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RESUMO 
 

O presente trabalho tem por objetivo contribuir com a melhoria da vida de cada brasileiro, sobretudo 

no que diz respeito à Educação com Educação Financeira por impactar nos aspectos social e político 

a sociedade brasileira. Reuni nesta obra os pressupostos e principais conceitos e definições 

disponíveis em Educação Financeira, apresentando-os como subsídios para aqueles que queiram 

iniciar-se nesta área do conhecimento humano. O tema Educação Financeira foi decidido em função 

de um interesse quadruplo: profissional, acadêmico, pedagógico e institucional. Quanto ao problema 

foi abordada a falta de conhecimento referente aos conteúdos e aplicabilidade da Educação 

Financeira com método na vida das pessoas, ou seja, a ausência de uma metodologia faz com que 

a maioria das escolhas financeiras não sejam as corretas sob o ponto de vista da sustentabilidade, 

levando ao comprometimento da saúde financeira e consequentemente atingindo as demais 

saúdes: física, social, espiritual, familiar, mental e profissional. A Metodologia utilizada foi à 

abordagem categórico-dedutiva já que os dados e informações obtidas partem do geral para a 

identificação das partes específicas relevantes que constituem o universo da Educação Financeira. 

O material coletado e seu respectivo desenvolvimento constitui de formações pedagógicas ocorridas 

com profissionais da educação: diretores, coordenadores, professores das cidades de São Paulo 

(SP), Caxias do Sul (RS) e Manaus (AM), projetos realizados em empresas em todo o Brasil, assim 

como resultado de pesquisas realizadas por instituições habilitadas e com total credibilidade no 

mercado, os resultados mostram a importância da educação com a Educação Financeira. 

 

Palavras-chave: Educação, Educação Financeira, Metodologia DSOP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The present work aims to contribute to the improvement of the life of each Brazilian, especially with 

regard to Education with Financial Education for impacting social and political aspects of Brazilian 

society. I have included in this work the assumptions and main concepts and definitions available in 

financial education, presenting them as subsidies for those who want to start in this area of human 

knowledge. The theme of Financial Education was decided based on a quadruple interest: 

professional, academic, pedagogical and institutional. The problem was addressed the lack of 

knowledge regarding the content and applicability of financial education with method in people's lives, 

that is, the absence of a methodology makes most of the financial choices are not correct from the 

point of view of the sustainability, leading to the compromise of financial health and consequently 

affecting other health: physical, social, spiritual, family, mental and professional. The methodology 

used was the categorical-deductive approach since the data and information obtained from the 

general to identify the relevant specific parts that constitute the universe of financial education. The 

material collected and its respective development consists of pedagogical formations that took place 

with education professionals: directors, coordinators, teachers from the cities of São Paulo (SP), 

Caxias do Sul (RS) and Manaus (AM), projects carried out in companies throughout the country 

Brazil, as well as results of research carried out by qualified institutions and with total credibility in 

the market, the results show the importance of education with financial education. 

 

Keywords: Education, Financial Education, DSOP Methodology. 
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PREFÁCIO 
 

Após tantos anos vivenciando a Educação Financeira na prática, desde a infância quando, 

para comer balas e chocolates no cinema de minha cidade Casa Branca, produzia e vendia pipas 

para meus amigos do colégio, passando pelo grande sonho de conquistar minha primeira bicicleta 

aos 12 anos de idade, alcançando minha independência financeira aos 37 anos, e após esse 

momento, dedicando exclusivamente minha vida a todas às pessoas que por mim passaram e 

passarão, tenho proporcionando as elas a possibilidade de conhecer e realizar sonhos e propósitos 

de vida. 

A DSOP Educação Financeira, desde o início, preza a capacidade de ensinar e multiplicar 

a temática da Educação Financeira às nossas crianças, jovens e adultos. Ao longo de mais de 10 

anos, a DSOP vem construindo um futuro vitorioso para as pessoas, para que elas sejam capazes 

não só de absorver os conhecimentos adquiridos, mas de propagar para os amigos e os familiares. 

Essas iniciativas têm possibilitado criar uma relação de conhecimento e de esperança, capacitando 

os indivíduos na busca por uma autonomia financeira.  

Nesta tese, percebo o quanto Ana Rosa Orellana Vilches Soprani foi capaz de compartilhar 

um profundo entendimento com o tema A Educação Com Educação Financeira. Ela absorve e 

multiplica. Com sua pesquisa extremamente vasta, apresenta meios junto às instituições de Ensino 

Básico, que ratificam o aprendizado de seus discentes, docentes e familiares, por meio da 

Metodologia DSOP, na qual tenho a honra de ser o mentor. Possibilitando com isso, a construção 

de pessoas e famílias saudáveis e sustentáveis financeiramente. 

Um texto com uma escrita simples, porém extremamente vivaz, isto é, que irá perpetuar por 

muitos anos e, com certeza, leitura pétrea para quem quer compreender mais sobre a importância 

da Educação Financeira e seus benefícios.  

Gostaria de agradecer a Deus pela possibilidade de realizar essa missão da Educação 

Financeira, e ter o apoio de uma pessoa extremamente competente e generosa como a Ana Rosa 

ao meu lado.  

 

Prof. Dr. Reinaldo Domingos, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. INTRODUÇÃO 

Uma simples observação relacionada com fenômenos financeiros nos blinda com um 

conjunto enorme de situações, conceitos e definições que afetam significativamente a vida de todos 

nós. Surgem questões voltadas à inflação, juros, inadimplência, os empregos e suas remunerações, 

além da própria qualidade de vida da população. Os problemas financeiros estão por toda a parte e 

o grande desafio é entendê-los, bem como descobrir as possíveis soluções e alternativas para cada 

um deles. 

Publicações especializadas revelam algumas situações preocupantes como a inadimplência 

no Brasil. O número de brasileiros com contas em atraso e restrições de crédito no comércio voltou 

a subir em fevereiro de 2018 após um período de ligeira estabilidade. No mês de maio (20), 61,2 

milhões de pessoas estavam inadimplentes, segundo estimativa do Serviço de Proteção ao Crédito 

(SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). Isso corresponde a 40,5% 

da população com idade entre 18 e 95 anos. 

Segundo a pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

(SBPC) de junho de 2017, 16,2% da população brasileira possuía crédito consignado.  

A Pesquisa realizada em janeiro de 2018 pela autora sobre Perfil Financeiro dos docentes 

da Educação Básica das cidades de Caxias do Sul, Manaus e São Paulo, revelam que 67% estão 

endividados, 21% equilibrados e somente 12% são investidores.  

O resultado da Pesquisa realizada na rede de lojas de todo o Brasil da empresa A apresenta 

o perfil financeiro de seus colaboradores: 7% investidores, 52% equilibrados e 41% endividados.  

Outra pesquisa de alta relevância que aborda a importância da Educação Financeira nas 

Escolas foi realizada pela Associação Brasileira de Educadores Financeiros (ABEFIN) com Instituto 

Axxus1 e chancelada pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), mostram que 93% da 

população entrevistada não tiveram Educação Financeira em nenhuma fase da vida e que apenas 

3% dos pais manteriam o atual padrão de vida se perdessem o ganho mensal.  

No cenário coorporativo também é possível citar a relevância do tema, pois a ABEFIN 

também realizou uma pesquisa em parceria com a Unicamp e o Instituto Axxus, essa pesquisa foi 

aplicada em colaboradores de cem empresas nos Estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do 

Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Ceará, Mato Grosso e identificou que 85% não conseguem 

pagar suas contas em dia e apenas 17% saberia agir financeiramente diante de um imprevisto. Isso 

já seria o suficiente para nos preocuparmos com a importância da Educação Financeira e seus 

efeitos no comportamento humano da sociedade. Pelos dados apontados evidenciamos que não se 

tem uma clara compreensão sobre a Educação Financeira. Sabe-se que a origem do conhecimento 

conforme Lakatos & Marconi (1997) está fundamentada em três variáveis que se relacionam entre 

si: Verdade e Certeza que culmina com a Evidência, fundamentando-a. Os exemplos mencionados 

nos indicam que a Educação Financeira requer maiores estudos análises e reflexões.  

Em 2008 o pioneiro Reinaldo Domingos, Ph.D. anuncia um conceito de Educação 

 
1 O Instituto Axxus realiza vários tipos de pesquisa e estudos aplicados à capacitação, administração e negócios 
em todo o território nacional. 



 

 

Financeira inédito, que nos sugere ver os problemas existentes de uma forma diferenciada, 

buscando possíveis soluções existentes: 

 

A Educação Financeira é uma ciência humana que busca a autonomia financeira, 
fundamentada por uma metodologia baseada no comportamento objetivando a 
construção de um modelo mental que promova a sustentabilidade, crie hábitos 
saudáveis e proporcione o equilíbrio entre o Ser, o Fazer e o Ter, com escolhas 
conscientes para a realização de Sonhos (DOMINGOS, 2008, p. 15). 

 

Este conceito foi estabelecido a partir de sua vivência em trabalhar com o dinheiro de uma 

forma diferenciada que apresenta a princípio em seu best-seller2 “Terapia Financeira” e também 

em sua obra “Empreender Vitorioso com Sonhos e Lucro em primeiro lugar”.  É possível entender a 

partir do que o autor expõe que ao observarmos os comportamentos humanos percebemos que a 

grande maioria quer SER alguém para TER tudo o que deseja, mas não entendem que há um 

caminho para que isso ocorra: o FAZER.  

Esse FAZER de forma diferenciada que levou Domingos a ter além da autonomia financeira, 

a independência financeira aos trinta e sete anos de idade. Esse jeito de trabalhar com o dinheiro, 

percebida anos mais tarde originou a Metodologia DSOP de Educação Financeira, assim definida: 

• Diagnosticar: realizar a aferição dos recursos recebíveis, entendendo a importância 

de considerar os valores líquidos, subtraídos Imposto de Renda (IR), Vale Refeição 

(VR), Vale Transporte (VT), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), entre 

outros, e registrar também todos os gastos. Para identificação destes indica a 

utilização da ferramenta Apontamento de Despesas, ou algo similar, onde as 

anotações devem ser feitas em cada folha por tipo de despesas, tais como: 

açougue, farmácia, almoço, jantar, guloseimas, etc. 

• Sonhar: o sonho é o que motiva o ser humano a caminhar, a enfrentar os desafios 

que a vida lhe impõe. 

A Metodologia indica que sejam estabelecidos 3 sonhos: de curto prazo (adulto até 1 ano, 

criança até 3 meses) médio prazo (adulto até dez anos e criança até seis meses) e longo prazo 

(adulto mais de dez anos e criança mais de seis meses), sempre identificando seus valores, tempo 

para realização e quanto será possível guardar para que ele seja realizado. Esta identificação deve 

ocorrer junto com a família, e os valores devem ser poupados para os três sonhos ao mesmo tempo. 

