos 

naturais, ou sobre o choque cultural (e de mentalidade financeira) nos movimentos 

imigratórios no Brasil dos séculos XlX e XX, bem sobre as utopias sociais que concebem o 

planeta Terra como morada que deve ser administrada (inclusive financeiramente) para que 

se torne mais saudável e humana. [...] 

Resolução CNB / CEB nº 4, de 13 de julho de 2010 – no artigo 13, encontramos as 

seguintes definições: 

portuguesa, Literatura, Língua estrangeira, Artes, Educação Física e 

Tecnologias da informação e comunicação) ; 

Perissé (2014, p. 17) Na área de conhecimento de Ciências 

Humanas, em seu componente curricular de História, ressalta que: “O tema 

transversal da Educação Financeira é uma forma instigante de tornar o 

conhecimento histórico útil e prático, criando em sala de aula um clima de 

interesse maior sobre questões “grandes” ou “pequenas”, todas elas, porém, 

necessárias para a formação integral dos alunos. 

A fome, a violência, o desemprego e as desigualdades sociais, para 

citarmos alguns dos maiores e mais aflitivos problemas da humanidade, se 

relacionam com a maneira pela qual os povos e os indivíduos lutam pela 

subsistência e lidam com os recursos e dinheiro disponíveis. [...] 

Perissé (2014, p. 24) Na área de conhecimento de Ciências 

Humanas, em seu componente curricular de Geografia, ressalta que: “A 

abordagem do tema transversal da Educação Financeira neste contexto 

permite uma aproximação ativa e responsável com relação aos temas que 
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“Parágrafo 4º A transversalidade é entendida como uma forma de organizar o 

trabalho didático-pedagógico em que temas e eixos temáticos são integrados às disciplinas 

e às áreas ditas convencionais, de forma a estarem presentes em todas elas. 

Parágrafo 5º A transversalidade difere da interdisciplinaridade e ambas se 

complementam, rejeitando a concepção de conhecimento que 

 

 

A fórmula de catequese dos Dez Mandamentos proposta pelo Compêndio do Catecismo da 

Igreja Católica é o seguinte: 

 

• 1.º - Adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. 

• 2.º - Não usar o Santo Nome de Deus em vão. 

• 3.º - Santificar os Domingos e festas de guarda. 

• 4.º - Honrar pai e mãe (e os outros legítimos superiores). 

• 5.º - Não matar (nem causar outro dano, no corpo ou na alma, a si mesmo ou 

ao próximo) 

toma a realidade como algo estável, pronto e acabado. 

 
Parágrafo 6º A transversalidade refere-se à dimensão didático- 

pedagógica, e a interdisciplinaridade, à abordagem epistemológica dos 

objetos de conhecimento.” 

Veremos no tópico seguinte a influência da religião no processo de 

humanização, tendo em vista que a crença transcende a realidade. 

8 – A Religião e a Educação Financeira no processo de Humanização 

8.1 – Os Dez mandamentos 

 
Wikipédia, sd. ’Segundo a doutrina católica, os Dez Mandamentos sintetizam 

todas as prescrições do Antigo Testamento. Já a "Nova Lei", exposta por 

Jesus no Sermão da Montanha, é a base e o fundamento da moral católica., 

e a igreja exige dos fiéis o cumprimento destas regras. Os Mandamentos 

"enunciam deveres fundamentais do homem para com Deus e para com o 

próximo e para com a Igreja". 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%AAndio_do_Catecismo_da_Igreja_Cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%AAndio_do_Catecismo_da_Igreja_Cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%AAndio_do_Catecismo_da_Igreja_Cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_da_Igreja_Cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serm%C3%A3o_da_Montanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teologia_moral_cat%C3%B3lica


25 
 

 

• 6.º - Guardar castidade nas palavras e nas obras. 

• 7.º - Não furtar (nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo). 

• 8.º - Não levantar falsos testemunhos (nem de qualquer outro modo faltar à 

verdade ou difamar o próximo) 

• 9.º - Guardar castidade nos pensamentos e desejos. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

8.2 Os pobres, sempre os tereis entre vós 

 
Religião (2016); “Pobres são aqueles e aquelas à beira da morte, como consequência da 

injustiça e desamor. 

[...] Trata-se do capítulo 12 do Evangelho de João, que narra um jantar, na casa de Lázaro, 

em Betânia, ocasião em que Maria unge os pés de Jesus com um caro perfume e os seca com os 

cabelos. O texto põe na boca de Judas Iscariotes a seguinte indignação: “Por que este perfume não 

foi vendido por trezentos denários para se dar aos pobres?” (Jo 12,5). Sabe-se que essa indignação 

é falsa, afinal o próprio texto continua: “Falou assim, não porque se preocupasse com os 

"1º Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu 

coração, com toda a tua alma e com toda a tua 

mente. 