• Orçar: é verificar se os valores necessários para a aquisição do que se deseja 

cabem dentro dos valores que podem ser disponibilizados, e estes valores, 

diferente do que a grande maioria faz, deve ser retirado do salário em primeiro lugar 

e na sequência as prestações, dividas, reserva estratégica ficando por últimos as 

despesas. Dessa forma é certeza dos Sonhos serem realizados. 

• Poupar: poupar não se resume a apenas guardar dinheiro, também se apresenta 

quando deixamos de comprar, trocamos, compartilhamos, compramos a vista e 

 
2 Best-seller, best seller ou, ainda, best-seller é um livro que é considerado como extremamente popular entre 
os que é incluído na lista dos mais vendidos, sendo considerado como "literatura de massa". Trata-se de uma 
expressão da língua inglesa para indicar os livros mais vendidos no mercado editorial. 



 

 

com descontos. 

Esta obra apresentará as evidências da importância do conhecimento da Educação 

Financeira para a vida dos indivíduos. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA  

 

A justificativa desta pesquisa é com intuito de colaborar e contribuir para com a sociedade, 

sobretudo no que diz respeito à Educação com Educação Financeira, onde impacta em muitos 

aspectos da sociedade, alguns deles: 

Aspecto social: com escolhas financeiras conscientes o consumo ocorrerá de forma 

saudável proporcionalmente a formação de uma sociedade saudável financeiramente. 

Aspecto político: os governantes têm papéis fundamentais no que se refere ao 

conhecimento da Educação Financeira por parte da população brasileira, podem criar políticas 

públicas para que o conhecimento referente à mudança de modelo mental sejam implantados para 

todos.  

O tema Educação Financeira foi decidido em função de um interesse quadruplo: profissional 

e pessoal, acadêmico, pedagógico e institucional. 

Profissional e Pessoal: profissional por refletir a área de atuação que pretendo ter no curso 

dos próximos anos e pessoal devido à vivência em ter Educação Financeira na vida pessoal, familiar 

da autora desta tese há aproximadamente 07 anos e entender como ela faz a diferença na qualidade 

de vida. 

Acadêmico: por refletir o capítulo do curso de Educação Financeira que, por seus detalhes 

e possíveis aplicações, além das descobertas de soluções alternativas para problemas existentes, 

me fascinam. 

Pedagógico: por pretender construir um referencial teórico que possa ser útil para todos 

aqueles que se interesse, de alguma forma pela Educação Financeira.  

Institucional: uma vez que a Educação Financeira foi regulamentada pela Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) da Educação Básica, homologada pelo Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) em 20/12/2017.  

A BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto de aprendizagens 

essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e dos segmentos da 

Educação Básica. Conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - 

Lei nº 9.394/1996, a Base deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades 

Federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todo o Brasil. 

A Base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os 

estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica. Orientada pelos princípios éticos, 

políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) da Educação Básica, a 

Base soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana 



 

 

integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.    

A BNCC apresenta a obrigatoriedade deste conteúdo de forma direta nos conteúdos de 

matemática e de forma indireta nos conteúdos das demais disciplinas. E finalmente, não menos 

importante: 

 

1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

Foram adotados como moldura do tema: Educação Financeira e seus pressupostos, 

conceitos e definições, sendo que o presente estudo limita-se a pesquisá-los no ambiente da 

Educação Financeira, sem prejuízo da abrangência conteúdos acadêmicos dos conhecimentos 

envolvidos e suas respectivas aplicabilidades. 

 

1.3 PROBLEMATIZAÇÃO  

 

A falta de conhecimento referente aos conteúdos e aplicabilidade da Educação Financeira 

com método na vida das pessoas, faz com que a maioria das escolhas financeiras não sejam as 

corretas sob o ponto de vista da sustentabilidade, levando ao comprometimento da saúde financeira 

e consequentemente atingindo as demais saúdes: física, social, espiritual, mental, familiar e 

profissional. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Reunir os pressupostos e principais conceitos e definições disponíveis em Educação 

Financeira, disponibilizando-os como subsídios para aqueles que queiram iniciar-se nesta área do 

conhecimento humano. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

• Rever a fundamentação e evolução histórica da Educação Financeira; 

• Identificar os pressupostos, principais conceitos e definições, envolvidos na 

Educação Financeira; 

• Colaborar com o sistema pedagógico brasileiro disponibilizando os resultados deste 

estudo a pesquisa para aqueles que queiram iniciar-se como profissional na área; 

• Ampliar as possibilidades de opções voltadas para o entendimento inicial da 

Educação Financeira, criando fonte de referência que a apresenta de forma clara, 

direta, objetiva e operacional. 



 

 

2. METODOLOGIA 

 

Referente à metodologia utilizada, será dado especial destaque a pesquisa bibliográfica na 

investigação dos pressupostos, conceitos e definições existentes e na pesquisa descrita no que diz 

respeito a situações teóricas e ou operações identificadas, além da pesquisa de campo. O material 

utilizado constitui fundamentalmente dados secundários contidos nas publicações existentes nas 

suas diversas modalidades, livros, teses, dissertações, revistas técnicas, apostilas do curso e artigos 

disponíveis na internet. 

Quanto à Metodologia utilizada foi dado especial destaque a abordagem categórico-

dedutiva já que os dados e informações obtidas partem do geral para a identificação das partes 

específicas relevantes que constituem o universo da Educação Financeira. O material coletado e 

seu respectivo desenvolvimento constitui de formações pedagógicas ocorridas com profissionais da 

educação – diretores, coordenadores, professores das cidades de São Paulo (SP), Caxias do Sul 

(RS) e Manaus (AM), trabalho realizado na empresa A com os colaboradores nas palestras 

ministradas, assim como resultado de pesquisas realizadas por instituições habilitadas para tal, 

cujas explicitações de seus conteúdos são: 

✓ Evolução Histórica 

✓ A conquista: A Base Nacional Comum Curricular (BNCC)  

✓ A urgência da Educação Financeira nas famílias e empresas 

✓ Educação Financeira nas escolas 

✓ Do maternal ao doutorado 

✓ Disseminadores da Educação Financeira 

✓ O que pensam os colaboradores da DSOP Educação Financeira?  

✓ Nasce uma nova profissão certificada pela ABEFIN 

✓ Recomendações Finais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. EVOLUÇÃO HISTÓRICA  

 

Com a expansão do capitalismo e após o período Pós-guerra em 1940, tivemos a divisão 

do mundo em duas correntes político-econômicas: Capitalista e Socialista, na primeira tendo os 

Estados Unidos da América (EUA) como principal potência e a segunda liderada pelos países da 

União Soviética. 

Nesse período o Brasil apresenta crescimento de 7% ano, o que significa quase dobrar o 

seu Produto Interno Bruto (PIB) a cada dez anos e aumentá-lo em mais de dez vezes no período 

compreendido entre os anos 1945 a 1980 conforme Coutinho e Belluzo (1996). A partir de 1980 

ocorre a desaceleração do crescimento econômico brasileiro devido ao não crescimento das 

economias internacionais. A inflação desenfreada toma conta da economia, de 1985 a 1994 foram 

registrados índices inflacionários de até 764% ao ano. Em 1990 a estabilidade da moeda com o 

Plano Real, o controle inflacionário, leva ao crescimento da economia, elevando consumo interno. 

Diante disso a população começa a ter condições de consumir e adquirir seus bens. Os 

financiamentos e crediários se expandem por todo o país. Segundo Federação Brasileira de Bancos 

(FEBRABAN), as instituições bancárias passaram a ser os grandes 'promovedores de sonhos', claro 

a taxas de juros de 150% ao ano. Com o fortalecimento da economia apoiada pela estabilidade do 

Plano Real, o país passou sem grandes impactos pela crise de 2008-2009. 

Nesse momento, especialistas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE, 2015) entendem a importância das questões associadas à Educação 

Financeira. A Educação Financeira, segundo a OCDE de 2005 (apud PREVIC, 2018): 

 

É o processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram a sua 
compreensão em relação aos conceitos e produtos financeiros, de maneira que, 
com informação, formação e orientação, possam desenvolver os valores e as 
competências necessários para se tornarem mais conscientes das oportunidades 
e riscos neles envolvidos e, então, poderem fazer escolhas bem informadas, saber 
onde procurar ajuda e adotar outras ações que melhorem o seu bem-estar. Assim, 
podem contribuir de modo mais consistente para a formação de indivíduos e 
sociedades responsáveis, comprometidos com o futuro. 

 

Podemos assim dizer que a Educação Financeira pode auxiliar as pessoas a realizarem 

escolhas mais conscientes e aprendam sobre planejamento de suas finanças pessoais. 

Programas para quem tem renda mínima se iniciaram a partir de 1991 em todo o mundo. 

No Brasil, esses programas ajudam muitos brasileiros a saírem da linha de miséria. De acordo com 

o Instituo de Estatística e Pesquisa Aplicada (IBGE), em, 90% das famílias brasileiras consideradas 

pobres participaram destes programas e com eles houve a ascensão das classes sociais menos 

favorecidas. 

Os estudos divulgados pelo (IBGE, 2015) indicam que cerca de 30 milhões de brasileiros 

que estavam nas classes D/E subiram a escada social graças ao aumento de renda e de consumo. 

As classes A e B, por sua vez, passaram de 26,4 milhões para 30,2 milhões de pessoas no mesmo 

período. 



 

 

Com mais recursos às famílias que antes não tinham poder de compra se empoderam 

resultando em um aumento do consumo de produtos e serviços que antes nem sequer fazia parte 

de seu modelo de vida, resultando em um grande descontrole financeiro, ou seja, o resultado foi um 

crescimento da inadimplência. 

Ao analisar o gráfico 1, fica explicito quando observamos o crescimento de 11,5 milhões de 

inadimplentes em 6 anos a dificuldade em lidar com os recursos financeiros da população brasileira, 

o que valida à importância do conhecimento sobre o mesmo. 

Em 2008 um novo termo é apresentado por Domingos (2008) no livro “Terapia Financeira” 

é utilizado para definir as pessoas que não obtinham Educação Financeira, os 'analfabetos 

financeiros'. Apresenta que conhecer planilhas eletrônicas, saber lidar com os números e saber 

matemática, não são suficientes para se ter o conhecimento financeiro. Este vai muito além, que 

será apresentado no decorrer desta obra. 

 

Gráfico 1 – Mapa da Inadimplência Brasileira 

 

Fonte: Serasa Expirian /19. 

 

Em 2010, o Governo Federal, por meio do Decreto 7397/2010, publicado no Diário Oficial 

de União de 22 de dezembro de 2010, instituiu a Estratégia Nacional de Educação Financeira 

(ENEF), prepara conteúdos voltados ao conhecimento de escolhas financeiras como: tipos de 

investimentos, dicas de consumo consciente para jovens do Ensino Médio, o que faz com que se 

promova diretrizes da Educação Financeira no Brasil. 