Este é o maior e o primeiro dos mandamentos. E o segundo é semelhante 

ao primeiro: 

2º Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 

Destes dois mandamentos depende toda a Lei e os Profetas" (Mt 22:37-40).” 

10.º- Não cobiçar as coisas alheias 

Jesus e a Nova Lei 

 
Ainda segundo o catequismo católico, ao anunciar o Evangelho e o Reino 

de Deus, Jesus deu o sentido último às verdades reveladas por Deus ao longo 

do Antigo Testamento e renovou a aliança entre Deus e os homens, instaurando 

assim a Nova Aliança. Para Jesus, toda a Lei de Deus resume-se no mandamento 

do amor a Deus e ao próximo: 

https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Mt/XXII#22%3A37
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Deus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Deus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus_Cristo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antigo_Testamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alian%C3%A7a_(B%C3%ADblia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Alian%C3%A7a_(B%C3%ADblia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mandamento_do_amor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mandamento_do_amor
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pobres, mas, porque era ladrão: ele guardava a bolsa e roubava o que nela se depositava” (v.6). 

A resposta de Jesus para que o falso indignado não reprimisse a ação de Maria, irmã de 

Lázaro e Marta, aponta para o verdadeiro discipulado da mulher e expõe as falsas intenções de 

Judas, que se mostra um falso discípulo. Ora, a unção feita em Jesus aponta para sua própria morte. 

Morte que outro motivo não 

 
 

 

 

 

que transcenda sua realidade, razão pela qual a religião é considerada, ao lado da linguagem, das 

relações de parentesco e das expressões artísticas, um dos universais da cultura. 

A experiência religiosa parece ter sido muito antiga no processo de hominização. Se 

tomarmos a preocupação com a finitude como um dos indicadores insofismáveis da presença da 

consciência de uma outra dimensão da vida, podemos afirmar que ela já estava constituída entre 

os diferentes humanos de Neanderthal, há cerca de 40 mil anos. Todavia, indícios de práticas 

de 

apresenta senão como consequência de um amor integral devotado aos pobres do 

mundo, e revelador da injustiça por parte dos poderosos. Nesse sentido, a 

afirmação feita por Jesus, de que os pobres sempre estariam presentes no mundo, 

é de denúncia. O descompromisso para com os pequenos do Reino, os pobres do 

mundo, também está presente entre aqueles que seguiam Jesus de perto, que se 

sentavam com ele à mesa. 

A vida inteira de Jesus significa o resgate da dignidade dos pobres, 

vilipendiada pela força e pelo poder de uns poucos. Sabemos que Jesus é, de fato, 

o enviado por Deus, como inauguração de um novo tempo, o tempo do Reino, 

quando os “cegos recuperam a vista, paralíticos andam, leprosos são curados, 

surdos ouvem, mortos ressuscitam e aos pobres se anuncia a Boa-Nova” (Mt 11,5). 

[...]” 

8.3 A religião: construtora de sentido 

Diálogo Religião e Cultura (s.d): “Uma das mais importantes fontes de 

sentido construídas pelos humanos é sem dúvida a religião. Não há nenhum grupo 

humano, até hoje encontrado, que não tenha algum sistema de crenças em algo 
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sepultamento parecem ser bem mais remotas, tendo estado presentes em grupos que os 

antecederam. [...]” 

8.4 - Evangelho (Lc 16, 9-15) 

 
Nesse Evangelho de Jesus segundo São Lucas, Jesus diz que se deve usar o dinheiro ganho 

legalmente, mas que não foi convertido em dinheiro do Templo, ele deve ser usado para fazer 

amizade, ou seja, marketing pessoal; mas também nos adverte que: não podemos servir a dois 

senhores, ou seja, o dinheiro e a Deus. É muito importante salientar que é a única vez que Deus se 

compara a outra coisa, no caso o dinheiro, vejamos: 

 

 

“Leitura do Evangelho 

 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, 

pois, quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas 

também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, 

se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois 

fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores: 

porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis 

servir a Deus e ao dinheiro”. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de 

Jesus. Então Jesus lhes disse: 

Vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com “efeito, 

o que é importante para os homens, é detestável para Deus”. — Palavra da Salvação. 

— Glória a vós, Senhor.” 

 

8.5 – Papa Francisco – O mundo perigoso das finanças 
 

Papa Francisco (2020). Em cada ano anterior o Papa Francisco confia à sua Rede Mundial 

de Oração (Apostolado da Oração) uma intenção de oração, para o ano seguinte, intercalando-se 

entre uma intenção universal e uma intenção pela evangelização: Universal, com temáticas que 

apelam a todos os homens e mulheres de boa vontade, não só aos católicos; pela Evangelização, 

mais centrada 
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na vida da Igreja e na missão Evangelizadora. E, para o mês de maio de 2021 a intenção foi a 

seguinte: 

“maio - Intenção de oração universal – O mundo das finanças Rezemos a 

fim de que os responsáveis pelas finanças colaborem com os governos para 

regulamentar a esfera financeira e proteger os cidadãos de seus perigos.” 

 

 

Santa Teresinha (1979 – Reimpressão 36ª - 2020). “Ela nasceu, na França, em 02 de janeiro 

de 1873 e lá morreu aos 24 anos de vida. Em seu leito de morte Santa Teresinha afirmou: “Não me 

arrependo de haver-me entregue ao amor”. E com o olhar fixo no crucifixo exclamou: “Meu Deus, 

eu te amo”. Durante sua vida Santa Teresinha escreveu a pedido de sua irmã três manuscritos, 

que são sua autobiografia. Eles foram publicados em 1898 com o nome "História de uma Alma", sendo 

que o livro se tornou um campeão de leituras e se encontra entre os maiores best sellers da literatura 

mundial. 

Em seus textos, Santa Teresinha nos ensina sobre teologia com profunda simplicidade e 

nos mostra sua pequena via, que seria um caminho de santidade que tem as pequenas coisas e nos 

atos singelos do cotidiano a produção de frutos de santidade, desde que sejam feitos com amor. Ela 

afirmava que não tinha forças para realizar as grandes obras dos santos mais conhecidos da Igreja 

Católica, por isso fazia com humildade as pequenas coisas. Pois são nessas pequenas obras que 

consistia a sua santidade: 

"[...] Da mesma forma que os filhotes de passarinhos aprendem a cantar, 

ouvindo seus pais, assim também as crianças aprendem a ciência das 

virtudes, o sublime canto do Amor Divino, no trato com as almas 

encarregadas de formá-las para a vida. [...]”. P.126. 

8.6 – Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face – Doutora da 

Igreja 
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Considerações 

Ao longo desse artigo tive de efetuar algumas interrupções motivadas pela emoção de cada 

parágrafo que eu escrevia, isso porque tive várias reflexões acerca da falta de conhecimento que eu 

tinha e que muita gente tem sobre Educação Financeira. 

Foi observado que a desinformação sobre Educação Financeira, está presente em todas as 

classes sociais. E, mesmo que todas as classes sejam elegíveis a igualdade de direito, mesmo 

assim haverá quem não consiga se beneficiar dele; pois, cada pessoa é única aí percebemos que 

ao se falar de igualdade deixaremos muitos de fora, pois onde há igualdade também existirá a 

desigualdade. E onde há desigualdade, normalmente, é em razão da ausência da equidade. E, onde 

há equidade tem o outro lado que é a inequidade, que é uma diferença injusta e inaceitável. 

Infelizmente os ocupantes dessa classe/categoria são os seres humanos “invisibilizados.” Há também 

a ausência de moradia decente, até mesmo do que comer. 

Vimos que através das legislações próprias, que o governo está atuante a fim de trazer à 

tona todas as pessoas, principalmente, os excluídos a fim de que verdadeiramente os benefícios 

governamentais cheguem até essa classe esquecida e as outras também. 

 

Retomando a pergunta: O que é Educação Financeira? É dito que a Educação Financeira 

é um aprendizado que requer alteração do comportamento humano em relação ao uso do dinheiro, 

pois, este não aceita desaforo. Logo, a Educação Financeira pertence a área humana. 

O artigo revelou também o segrego do mentor da Metodologia DSOP sob a lente de uma 

PhD em Neurociência, pois, afinal para entender Educação Financeira exige mudança 

comportamental. Sendo assim foi revelado o significado das 4 (quatro) letras (DSOP) que 

representam sob a minha ótica: os braços e as pernas tão necessários para caminharmos rumo ao 

futuro e abraçarmos a nossa família quando da realização dos nossos sonhos. Vejamos a definição 

dos 4 (quatro) pilares (DSOP) que se bem entendidos mudam para melhor o curso de nossa vida: 
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1º pilar – D – Diagnosticar  através desse pilar é possível fazermos um exame da nossa 

vida financeira, a fim de identificar para onde vai o nosso dinheiro, já que de onde ele vem é fácil 

saber; pois, normalmente funciona como uma caixa d’agua: há uma entrada, mas têm várias saídas. 