 

 

A concretização da ENEF é realizada por meio do Comitê Nacional de Educação Financeira 

(CONEF) e do Grupo de Apoio Pedagógico (GAP), colegiado criado para assessorar o comitê e 

apreciar, revisar e validar conteúdos e metodologias pedagógicas, relacionados à Educação 

Financeira. Programas de Educação Financeira para Educação básica são operados pela 

Associação de Educação Financeira do Brasil (AEF-Brasil), com sede em São Paulo e instituída por 

meio de convênio firmado junto ao Conef. A AEF-Brasil é também responsável pela execução das 

ações aprovadas nas reuniões deste colegiado. 

Entre 2011 e 2012, cerca de 900 escolas públicas de ensino médio das redes estaduais do 

Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Tocantins e do Distrito Federal participaram de 

projeto-piloto voltado para avaliar o impacto do uso do material didático produzido, com resultados 

muito satisfatórios. 

Em 2012, foi homologado o Decreto 23/12, que a partir da data de sua publicação, deu início 

ao projeto de Educação Financeira obrigatória nas escolas públicas, prevendo que ele fosse 

implantado em 450 escolas. Com distribuição de livros da ENEF, para os alunos dessas escolas e 

com formação online para os professores. 

Em 2014 inicia-se a elaboração da BNCC e por ser o Brasil o único país cujo MEC, tem 

papel predominante na ENEF, se explica a Educação Financeira estar presente nesse documento 

como tema integrador denominado Consumo e Educação Financeira, sendo trabalhado de forma 

transversal nas disciplinas curriculares da educação básica. Já em 2015, no relatório do Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos (PISA*, sigla em inglês3) dedicado à compreensão financeira 

elaborada pela OCDE, os estudantes do Brasil ficam em último entre os 15 países estudados.  

O Brasil fica com a média mais baixa, já que cerca de 53% dos alunos "não atingiram o nível 

básico" de conhecimentos financeiros entre os 15 estudados, atrás de Peru (48%) e Chile (38%), 

segundo o relatório da OCDE, no qual as quatro províncias da China analisadas - Pequim, Xangai, 

Jiangsu e Cantão - tiveram a melhor média, com 9%, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisa Anísio Teixeira (INEP). 

Em 2017 o MEC entrega a Versão 03 da Base Nacional Comum Curricular ao Conselho 

Nacional de Educação (CNE). No dia 20 de dezembro de 2017 é homologada a BNCC em Brasília 

pelo Ministro da Educação José Mendonça Filho. Um marco na Educação Brasileira e um grande 

avanço para a inserção da Educação Financeira nos currículos escolares. Paralelos a todos estes 

fatos, iniciativas que falam de Educação Financeira são apresentadas pontualmente. 

LUCCI et all (2006), ressalta que a importância da Educação Financeira pode ser vista sobe 

diversas perspectivas. É necessário despertar a consciência da sociedade sobre a importância da 

Educação Financeira e transmitir conhecimentos que serão benéficos para garantir a estabilidade 

financeira. 

 
3 O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – PISA – é desenvolvido pela Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômicos – OCDE –, entidade que congrega 34 países. Além dos países 
filiados, a organização tem parceria para aplicação do PISA com outros 30 países e economias, entre os quais 
o Brasil. O PISA se propõe a avaliar estudantes de 15 anos1 de idade e matriculados a partir do sétimo ano de 
estudo. Particularmente, os conhecimentos em leitura, matemática e ciências. A avaliação é trienal. 



 

 

A falta de Educação Financeira tem consequências nefastas. Uma das consequências 

dessa falta está relacionada com o desequilíbrio no orçamento doméstico, consumo excessivo, 

endividamento, doenças e problemas de relacionamento no lar. “O capitalismo está intimamente 

ligado ao consumismo da nossa atual sociedade”. O dinheiro e o consumo sempre fizeram parte da 

história do homem e da economia, mas com o advento do capitalismo ele se espalhou por cada 

canto do planeta, o que não aconteceu com a Educação Financeira ainda, (D’AQUINO, 2008).  

O consumidor, que está fazendo dívidas, não aprendeu a cuidar de sua vida financeira, 

levando o uso de todo o crédito disponível ao limite, aumentando o nível de endividamento. A 

educação para essa nova realidade não acompanhou a velocidade dessas transformações.  

Observando as propagandas e os apelos de consumo nos meios de comunicação, podemos 

notar que grande parte do que é exposto hoje, está voltado para o mercado infanto-juvenil. Portanto 

faz-se necessário cada vez mais cedo, transmitir valores a estes novos consumidores, para que não 

se tornem jovens endividados e frustrados. Projetos voltados para a modificação dessa realidade 

tornam-se cada vez mais necessários, oferecendo condições para que o cidadão, desde a infância, 

reflita sobre seu consumo e administre melhor seu dinheiro. 

De acordo Cerbasi (2005), o planejamento financeiro pessoal é o entendimento do que 

podemos gastar hoje sem comprometer o padrão de vida no futuro. É fazer escolhas coesas de 

como viver bem o presente, mesmo que isso signifique adiar um sonho para um futuro em curto, 

médio ou longo prazo. 

Podemos ressaltar que a Educação Financeira deve ser trabalhada para a mudança de 

comportamento, visto ser uma ciência humana e assim deve mudar hábitos e costumes que nos 

levem a saúde financeira. Os números e os cálculos advindos de sua utilização devem ser 

respeitados, mas acima de tudo interpretados para que essa mudança ocorra. 

Educar financeiramente não é dar dicas ou apresentar situações problemas, mas levar ao 

entendimento que atitudes antes realizadas perante uma determinada situação passam a ser 

modificada sem que para isso necessite de sofrimentos ou rupturas emocionais. 

 

3.1 INFLUÊNCIA DE OUTROS AUTORES E OBRAS SOBRE O TEMA 

 

Ao estudar o tema Educação Financeira, é possível observar que as literaturas fora do 

universo de obras embasadas na Metodologia DSOP, em sua maioria abordam sobre como 

aprender a investir para multiplicar a riqueza, como traçar um plano de vida para ter mais dinheiro 

e nenhuma sobre mudanças de hábitos financeiros, referente à utilização do dinheiro para a 

realização de sonhos. O quadro 1 apresenta 12 autores com as suas respectivas obras acerca do 

tema finanças pessoais: 

 

 

 

 



 

 

Quadro 1 – Algumas obras sobre finanças pessoais  

Autores Obras Temas 

Cassia D’Aquino 
Dinheiro Compra Tudo? Educação 

Financeira para Crianças 
Dinheiro compra ou não felicidade? 

Conrado Navarro e 

André Massaro 
Dinheiro é um Santo Remédio Finanças Pessoais. 

Dave Ramsey The Total Money Makeover 
Quitar as dívidas, montar uma reserva de 

emergência. 

George Samuel Clason O Homem mais Rico da Babilônia 
Conceitos e lições sobre como economizar e como 

investir dinheiro. 

Gustavo Cerbasi Cartas a um Jovem Investidor Independência Financeira. 

Gustavo Cerbasi Adeus  Aposentadoria Não a aposentadoria. 

Henrique Carvalho E-book - Alocação de Ativos Como montar uma boa carteira de investimentos. 

Henrique Carvalho Alocação de Ativos Investir dinheiro de forma rentável. 

Leandro Martins Aprenda a Investir O mundo dos investimentos. 

Napoleon Hill Quem Pensa Enriquece 
Estudo das pessoas mais bem sucedidas 

financeiramente. 

Rafael Seabra Quero Ficar Rico Caminho para a liberdade financeira. 

Robert Kiyosaki e 

Sharon L. Lechter 
Pai Rico, Pai Pobre 

Empreendedorismo, finanças pessoais e hábitos 

para a construção de riqueza. 

T. Harv Eker Os Segredos da Mente Milionária O seu modelo de dinheiro. 

Timothy Ferriss Trabalhe 4 Horas por Semana 
Manual para o empreendedorismo com foco na 

produtividade. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor.  

 

3.2 HISTÓRIA PESSOAL COM A EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 

Educadora desde 1983, dividindo seu tempo, entre escolas públicas como professora de 

ciências, matemática, química e física e coordenadora pedagógica da rede privada, em 2011, Ana 

Rosa Orellana Vilches Soprani encontrava-se aposentada da rede pública.  Após 28 anos de 

trabalhos em instituições educacionais, recebeu um convite de uma editora para produzir um curso 

EaD de Educação Financeira. Pela primeira vez ouvia a expressão “Educação Financeira” e como 

professora de ciências, sempre teve como uma de suas habilidades a curiosidade e assim foi 

verificar do que se tratava. 

Surpreendentemente, após uma entrevista com o Presidente da Editora, foi convidada a 

fazer parte da empresa como gerente pedagógica e como tinha tempo disponível devido à 

aposentadoria em uma das redes em que trabalhava, resolveu então aceitar o convite para entender 

um pouco mais sobre quais conteúdos faziam parte desse tema. 



 

 

A empresa em referência é a DSOP Educação Financeira, que possui uma editora, e o 

Presidente Prof. Dr. Reinaldo Domingos, Ph.D. 

Muito feliz pela proposta, mas ao mesmo tempo apreensiva, pois nunca tinha trabalhado em 

outro lugar que não tivesse a nomenclatura Escola Estadual (E.E) ou Escola Municipal (E. M) – 

ensino público, ou ainda Colégio ou Instituto - ensino privado. Mundos ‘distintos’, com processos, 

cargos, funções, vocabulários diferentes do que estava habituada, estava entrando no ramo dos 

negócios.  

O estudo foi primordial para aprender e acompanhar o que Reinaldo Domingos Ph.D. dizia, 

pois ele estava na contramão de tudo o que se encontrava referente à Educação Financeira e foi o 

que lhe chamou atenção desde o primeiro momento, tudo muito diferente do que outros autores 

escreviam. No olhar de Domingos para que se aprendesse a Educação Financeira, deveria ter uma 

metodologia, a Metodologia DSOP de Educação Financeira.   

Metodologia essa vivenciada por ele de forma não sistematizada e que insistentemente 

falava tê-lo levado a sua independência financeira aos 37 anos de idade. 

Tendo a observação muito aflorada e com os conhecimentos adquiridos não apenas na 

universidade, mas nos anos de trabalho ao levar os conteúdos das ciências aos alunos, foi possível 

identificar que o que Domingos pregava não eram apenas ideias, mas se tratava de algo muito 

maior.  

Assim passou de professora e coordenadora de instituições educacionais, para gerente 

pedagógica e atualmente diretora pedagógica e de negócios, além de especialista em Educação 

Financeira, coautora do livro “Independência Financeira ao alcance das mãos” e neste momento, a 

mestranda que escreve esta obra como sua tese, a ser defendida em dezembro deste ano (2018) 

em Orlando. 

Atualmente, Educadora e Terapeuta Financeira, Palestrante, Escritora, Diretora Pedagógica 

Nacional, atingiu cargos e formações que jamais imaginou, mas hoje sabe o que a levou a tantas 

realizações: a Educação Financeira com Metodologia DSOP. 

 

3.3 A CIÊNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 

Muitos autores apresentam o que entendem por ciência através de conceitos que são 

permanentemente ampliados, uma vez que suas ideias não são definitivas. Segundo o Dicionário 

Aurélio a palavra Ciência (do latim scientia, traduzido por "conhecimento" refere-se a qualquer 

conhecimento ou prática sistematizada). Conjunto organizado de conhecimentos relativos a um 

determinado objeto, especialmente os obtidos mediante a observação, a experiência dos fatos e um 

método próprio. 

A Ciência representa todo o conhecimento adquirido através do estudo ou da prática, 

baseando em princípios certos ela comporta vários conjuntos de saberes, nos quais são elaboradas 

teorias baseadas nos seus próprios métodos científicos, onde temos por meio deles a confirmação 

ou não do que queremos provar. O conceito apresentado por Ander Egg (1978) define Ciência como 

um conjunto de conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos metodicamente, 



 

 

sistematizados e verificáveis, que fazem referência a objetos de uma mesma natureza. 

“O método deriva da metodologia e trata do conjunto de processos pelos quais se torna 

possível conhecer uma determinada realidade, produzir determinado objeto ou desenvolver certos 

procedimentos ou comportamentos”, conforme (OLIVEIRA, 1997, p.57). 

A utilização do método científico faz com que tenhamos um caminho a ser percorrido, 

possibilitando a replicação futura do que foi realizado, descoberto ou aprimorado, que chamamos 

de metodologia.  

Metodologia nada mais é que uma forma de fazer, um jeito e nela deve estar ausentes 

preconceitos e juízos de valor. As definições aqui apresentadas nos levam a entender a relação da 

ciência com a Educação Financeira. Se partirmos do pressuposto que fazer ciência é o confronto 

do mundo real do utópico em busca de entendimento do mesmo por meio da de uma metodologia 

que o explique. Fazer Ciência é fazer perguntas e procurar respondê-las. E foi exatamente isso o 

que aconteceu ao adentrar ao mundo da Educação Financeira, indagações sobre o que constavam 

nas literaturas dos mais diversos autores e nos livros escritos pelo Prof. Dr. Reinaldo Domingos 

Ph.D., e hoje é possível apresentar uma resposta de alta relevância: “Educação Financeira é uma 

ciência que precisa de um método que a embase para que o objetivo a que se propõe seja atingido: 

Educar Financeiramente”. 

Trabalhando com “Ciências” por 28 anos, ensinava o “Fazer científico” para os alunos, 

pautado em teoria dos mais diversos livros que fizeram parte de sua história como educadora, mas 

ao estudar a Educação Financeira, pode perceber que havia uma grande diferença do que muitos 

apresentavam ser essa ciência. Nada de finanças pessoais, ou matemática financeira, que contribui 

para o desenvolvimento do ser humano, mas não muda comportamentos. Educar financeiramente 

é mais do que isso, é transmitir determinados conhecimentos e com eles padrões de 

comportamento. Assim ao conhecer e aplicar na vida a Metodologia DSOP de Educação Financeira 

apresentada nos cursos de formação que participou com Prof. Dr. Reinaldo Domingos, PhD, 

identificou que estava diante de um grande cientista, e de uma ciência, a Educação Financeira com 

metodologia. Não se tratava mais de dicas de como consumir ou como fazer os cálculos para gastar 

menos, e sim, de um jeito de mudar o comportamento de consumo e de uma forma de lidar com os 

recursos, sejam financeiros ou não.  

Domingos, apaixonado por sua ideia e por gostar tanto dela, quis conhecer sempre mais, 

quis se identificar sempre mais, quis participar sempre mais, quis vivenciar ainda mais. 

Assim, explicou, criou conceitos, escreveu, teve suas escrituras recusadas por editoras, mas 

não desistiu. Desde 2008, tomou a bandeira Educação Financeira como sua, sem entender que 

tinha vivenciado ao longo de sua vida uma ciência e que além de ciência estava fazendo história, a 

história da Educação Financeira. 

Do maternal ao doutorado, Prof. Dr. Reinaldo Domingos, Ph.D, cria conteúdos para que 

cada vez mais pessoas possam conhecer, aprender e ensinar nos mais diferentes níveis a forma de 

ser educado financeiramente para a realização de todos os sonhos, com mudança não apenas de 

comportamento, mas do modelo mental até então aprendido.  

Ao longo dos anos foi apresentada evidências e confirmando que a Ciência Educação 



 

 

Financeira com Metodologia DSOP, não era apenas uma ideia, mas uma realidade.  

 

3.4 CIÊNCIA SE MANIFESTA EM EVIDÊNCIAS 

 

Abaixo os títulos que mostram a Educação Financeira embasada na Metodologia DSOP 

como evidência: 

• Livro: Terapia Financeira Editora DSOP - sua história de vida; 

• Curso de Formação de Educadores: Multiplicação do conhecimento vivenciado; 

• Programa de Pós-Graduação - formando especialistas; 

• Livro: Mesada não é só Dinheiro: Editora DSOP - comprovação acadêmica da 

Metodologia DSOP - Tese de Mestrado; 

• Programa DSOP de Educação Financeira: Coleção dos Sonhos - aplicação da 

Metodologia DSOP na Educação Básica - Tese de doutorado;  

• Curso de Terapeuta Financeiro: Formação de Multiplicadores para aplicação da 

Metodologia DSOP individualmente; 

• Programa Internacional de Mestrado - Formação de Pesquisador;  

• Programa Internacional de Doutorado - Formação de Pesquisador; 

• Empreender Vitorioso com Sonhos e Lucro em 1º Lugar (novo olhar do 

empreender). 

 

3.4.1 A maior evidência 

 

A maior evidência destacada nesta tese são as realizações conseguidas em quase sete 

anos aplicando a Metodologia DSOP na vida profissional e pessoal da autora.  Este é o maior motivo 

de escrever esta tese. Quero que todos os educadores deste país possam conhecer o que expõe, 

para que como ela, sejam mais uma evidência de que podemos realizar todos os sonhos se formos 

educados financeiramente com metodologia, com uma forma correta de utilizar o dinheiro que 

ganhamos formando as pessoas que fazem as famílias do nosso país. 

“A Educação Financeira nos proporcionou tranquilidade através de um novo olhar para a 

vivência do cotidiano e permitiu conforto com a possibilidade de realizarmos nossos sonhos.” 

Maryana Virgínia Orellana Vilches Soprani e Wagner Bessa - Filha e genro da autora.  

“Meu nome é Raphael Orellana Soprani, tenho 34 anos de idade, casado, Pós-graduado em 

Educação Financeira, Engenheiro e gestor em uma empresa de automação comercial e industrial. 

Eu e minha esposa temos uma vida saudável, completa e posso dizer extraordinária, isso muito 

deve pela mudança de comportamento em relação à forma de consumir após aprender a 

Metodologia DSOP de Educação Financeira. Conheci através de minha mãe em 2011 e tive a 

oportunidade de realizar o Curso de Educação Financeira ministrado pelo Reinaldo Domingos Ph.D., 

então aprendi a Ser, Fazer e Ter em minha vida pessoal, familiar e profissional, que passei para 

minha esposa e hoje faz parte de nossas vidas”. Raphael Orellana Soprani e Audrey Chierici - Filho 



 

 

e nora da autora. 

 

3.5 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA COM METODOLOGIA DSOP 

 

No ano de 1973, um menino chamado Reinaldo Domingos, morador de Casa Branca, cidade 

do interior do estado de São Paulo, tem o sonho de ter uma bicicleta, e como toda criança, pede 

aos seus pais que a compre. Seu pai, empregado da rede ferroviária responde que não seria 

possível atender a esse pedido, mas que quando ele fosse trabalhar, realizaria todos os seus 

sonhos, inclusive o de ter uma bicicleta. 

Reinaldo movido pelo desejo de alcançar o sonho sai à procura de uma ocupação que lhe 

desse como retorno o valor que necessitava para a compra da bicicleta. Encontra como auxiliar de 

camelô em uma banca que ficava na praça da cidade. E do dinheiro que começa a ganhar 

mensalmente reserva dois terços para a aquisição de seu sonho, e fica imensamente feliz, pois com 

o outro um terço, consegue adquirir coisas que antes não podia, como sorvetes, doces e até ir ao 

cinema com seus amigos. 

Com 10 meses de trabalho, consegue o recurso e realiza seu grande sonho: A Bicicleta, 

agora é a sua maior conquista. Nesse momento, constrói o modelo mental que se todo o dinheiro 

que receber guardar uma parte poderá realizar tudo o que desejar. Assim de sonho, em sonho, 

alcança o maior deles: a Independência Financeira aos 37 anos de idade. Ao refletir como atingiu o 

resultado, Reinaldo Domingos entende que foi uma forma simples de cuidar do dinheiro e que isso 

poderia ser feito por outras pessoas. 

Em Terapia Financeira Domingos (2008) teoriza a Metodologia DSOP, começa a sua 

caminhada rumo à Educação Financeira do povo brasileiro. Com cursos, palestras e workshops4, 

inicia a sua missão de educar financeiramente o Brasil e o mundo para a formação de gerações 

saudáveis financeiramente. 

Por ser a Educação Financeira uma ciência pouco conhecida, Reinaldo percebe a 

necessidade de ter mais pessoas para disseminá-la e assim monta nesse mesmo ano o primeiro 

curso de Formação de Educadores Financeiros, onde transmite, sem restrição nenhuma, a 

Metodologia DSOP e a forma com que ela deve ser aplicada. 

Por entender que comportamentos corretos devem ser adquiridos desde o início da vida, 

em 2009 escreve a primeira coleção didática de Educação Financeira para a Educação Básica, que 

logo é adotada pela primeira instituição de ensino brasileira, o Colégio Gutenberg em Mogi das 

Cruzes. Instituição que vê a Educação Financeira como um dos pilares para a educação integral do 

aluno e faz com que ela faça parte do currículo de sua instituição não apenas em português, mas 

também em inglês, implanta o Programa Content and Language Integrated Learning (2018), refere-

se à aprendizagem integrada de uma língua estrangeira e de conteúdos disciplinares, ou seja, o 

aprendizado de uma segunda língua através de matérias escolares, neste caso a Educação 

Financeira. 

 
4 Oficinas.  



 

 

Com o objetivo de cada vez mais especializar pessoas para o conhecimento frente aos 

conteúdos de Educação Financeira - Metodologia DSOP, lança nesse mesmo ano a primeira Pós-

Graduação em Educação Financeira do país, modalidade presencial. 

Como os cursos de Formação de Educadores Financeiros começam a se intensificar, 

entende a necessidade de montar uma associação para que essa nova atividade seja reconhecida 

no mundo corporativo, assim idealiza em 2012 a Associação Brasileira de Educadores Financeiros 

(ABEFIN), que hoje é uma apoiadora de projetos de Educação Financeira desenvolvidos por 

educadores e especialistas nesse tema. 

Domingos percebe que necessita comprovar academicamente a Metodologia que está 

mudando as vidas de quem a aplica e assim volta para os bancos escolares e defende em 2014, 

sua tese de mestrado com o livro Mesada não é só Dinheiro, editora DSOP, onde comprova com 

uma obra inédita, a importância do método a ser aplicado desde cedo, na formação dos hábitos de 

consumo. 