Esse exame é tão necessário quanto o exame que devemos fazer em nosso corpo, pelo ao menos 

uma vez no ano; 

 

2º Pilar – S – Sonhar  Os sonhos têm a capacidade de motivar, fazendo as pessoas 

crescerem e prosperarem. O sonho nos tira da cama bem mais felizes pois, quem não sonha já 

acorda murmurando. Ah, é importante que tenhamos 03 (três) sonhos, sendo um de curto prazo, 

outro de médio prazo e o terceiro de longo; 

 

3º Pilar – O – Orçar  Para fazer boas escolhas financeiras, você precisa priorizar os sonhos 

e, sobretudo, de tudo que você receber separar em primeiríssimo lugar uma parte para a realização 

dos sonhos; essa é uma grande novidade da DSOP; e 

 

4º Pilar – P – Poupar  É o ato de reter, guardar dinheiro, e este é o último pilar da 

Metodologia DSOP. Você precisa poupar o dinheiro para que seus sonhos sejam realizados. 

 

No artigo foi demonstrado que: “a Educação Financeira será estudada, preferencialmente, 

de forma transversal e integradora, assim como os seguintes temas: 

• Direito das crianças e do adolescente; 

• Educação para o trânsito; 

• Educação ambiental; 

• Educação alimentar e nutrição; 

• Processo de envelhecimento; 

• Respeito e valorização do idoso; 

• Educação em direitos humanos; 

• Educação das relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-

brasileira, africana e indígena; 
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• Bem como saúde; 

• Vida familiar e social; 

• Educação para o consumo; 

• Educação financeira e fiscal; 

• Trabalho; 

• Ciência e tecnologia; e 

• Diversidade cultural. 

Nota: Na BNCC, essas temáticas são contempladas em habilidades dos 

componentes curriculares, cabendo aos sistemas de ensino e escolas, de acordo 

com suas especificidades, tratá-las de forma contextualizada.” BNCC p.17) 

 

Este artigo versou também a respeito da Religião, onde deu ênfase aos 10 (dez) 

mandamentos segundo a Lei de Moisés e, também, aos 02 (dois) ditos por Jesus, que são: 

 

Primeiro: "Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com 

toda a tua mente. Este é o maior e o primeiro dos mandamentos; e 

Segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo.” 
 
 

Jesus disse também: “Ninguém pode servir a dois senhores: porque ou odiará um e amará 

o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os 

fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus.” 

 
O artigo trouxe um pedido de oração pelo Papa Francisco em relação ao mundo das 

finanças, a fim de que haja um freio no empobrecimento do povo, ou melhor, na pandemia da 

desigualdade social. 

 
O artigo é finalizado com a Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face – Doutora 

da Igreja; trazendo um dos seus tantos pensamentos, traduzido no livro: História de uma Alma 

Manuscritos autobiográficos: 
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"[...] Da mesma forma que os filhotes de passarinhos aprendem a cantar, 

ouvindo seus pais, assim também as crianças aprendem a ciência das 

virtudes, o sublime canto do Amor Divino, no trato com as almas 

encarregadas de formá-las para a vida. [...]”. 

 
 

 

Concluímos que: o motivo do desconhecimento da Educação Financeira que transcende à 

todas as classes da sociedade não é causa e sim efeito da má estruturação familiar, da falta de amor 

a si e ao próximo, e principalmente daqueles que receberam ensinamentos de Deus, como no mundo 

antigo antes de Cristo, tomaram para si e não repassaram aos demais. E, isso acontece também 

agora no mundo em que vivemos; são poucos os que são iluminados e repassam a luz, podemos 

aqui citar: o PhD. em Educação Financeira o Dr. Reinaldo Domingos e a PhD. em Neurociência a 

Dra. Rosana Alves; e o que eles têm em comum? mbos vieram de família humilde, mas sobretudo, 

estruturadas onde havia amor e pelo esforço de seus pais não lhes faltou a alimentação; alimentados 

e amados puderam sonhar. A fome engaveta os sonhos e exclui o Ser da sociedade. 

 

O tema Educação Financeira é urgente! O fato dele já está inserido na Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC (2017), já foi um pequeno passo, mas é preciso correr muito para socorrer a 

população, as famílias, jovens e adultos que estão sendo consumidos pela ferrugem causada pela 

desinformação educacional comportamental financeira; pois, até mesmo o Papa está se mobilizando 

em relação ao tema. 

 
Por fim o artigo demonstrou que devida a urgência de levar ao conhecimento de todas as 

classes o conhecimento da Educação Financeira, principalmente em razão de que ela exige uma 

mudança comportamental, ela não deve ser tratada como tema transversal, e sim deve ser 

estudada como disciplina própria e, sobretudo, aplicando a metodologia DSOP, pois esta

 metodologia já foi 

comprovada. E, essa é a chave para desmistificar o conhecimento oculto dos privilegiados 

egoístas. E, assim e só assim, será possível afastar as famílias 
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invisibilizadas da inequidade e, também, extinguir a desigualdade entre as classes mais 

favorecidas. 

 
Este artigo demanda uma maior discussão sobre a possibilidade de se aplicar a metodologia 

DSOP no ensino fundamental assim como no médio e, principalmente, aos docentes que deverão 

aplicar os conceitos dessa metodologia. 
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