Os personagens Garibaldi e Ênio da Vila Sésamo são bem conhecidos pelas crianças 

brasileiras nas décadas de 70 e 80, assim como também o Elmo, o Come-Come, a Bel e o Grover 

da Vila Sésamo (2015-2018), eles foram os protagonistas do Projeto: Sonhar, Planejar e Alcançar, 

empoderamento financeiro para as famílias. Em 2014 uma parceria Sesame Street, MetLife 

Foundation5 e DSOP Educação Financeira leva para 9 capitais brasileiras e mais nove países a 

Educação Financeira embasada na Metodologia DSOP, dando um especial destaque para os 

SONHOS. Trabalhado com crianças de 3 a 6 anos de idade, nas escolas públicas, leva a mudança 

do comportamento financeiro para milhares de famílias. Temos como resultados comunidades 

escolares mudando sua forma de viver. 

Em 2016 uma nova coleção é lançada por Reinaldo, a Coleção dos Sonhos, que leva junto 

a ela todo o embasamento da Neurociência, seu desenvolvimento foi acompanhado e validado pela 

neurocientista Drª Rosana Alves. Reinaldo Domingos nessa obra apresenta um olhar muito mais 

voltado para o SER do que para o TER, pois após 8 anos de aplicações dos materiais nas 

instituições educacionais, ouvindo as professoras que trabalham com o Programa DSOP de 

Educação Financeira, prepara conteúdos embasados na Metodologia DSOP, enfatizando a 

construção do modelo mental que leve em consideração o desenvolvimento cognitivo e fortalece 

valores importantes para a formação do Ser Humano, essa edição lhe deu o título de doutor. 

Com os retornos positivos referentes à aplicação dos Programas de Educação Financeira 

nas escolas, percebe que precisa de educadores melhores formados e especialistas nesse 

conteúdo e lança em 2017 a Pós-graduação em Neurociência com Educação Financeira para 

docentes, tendo como certificadora uma importante universidade brasileira a Universidade do Oeste 

Paulista (UNOESTE), com isso além dos Programas Educação Financeira para escolas e Famílias 

que leva a formação para o professor, a formação acadêmica com especialização começa a se fazer 

presente entre a comunidade de educadores do Brasil. 

Por ter a grande missão de educar financeiramente o Brasil e o mundo, conclui que se 

 
5 Fundação. 



 

 

conseguir fazer com que a Educação Financeira fosse trabalhada em todas as instituições de 

ensino, muito mais rápida a missão se cumpriria. O apoio do órgão que rege as normatizações 

referentes à educação em nosso país, o MEC, seria de extrema importância. Assim estrutura junto 

ao Deputado Arnaldo Farias de Sá que nesse momento ocupava uma cadeira na Comissão de 

Educação Cultura e Desportos uma audiência pública, para apresentar toda a sua vivência no 

âmbito educacional referente ao programa de Educação Financeira solicitando que este conteúdo 

tão importante, fosse parte integrante dos conteúdos obrigatórios no currículo escolar brasileiro. 

Em 29 de novembro de 2016, Reinaldo apresenta em audiência Pública na Câmara de 

Deputados em Brasília para 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 

o conteúdo de Educação Financeira na escola e 50% não tinham, onde fica explicito a grande 

importância desse conteúdo na formação de nossas famílias.  

Nesta 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 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 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 todos os presentes 

reagiram positivamente às argumentações colocadas por Domingos. 

Em dezembro de 2017 vemos a exigência dos conteúdos de Educação Financeira e 

Consumo estarem na Base Nacional Comum Curricular que é muito comemorado por todas as 

instituições de ensino que já trabalhavam com este tema, e também é recebida com muita alegria 

pelos educadores financeiros. 

Por meio desta cronologia a autora apresenta a história da Educação Financeira vista por 

dois ângulos: o primeiro como pesquisadora das bibliografias que encontradas onde os órgãos 

governamentais como: ENEF, CONEF, AEF e outros apresentam a Educação Financeira como uma 

forma de aprender a investir a fazer poupança. 

E o segundo como pedagoga, produtora de conteúdos da empresa DSOP Educação 

Financeira e pesquisadora dos conteúdos produzidos pelo Reinaldo Domingos Ph.D., onde vivencia 

todos os dias os resultados da aplicação dos Programas DSOP de Educação Financeira para 

escolas e famílias. 

Podemos conferir pelo exposto anteriormente o caminho laborioso para que a inserção da 

Educação Financeira seja não apenas algo a mais nas grades das instituições de ensino, mas uma 

obrigatoriedade pela importância que tem para a formação de futuras gerações saudáveis e 

sustentáveis financeiramente, que tem muito orgulho em participar e levar para os profissionais da 

educação essa forma de viver para realizar sonhos.  

 

 

 



 

 

4. A CONQUISTA: A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) 

 

A BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo 

de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica. Esse documento serve de referência para elaboração dos novos 

currículos escolares em todo o país. 

  

4.1 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA BNCC 

 

Competência: Qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto, fazer 

determinada coisa; capacidade, habilidade, aptidão, idoneidade. 

Habilidades: são capacidades que uma pessoa adquire para desempenhar determinado 

papel ou função. 

A BNCC define um conjunto de 10 competências gerais que devem ser desenvolvidas de 

forma integrada aos componentes curriculares, ao longo de toda a educação básica. Elas foram 

estruturadas sobre os direitos éticos, estéticos e políticos assegurados pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais e de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores essenciais para a vida no século 21.  

  

4.2 A IMPORTÂNCIA DA BNCC FRENTE À EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 

• Estabelece habilidades que devem ser trabalhadas com Educação Financeira; 

• Apresenta a matemática não mais como uma Ciência Exata, mas como uma ciência 

que deve trabalhar o comportamento, ou seja, uma Ciência Humana que está muito 

alinhada com os Programas DSOP de Educação Financeira para escolas e famílias; 

• Deixa de mostrar a matemática como a racionalidade apenas, onde 2+2=4, e passa 

a ensinar a interpretar os resultados; 

• Indica que a Educação Financeira pode ser trabalhada transversalmente fazendo 

parte das demais disciplinas. 

 

4.3 AS COMPETÊNCIAS E SUAS RELAÇÕES COM A EDUCAÇÃO FINANCEIRA  

 

1º. Valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo colaborando com a construção 

de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.  

Educação Financeira: Olhar para a diversidade entendendo que todos têm suas 

características, condições físicas e financeiras que podem ser modificadas ou não. 

2º. Elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 

(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.    

Educação Financeira: Desenvolver estratégias para alcançar o Sonho desejado, seja ele de 

curto, médio ou longo prazo. 



 

 

3º. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 

mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.  

Educação Financeira: Entender a importância das práticas diversificadas da produção 

artístico-cultural como forma de expressão, valorizando muito mais o SER do que o TER. 

4º. Utilizar diferentes linguagens verbal, corporal, digital, como conhecimentos de 

outras linguagens como matemática e científica, para se expressar e partilhar 

informações.  

Educação Financeira: Desenvolver a habilidade de liderança com os conhecimentos de 

outras linguagens para a prática de escolhas financeiras conscientes. 

5º. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais. 

Educação Financeira: Desenvolver a habilidade de reflexão sobre o que a sociedade lhe 

apresenta como essencial e supérfluo.  

6º. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do 

mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto 

de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.  

Educação Financeira: Entender que o trabalho é um meio para obter recursos para a 

realização de Sonhos e que para realizá-los as escolhas precisam conscientes. 

7º. Argumentar com base em fatos, dados e informações, para formular pontos de vista 

e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência 

socioambiental e o consumo responsável em âmbito local e do planeta.  

Educação Financeira: Apresentar opiniões respeitando a dos outros e não se deixando levar 

por consumos imediatos, sem planejamento e sem avaliar os impactos ambientais que esses 

consumos poderão causar. 

8º. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 

compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos 

outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.  

Educação Financeira: Saber receber o Não como apenas uma mudança de planejamento, 

observando as possibilidades apresentadas.  

9º. Exercitar a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 

promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização 

da diversidade de indivíduos.  

Educação Financeira: Entender a importância do respeito a todos os recursos, sejam eles 

financeiros ou não, aprendendo os valores do cooperativismo e do associativismo. 

10º. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, tomando decisões com base em 

princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

Educação Financeira: Aprender que suas atitudes demandam ações para com as outras 

pessoas. Escolhas do presente impactam no futuro. 

 



 

 

5. A URGÊNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA NAS FAMÍLIAS E EMPRESAS 

 

Ao apresentar os dados referentes ao nível de endividamento da população brasileira, que 

levam a grande taxa de inadimplência (gráfico 1) podemos observar a urgência da Educação 

Financeira na vida das famílias.  

Pesquisas específicas mostram que o analfabetismo financeiro interfere em questões 

referentes ao uso consciente do dinheiro, trazendo problemas nos relacionamentos humanos, 

interferindo na vida das famílias. A seguir pesquisas que mostram essa evidência: 

  

5.1 EVOLUÇÃO DOS ACONTECIMENTOS 

 

5.1.1 Pesquisa da importância da Educação Financeira nas Escolas 

 

Em 2016 uma pesquisa sobre a importância da Educação Financeira nas escolas foi 

realizada pela ABEFIN, aplicada pelo Instituto Axxus e chancelada pela UNICAMP. Teve como base 

pais de crianças com idade de 04 a 12 anos, das escolas das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Recife, Goiânia e Vitória, em escolas adotantes e não adotantes de programas de Educação 

Financeira. 

Entrevistados: 81% mães, 11% pais e 8% cuidadores.  

                        51% alunos do sexo feminino e 49% do sexo masculino. 

                        Total de 500 famílias. 

• 93% dos entrevistados nunca aprenderam na escola e nem em sua casa a 

administrar o próprio dinheiro; 

• 78% entendem ser a Educação Financeira uma ciência exata; 

• Nas escolas que tem o Programa de Educação Financeira, 100% dos alunos 

apresentam mudanças com relação a cuidar do dinheiro; 

• Para 94% dos pais a Educação Financeira lhes foi apresentada pelos filhos que 

possuem esse conteúdo na escola; 

• Ao perguntar: se a partir de hoje não recebessem mais seu ganho mensal (salário), 

por quanto tempo manteriam seu atual padrão de vida? As respostas foram: 

- Os que não têm o programa: 44% 01 mês, 53% até 06 meses e 3% 01 ano. 

- Os que têm o programa: 2% 01 mês, 73% até 6 meses, 25% 01 ano. 

• Acreditam que a Educação Financeira ensinada na escola pode ser aprendida pela 

família:  

- Os que não têm o programa: 94% acham que sim. 

- Os que têm o programa: 100% acham que sim. 

• 99% dos pais disseram que aprender com a Educação Financeira esta ajudando 

seu filho a lidar melhor com o dinheiro. 

• Os pais entendem que a Educação Financeira pode ser um grande diferencial na 



 

 

formação dos filhos: 

- Os que não têm o programa: 88%  

- Os que têm o programa: 95%.  

 

5.1.2 Pesquisa da importância da Educação Financeira nas Empresas 

 

Em 2018 a ABEFIN, em parceria com a Unicamp e o Instituto Axxus, desenvolveu uma 

pesquisa aplicada aos colaboradores das cem melhores empresas dos estados de São Paulo, 

Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, 

Amazonas e Distrito Federal. 

Entrevistados: 52% do sexo feminino e 48% do sexo masculino.  

Faixa etária: 29% até 35 anos; 59% de 36 a 50 anos; 12% acima de 51 anos. 

Funcionários dos mais diversos níveis hierárquicos. 

• O que você ganha por mês é suficiente para arcar com seus gastos? 

- 18% conseguem pagar as contas e guardam um pouco; 

- 50% ganham o suficiente, mas não sobra nada; 

- 32% gastam tudo o que ganham e recorrem a algum crédito. 

• Você consegue pagar suas despesas em dia e á vista? 

- 85% não conseguem pagar suas contas em dia e destes 35% parcelam as dívidas 

ou usam algum tipo de linha de crédito. 

•  Quando deseja comprar algo de um valor alto, como procede? 

- 8 em cada 10 entram em dívidas ou se descontrolam financeiramente. 

• Diante de um imprevisto que prejudicasse a situação financeira, como reagiria? 

- 83% não saberia agir financeiramente diante de um imprevisto 

 - 17% saberia agir financeiramente diante de um imprevisto 

• Você elabora um orçamento financeiro mensal: 

- 84% somente registra gastos importantes, 

- 16% não registra nada ou mantem tudo na memória. 

• Ao pergunta: Você faz algum tipo de investimento? 

- 80% não realiza nenhum tipo de investimento ou não sobra nada para investir 

• Você faz algum investimento em previdência? 

- 81% dependem somente do INSS para futura aposentadoria 

• Você tem sonhos ou objetivos de curto, médio, longo prazos para realizar? 

- 81% não sabem quanto custam seus sonhos, não poupam ou não tem objetivos 

claros. 

• Se você perdesse seu emprego hoje, e deixasse de receber o salário, por quanto 

tempo você se manteria? 

- 56% poucos meses. 

- 36% até um ano e meio. 



 

 

- 8% até 5 anos. 

• 84% dos colaboradores enfrentam dificuldades para lidar com o dinheiro, ou sofrem 

prejuízos ou não entendem nada de finanças.  

 

5.1.3 Pesquisa primária sobre o endividamento dos docentes  

 

O Programa DSOP de Educação Financeira para escolas e famílias tem como um dos 

módulos a formação do professor das escolas que o adotam.  

Nessa formação a primeira atividade a ser feita é o teste de Perfil Financeiro para que os 

docentes conheçam seu “Eu Financeiro”, se são investidores, equilibrados ou endividados.  

Em janeiro deste ano (2018) foi realizada pela autora uma pesquisa com a aplicação do 

Teste do Perfil Financeiro (anexo I - com respostas) com 326 profissionais da Educação Básica das 

cidades de: 

• Manaus (AM); 

• São Paulo (SP); 

• Caxias do Sul (RS). 

Essa pesquisa mostra que 67% estão endividados, 21% equilibrados e somente 12% são 

investidores, conforme o gráfico 2 a seguir: 

 

Gráfico 2 – Teste do Perfil Financeiro: 326 Profissionais da Educação Básica 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.  

Evidenciamos pelas pesquisas a grande importância de levar o conhecimento dos 
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conteúdos de Educação Financeira com metodologia para todos os educadores deste país. Isso 

demanda grandes esforços principalmente nas formações dos docentes que somente podem 

ensinar o que conhecem, vivenciam e praticam. Inserir a Educação Financeira nas graduações 

torna-se imprescindível. 

Com a inclusão da Educação Financeira na BNCC, muitos serão os projetos e obras 

oferecidas para que se cumpram a essa normatização. Temos que levar para as instituições 

educacionais os conhecimentos referentes aos conteúdos da Educação Financeira, com 

metodologia, que leva a mudança do comportamento para que realmente aconteçam não apenas 

nos alunos, mas também em suas famílias.  

 

5.1.4 Pesquisa primária de endividamento dos colaboradores da Empresa A 

 

No primeiro semestre de 2018 tivemos a implantação do Programa de Educação Financeira, 

idealizado por Ana Paula Fernandes, coordenadora da Cooperativa que atende a todas as lojas da 

Empresa A do setor de distribuição de gêneros alimentícios. O programa é composto de palestras 

presenciais e cursos de Educação Financeira, modalidade presencial e EaD, as palestras 

presenciais atingiram a 5.971 colaboradores. Foram realizadas por Educadores Financeiros 

formados pela DSOP Educação Financeira e certificados pela ABEFIN, nos estados do: Pará, 

Amapá, Amazonas, Rondônia, Bahia, Piauí, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, 

Alagoas. Para termos conhecimento de qual era a situação dos colaboradores, aplicamos o Teste 

de Perfil Financeiro no início de cada palestra. Obtivemos como resultado o seguinte gráfico: 

 

Gráfico 3 – Teste do Perfil Financeiro Empresa A 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Nesta pesquisa observamos a importância da inserção da Educação Financeira nas 

empresas. E podemos confirmar pelo depoimento de Ana Paula Fernandes que é uma visionária, 

sendo pioneira em projetos como esse no Brasil conforme segue: 

 

5.1.4.1 Depoimento: Ana Paula Fernandes 

 

“Quando se fala em Educação Financeira, normalmente se houve que é só gastar menos 

do que ganha e guardar uma parte para o futuro. De fato esta é uma regra matemática, mas, porque 

temos tantas pessoas frustradas com suas finanças? Ao meu ver, não basta saber as regras, é 

preciso saber praticá-las, e isso só é possível através da Educação Financeira. Quanto mais cedo 

aprendermos a importância de gerir bem nossos recursos, mais êxito teremos. No entanto, nem 

todos tem acesso a este conteúdo na escola ou em casa. Por esta razão, é importante que as 

organizações empregadoras também contribuam disseminando este conteúdo. Levar a Educação 

Financeira para o ambiente corporativo é uma forma de ensinar o funcionário a administrar os 

recursos que recebe, melhorar o clima organizacional e contribuir com a evolução financeira e 

sustentável da sociedade. Parabenizo Ana Rosa pelo excelente trabalho que vem fazendo na DSOP 

Educação Financeira. Trabalhamos juntas nos últimos 2 anos e pudemos perceber a mudança na 

vida dos associados da Cooperata que participaram das palestras de Educação Financeira 

embasadas na Metodologia DSOP.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. EDUCAÇÃO FINANCEIRA NAS ESCOLAS 

 

Na escola parece que as coisas de maior importância da vida acontecem. Inevitavelmente, 

a escola deixa de ser um ambiente em que só importa a troca de conhecimentos e passa a adentrar 

em uma esfera em que se dá a emoção, a socialização e outros detalhes que permeiam a vida 

afetiva e social. 

O ambiente escolar se mostra como um local muito amplo, para além do conhecimento, 

quando nos referimos a situações coletivas onde envolvem sentimentos. É no ambiente escolar que 

as relações, fora da família, se estabelecem, indicando ao indivíduo que aquele amor incondicional 

e exclusivo dos pais pode ser diluído e dividido com outras pessoas. Neste momento a criança 

percebe que necessita conviver com os diferentes e outros iguais e com isso, desperta para outras 

áreas da vida.    

Nesse sentido, a escola deixa de ser um espaço, apenas, de aprendizagem formal e torna-

se lugar amplo, permeado de encontros, disputas, dificuldades de relações e competitividade. 

Mesmo com tais dissabores, o ambiente escolar se mostra carregado de aprendizados para toda a 

vida.  

É no ambiente escolar que o indivíduo vai se constituindo como ser questionador e 

pensante. Neste aspecto, (ARANTES et al 2007, p.110) nos mostra tal importância da escola na 

constituição do sujeito como pensando: 

 

Ter valores significa possuir um conjunto de hábitos de reflexão. Significa estar 
disposto a repetir comportamentos desejáveis, algo próximo das virtudes, mas, 
além disso, comportamentos desejáveis que assumimos não apenas por tê-los 
aprendido, que seria apenas um hábito mecânico, mas porque temos a convicção 
de que devemos manifestá-los. Uma convicção de emoções que surge da 
consideração reflexiva de emoções e de razões que avalizam os hábitos de valor. 
Portanto, os valores são hábitos que aprendemos – comportamentos que 
podemos repetir –, mas que, além disso, tornamos nossos, considerando e 
avaliando – refletindo – as motivações que nos são oferecidas pelas emoções e 
pelas razões. 

 

E pensando em tal complexidade e importância da escola na vida do indivíduo, percebe-se 

que o assunto Educação Financeira no âmbito escolar tem passado quase despercebido na maioria 

das instituições.  A Educação Financeira até bem pouco tempo era pouco conhecida e por esse 

motivo, não aplicada na educação brasileira. 

Muitas iniciativas foram sendo realizadas até que neste ano, devido à emergência deste 

tema ser ensinado já nos anos iniciais de vida, foi inserido na BNCC, a Educação Financeira como 

habilidade e competência para a educação infantil e Ensino Fundamental. Assim as instituições 

precisam definir junto ao seu corpo docente quais são os objetivos que desejam atingir ao 

trabalharem para levar esse novo conhecimento aos seus alunos. 

Se o objetivo é mudar o comportamento de consumo, levando os alunos a escolhas 

conscientes, para realizar todos os sonhos e desejos é necessário pesquisar formas de se educarem 

primeiro os docentes e posteriormente transferir esses conhecimentos aos alunos. 

Assim apenas adotar obras que falem sobre o tema ou montar projetos que levem a 



 

 

discussões sobre formas de comprar com consciência ou de economizar e poupar, não atenderá a 

essa necessidade e também não trará conhecimentos para a mudança da maneira de como utilizar 

o dinheiro por nossas famílias. 

Devem ser inseridos Programas de Educação Financeira que atenda as necessidades de 

conhecimentos do professor, alunos e famílias, com livros, cursos, palestras. Que apresentem 

metodologicamente aos docentes o maior número de ferramentas para tornar as aulas práticas, 

vivenciais e que estas ultrapassem os muros escolares, levando atividades e desafios para que as 

famílias possam de forma lúdica aprenderem e aplicarem em sua vida os conceitos corretos, 

levando a mudança do modelo mental do consumo. Os conteúdos devem estar embasados em uma 

metodologia e esta deve ser a Metodologia DSOP, que além de certificada cientificamente tem 

mudado a vida de profissionais da educação, alunos e famílias. Conforme estabelecido na BNCC 

os conteúdos podem fazer parte do currículo da Matemática ou estarem juntos a projetos 

interdisciplinares. Os profissionais da educação precisam treinar os olhos para verem além dos 

conteúdos colocados nos livros, estes são excelentes ferramentas e necessárias, mas que tenham 

subsídios para uma formação mais aprofundada levando a essa mudança de olhar. 

 

6.1 A INTERDISCIPLINARIDADE DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 

Devido ao desconhecimento por parte dos educadores, dos conteúdos da Educação 

Financeira, quando falamos qual é a disciplina que deve trabalhá-la, logo vem à resposta: em 

Matemática. Inspirada no livro “Formação Integral” – Gabriel Perissé Editora DSOP. 

 

6.1.1 Ciências humanas 

 

Olhar a cronologia e os acontecimentos respeitando os recursos disponíveis e como eles 

podem ser usados, estabelecer as relações entre o presente e o passado entendendo a 

necessidade de cuidar no presente do futuro. 

  

6.1.2 História 

 

Entender os processos que levaram a população brasileira ao endividamento ao trabalhar 

com os temas fome, violência, desemprego e desigualdades sociais. Apresentar a história do 

dinheiro e os impactos que essa moeda de troca faz nas classes sociais que foram se formando no 

mundo, fará com que os conteúdos sejam muito mais significativos. 

 

6.1.3 Geografia 

 

Apresentar a apropriação do espaço humano e o impacto que ela traz para o consumo dos 

recursos naturais proveniente muitas vezes de fontes não renováveis. Levar os alunos a entender 

que escolhas no presente impactam na vida futura, bem como no ambiente que será oferecido para 



 

 

as futuras gerações. Discutir a importância do cooperativismo, do associativismo na formação das 

comunidades estruturadas financeiramente. 

 

6.1.4 Filosofia 

 

Esta disciplina deve ter como principal objetivo levar os alunos a pensar. Tirá-los do 

automático de suas vidas e prepará-los para o planejamento delas. Identificando os sonhos e 

tornando-os mais conscientes. E apresentar a importância do conhecimento para o desenvolvimento 

pessoal e profissional do indivíduo. 

 

6.1.5 Sociologia 

 

Entender os relacionamentos humanos e a importância de se estar educado 

financeiramente para que eles ocorram sem grandes impactos. Entender as diversas culturas e os 

relacionamentos com o dinheiro interferem na maneira de viver das sociedades. Apresentar o 

cooperativismo e o associativismo como forma de ver e viver no mundo. 

 

6.1.6 Ciências da Natureza e a Matemática 

 

Entender que a matemática não mais pode ser olhada como uma ciência exata com apenas 

cálculos, números e planilhas, mas como parte da ciência humana, e que as ferramentas números, 

gráficos e tabelas, podemos auxiliar a entender e mudar o comportamento humano referente às 

finanças se for ensinado a analisar os números e gráficos. 

 

6.1.7 Física 

 

A física se apresenta como a capacidade de entende os fenômenos naturais. A energia 

potencial faz com que o mundo entre ou não em movimento e a grande importância de conhecer 

cada vez mais como isso ocorre. Trabalhar a Educação Financeira de forma planejada entendendo 

como os recursos se findam fará com que as famílias busquem por decisões familiares conscientes. 

Identificar o valor do trabalho, não apenas para o TER, mas também para o SER.  

 

6.1.8 Química 

 

Usar o estudo da química para entender a vida útil dos materiais produzidos pela 

transformação da matéria-prima nos mais diversos objetos, para satisfazer as necessidades 

consideradas básicas do ser humano e levar os alunos ao entendimento que suas ações e escolhas 

de consumo e seus impactos no ambiente e na manutenção dos recursos, sejam eles financeiros 

ou não. Mostrar a importância da química para a qualidade da vida humana. 

 



 

 

6.1.9 Biologia 

 

Conhecer a fisiologia do organismo e as relações entre o funcionamento de cada um dos 

órgãos levará ao entendimento da interferência do stress pelo endividamento nas alterações da 

saúde física. A saúde financeira tem relação direta com os aspectos da vida, os problemas 

referentes ao analfabetismo financeiro acarretam diversos prejuízos na vida profissional e familiar 

do ser humano, interferindo no funcionamento do organismo.  

 

6.1.10 Matemática 

 

A matemática agora vista como uma ciência humana deve propiciar aos estudantes a 

possibilidade de interpretação dos resultados obtidos, levando a resolução de situações problemas. 

Assim os cálculos não devem ser mais apresentados de forma fragmentada, mas fazendo parte de 

um contexto, onde a sua interpretação dará o significado tão importante para o entendimento do 

mundo. Avaliar, levantar hipóteses e procurar caminhos alternativos será as habilidades que 

deverão ser desenvolvidas.  

 

6.1.11 Linguagens e Códigos 

 

A comunicação é uma forma de expressar desejos e necessidades desde os primórdios. 

Apresentar todas as formas possíveis quais são seus sonhos e propósitos, possibilitará preparar 

realizar orçamentos verdadeiros, levando o indivíduo a formar hábitos de consumo e melhorar as 

decisões profissionais e pessoais. 

 

6.1.12 Literatura 

 

É necessário aqui apresentar a “linguagem do dinheiro” que foi sendo passada e modificada 

pelo tempo. Ler e analisar as obras literárias por uma perspectiva financeira fará com que muitas 

histórias possam ser pontuadas no tempo e espaço em que ocorreram. 

 

6.1.13 Língua Estrangeira 

 

Apresentar a Educação Financeira para o mundo é função desta disciplina. Entender a 

forma como outras nações trabalham com o dinheiro e levar a Metodologia DSOP de Educação 

Financeira para outros lugares no mundo serão muito importante para novos aprendizados de como 

levar outras nações a serem saudáveis financeiramente. 

 

6.1.14 Artes 

 

Fazer com que os estudantes entendam a diferença entre valor e preço. Por meio do estudo 



 

 

das obras analisarem: como, quando e de que forma e por quem foi produzida. Apresentar o artista 

como aquele que representa por meio de suas obras os eventos da sociedade. Mostrar a 

importância da arte como meio de comunicação das angústias, medos e desenvolvimento do 

homem no tempo e espaço por ela representado. 

 

6.1.15 Educação física 

 

Ensinar que a prática da educação física não está pautada apenas nos exercícios físicos, 

mas na disciplina que proporciona, levando assim a criação de hábitos corretos. Mostrar que a vitória 

está intimamente ligada ao tamanho do esforço que se teve para alcançá-la. Persistência é tão 

importante no treino do esporte que esteja realizando, quanto para alcançar o sonho desejado. 

Mostrar que a vitória não está em quebrar todos os recordes, e sim em ter fundamentos e 

conhecimento para ultrapassar os limites junto a aqueles que estão lutando pelo mesmo ideal. 

Apresentar que o trabalho em equipe faz com que os objetivos sejam alcançados mais rapidamente. 

 

6.1.16 Tecnologia da Informação e Comunicação 

 

A rapidez do acesso à informação, o marketing e o crédito fácil, levam a um consumo sem 

consciência. Assim apresentar ao educando como deve usar a tecnologia para seu crescimento no 

momento de tomar decisões de planejamento e poupança, estudando por meio dessa poderosa 

ferramenta as melhores possibilidades para se atingir a sustentabilidade financeira. 

Após a leitura deste capítulo tenho certeza que muitos insights6 ocorreram. Claro que não 

havia pensado como a Educação Financeira estava, esta e sempre estará fazendo parte de tudo o 

que pensamos e fazemos. 

Ana Rosa também, mesmo produzindo uma grande quantidade de projetos, por ter a 

felicidade de ministrar aulas para o SENAI-CPTM, preparando profissionais para fazerem parte das 

companhias de trens e de metrô do estado de São Paulo por meio dos conteúdos de educação 

ambiental, não tinha esse olhar, antes de entrar no universo desta ciência. 

A autora quer que esta obra lhe sensibilize a aprender cada vez mais sobre um conteúdo 

que não nos foi apresentado nos bancos escolares que trilhamos, mas Você poderá ser o 

disseminador deste conhecimento apresentando-o para pessoas desde a tenra idade, a partir de 2 

anos, até 102, 103, 104 anos, como nós educadores financeiros costumamos dizer. 

 

 

 

 

 

 

 
6 Intuições. 



 

 

7. DO MATERNAL AO DOUTORADO 

 

De acordo com o site: globo.com, Mozart Neves Ramos, autor do livro "Educação 

Sustentável" (Editora Altana) e membro do conselho do movimento: Todo pela Educação é sucinto 

ao dizer que o Brasil precisa construir um novo projeto pedagógico que seja mais próximo da 

realidade dos estudantes.  

Ao ler o trabalho realizado por Mozart Neves, me deparei com este provérbio: "Para educar 

uma criança, é preciso toda uma aldeia" sábio provérbio africano, e como é significativo. Composto 

por 9 palavras leva uma reflexão que vejo ser muito casual ao que aqui é exposto.  

A educação ela é feita de observações, ensinamentos, experiências, que acontecem em 

todos os lugares por onde passamos. Desde nosso lar, até onde conseguimos chegar, seja por meio 

de leituras, viagens. Partindo do meu mundo, família, para o mundo do outro, sociedade.  

Assim para que possamos ensinar o que a sociedade em que estamos inseridos entende 

ser o correto e importante, precisamos de todos falando a mesma linguagem e que possam receber 

não apenas informações, mas formações de todas as áreas de conhecimento para que façam suas 

escolhas de formas mais assertivas. Temos o dever de envolver toda a sociedade para o 

aprendizado do que é significativo para nossas vidas. 

Podemos considerar dois tipos de educação: a formal que nos apresenta o conhecimento 

por meio de teorias, livros, atividades e conteúdos curriculares trabalhados na escola. E a educação 

informal que recebemos dos nossos familiares e das pessoas que fazem parte de nosso convívio.  

O conhecimento que adquirimos durante nossa vida é o conjunto de todos esses momentos 

e saberes. Mas como receber conhecimentos sobre um tema que não fez parte da vida da maioria 

das pessoas, nem na educação formal ou informal? Como ensinar o que para nós é desconhecido? 

Nossa sociedade poderá mudar se pudermos trabalhar a Educação Financeira em todos os degraus 

da educação, conforme apresentado detalhadamente no apêndice I e relacionado a seguir:  

• Maternal  

• Educação Infantil  

• Ensino Fundamental  

• Ensino Médio  

• Ensino Superior  

• Programa de Pós-graduação  

• Programa de Mestrado e Doutorado  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. DISSEMINADORES DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 

Quando entendemos que a vida é uma progressão de acontecimentos e que cada um deles 

é marcado por realizações pessoais e profissionais, procurar uma atividade que possa proporcionar 

que isso ocorra é o desejo de muitos. Quando o trabalho permite que isso seja possível, temos o 

casamento perfeito entre necessidades e desejos. Necessidade pela manutenção da vida e desejo 

pela satisfação em fazer o que nos alimenta a alma.  

Na história da Educação Financeira embasada na Metodologia DSOP, encontramos esses 

personagens que fazem com essa ela aconteça, são o que chamo de Disseminadores da Educação 

Financeira na Educação. Levam para todas as instituições educacionais do nosso país os 

programas de Educação Financeira.  

São docentes que estavam aposentados ou que decidiram investir em uma nova forma de 

levar a educação para nossos brasileiros e hoje entenderam que podem fazer de forma diferente o 

que apresentavam em suas salas de aula, o conhecimento de como podemos nos tornar milionários 

em nossas vidas, onde moedas, são sonhos e riqueza a prosperidade. Que faço questão de 

apresentá-los a vocês no anexo II, pois são os pioneiros como Educadores Financeiros em suas 

regiões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. O QUE PENSAM OS COLABORADORES DA DSOP? 

 

Para que a missão de disseminar a Educação Financeiramente no Brasil e no mundo por 

meio da Metodologia DSOP possa acontecer, muitos são os envolvidos. E o que será que estes 

responsáveis pensam a respeito do que fazem?   

Os colaboradores da DSOP Educação Financeira aceitaram prestar um depoimento acerca 

da sua relação com a Educação Financeira. Entrevistas/Depoimentos não estruturados buscando 

posicionamentos e possíveis evidências exploratórias, para melhor compreensão e julgamento da 

matéria exposta conforme anexo III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. NASCE UMA NOVA PROFISSÃO CERTIFICADA PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

EDUCADORES FINANCEIROS (ABEFIN) 

 

A Associação Brasileira de Educadores Financeiros (ABEFIN) por ser uma associação 

formada por profissionais de Educação Financeira se faz importante também como uma das 

representantes junto a órgãos governamentais, no apoio e auxilio no que for de interesse público 

junto ao tema. 

A ABEFIN é uma associação civil, sem fins lucrativos ou econômicos, de natureza de direito 

privado, com sede social e foro no Brasil na cidade de São Paulo, localizada à Avenida Paulista, 

726 Conjunto 1210 Edifício 5ª Avenida, CEP: 01310-910, que tem como mantenedora a DSOP 

Educação Financeira7. O apêndice II apresenta detalhadamente a sua missão, visão, valores, 

finalidades, objetivos, bem como os selos e as atividades certificadas, que levam a certificação 

dessa nova atividade que desponta em nosso país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 http://www.abefin.org.br/ 



 

 

11. RECOMENDAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo servirá para que todos que o lerem possam ampliar seus conhecimentos 

referentes à Educação Financeira, uma vez que a Base Nacional Comum Curricular, que estabelece 

referências para os currículos escolares do País para os próximos anos, classificou a Educação 

Financeira e a educação para o consumo como habilidades obrigatórias entre os componentes 

curriculares.  

Apresento nesta obra, referenciais teóricos para o aprimoramento do estudo para os que 

desejam empoderar-se de conhecimentos sobre o tema Educação Financeira, assim como mostro 

as evidências de uma metodologia que por décadas vem transformando as vidas daqueles que dela 

se utilizam para viver. 

Nesta tese procurei reunir conceitos, e definições que envolvem o tema Educação 

Financeira, apresentando a Metodologia DSOP como uma das formas de tornar pessoas saudáveis 

e sustentáveis financeiramente. 

As pesquisas aqui apresentadas são resultados de estudos e aplicações “in loco8” do 

conhecimento embasado nessa metodologia e por meio deste documento as disponibilizo como 

fonte de referência para evolução deste tão importante tema para a educação brasileira. 

É com muita alegria que findo este trabalho, entre estudos, trabalhos e viagens, sempre 

tendo como foco a Educação Financeira, percebo que ao aceitar o desafio de fazer parte de uma 

corporação, recebi o incrível presente de saber o que é trabalhar por prazer e realizar sonhos, muitos 

sonhos. Alguns que estavam adormecidos dentro de mim e que achava nunca serem possíveis, 

como realizar uma tese de mestrado em uma obra como esta. 

Concluo com dois depoimentos: o depoimento de Ingrid Suiter Habermann, diretora 

proprietária do Colégio Clara Suiter em São Paulo, que possui o Programa DSOP de Educação 

Financeira para escolas e famílias, desde 2014, comprovando a eficácia da Educação Financeira 

em uma comunidade escolar: 

Em 2014 fui ousada e implantei a Educação Financeira em minha escola. Nesse primeiro 

momento assumi integralmente o investimento da implantação do programa, pilotando a 

Metodologia DSOP na Educação Infantil.  

Fortalecemos a proposta junto à comunidade através da apresentação de resultados e de 

palestras com Reinaldo Domingos Ph.D., mentor da Metodologia. Iniciamos neste momento um ciclo 

bem sucedido de experiências diversas com alunos e colaboradores, pais e toda a comunidade 

escolar. 

Nesta caminhada trabalhamos a conscientização acerca da temática, inserindo as crianças 

no “mundo dos negócios”, manipulando dinheiro para concretização de sonhos individuais, coletivos, 

de curto, médio e longo prazo.  

Descobrimos com isso um universo de possibilidades em benefício próprio, para o grupo 

idealizador dos projetos, assim também como para ações solidárias, exercendo a empatia frente a 
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quem necessita. Dessa forma reafirmamos o primeiro pilar da metodologia, diagnosticando nosso 

contexto para a efetivação de ações que atendam necessidades e realizem sonhos.  

Atualmente nossa equipe composta por 67 colaboradores, 23 estagiários, 25 auxiliares 

terceirizados e diversos parceiros. Do início do trabalho até a presente data mudamos os perfis.  

O gráfico 4 apresenta o resultado do primeiro Teste de Perfil aplicado em todos os 

colaboradores, sendo que 14% investidores, 57% equilibrados e 29% endividados.  

 

Gráfico 4 – Teste do Perfil Financeiro – CLARA SUITER JANEIRO/2014  

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Em agosto de 2018 tivemos uma mudança representativa onde podemos acompanhá-las e 

a alteração nos perfis financeiros, onde 29% são investidores, 44% equilibrados e 15% endividados, 

conforme gráfico abaixo: 
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57%

29%

Teste de Perfil Financeiro Clara Suiter   
Janeiro 2014

Investidor Equilibrado Endividado



 

 

Gráfico 5 – TESTE DO PERFIL FINANCEIRO – CLARA SUITER AGOSTO/2018  

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Não dispomos de materiais aos terceirizados, mas notamos alteração de postura. 

Paralelamente conseguimos resultados com a inadimplência dos pais frente à mensalidade escolar, 

inserindo a importância do cumprimento da programação em Sonhar e desejar o melhor para seu 

filho programar-se e concretizar. Aqui podemos destacar os pilares Orçar e Poupar. 

Relatos de crianças tornaram-se muito comuns como cases de sucesso no ambiente 

familiar, tais como “pai, se você fosse educado financeiramente, não estaria com esta dívida, é 

melhor pesquisar mais um pouco para economizar”, “falta quanto e o que precisamos fazer para 

realizar nosso Sonho?” “vamos produzir uma nova fonte de renda”… percebemos com isso uma 

veia empreendedora e investidora sendo alimentada. Na minha casa meu filho já está programando 

uma venda de sucos para os vizinhos. Este é um breve resumo de minha caminhada sendo educada 

financeiramente a cada dia e me tornando uma educadora financeira.  

Agradeço a feliz oportunidade de explorar estes recursos e com isso potencializar 

possibilidades para realizações diversas, afinal, como é bom Sonhar e saber que concretizar é 

possível, é melhor ainda, utilizando fundamentos bem alinhados nesta conquista. 

E para finalizar, nada como acompanhar o que pensam as nossas gerações de famílias 

sustentáveis: 

"Escolher a escola de um filho não é tarefa fácil... É preciso avaliar as propostas 

pedagógicas de acordo com os valores considerados importantes por nossa família. Nessa busca, 

o colégio: Clara Suiter nos apresentou um diferencial: Educação Financeira dentro da Metodologia 

DSOP (Diagnosticar, Sonhar, Orçar e Poupar). Quando nos deparamos com o material e o estudo 

propostos, não restaram dúvidas e a Educação Financeira passou a fazer parte do nosso dia a dia. 

29%

44%

15%

Teste de Perfil Financeiro Clara Suiter 
Agosto 2018

Investidor Equilibrado Endividado



 

 

Os ensinamentos da sala de aula ultrapassaram os muros da escola e de repente, faziam parte da 

sala de nossa casa, levando-nos a analisar, de forma consciente, situações de compra e meios de 

concretizar as metas estabelecidas por nossa família. Dessa forma, com práticas como: juntar 

dinheiro em cofrinhos, comparar preços, economizar, planejar sonhos de curto, médio e longo prazo, 

passamos a adotar um olhar diferenciado e compreender que atitudes simples podem nos levar a 

grandes realizações.” 

Família: Luciana Floriano Brasil e Marcelo Tritapepe 

Aluna: Isadora Tritapepe Brasil 

Turma: 3º ano C 
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ANEXO I 

 

Teste de Perfil Financeiro 

Endividado, Equilibrado Financeiramente ou Investidor!                                           Pontos: 

  

1. O que você ganha por mês é suficiente para arcar com os seus gastos? 

a) (  ) Consigo pagar as minhas contas e ainda guardo mais 10% dos meus ganhos; 

b) (  ) É suficiente, mas não sobra nada; 

c) (  ) Gasto todo o meu dinheiro e ainda uso o limite do cheque especial ou peço emprestado para parentes 

e amigos. 

  

2. Você tem conseguido pagar as suas despesas em dia e à vista? 

a) (  ) Pago em dia, à vista e, em alguns casos, com bons descontos; 

b) (  ) Quase sempre, mas tenho que parcelar as compras de maior valor; 

c) (  ) Sempre parcelo os meus compromissos e utilizo linhas de crédito como cheque especial, cartão de 

crédito e crediário. 

  

3. Você realiza o seu orçamento financeiro mensalmente? 

a) (  ) Faço periodicamente e comparo o orçado com o realizado; 

b) (  ) Somente registro o realizado, sem analisar os gastos; 

c) (  ) Não faço o meu orçamento financeiro. 

  

4. Você consegue fazer algum tipo de investimento? 

a) (  ) Utilizo mais de 10% do meu ganho em linhas de investimentos, que variam de acordo com os meus 

sonhos; 

b) (  ) Quando sobra dinheiro, invisto, normalmente, na poupança; 

c) (  ) Nunca sobra dinheiro para esse tipo de ação. 

  

5. Como você planeja a sua aposentadoria? 

a) ( ) Tenho planos alternativos de previdência privada para garantir a minha segurança financeira; 

b) (  ) Contribuo para a previdência social. Sei que preciso de reserva extra, mas não consigo poupar; 

c) (  ) Não contribuo para a previdência social e nem para a privada. 

  

6. O que você entende sobre ser Independente Financeiramente? 

a) (  ) Que posso trabalhar por prazer e não por necessidade; 

b) (  ) Que posso ter dinheiro para viver bem o dia a dia; 

c) (  ) Que posso curtir a vida intensamente e não pensar no futuro. 
 

7. Você sabe quais são os seus sonhos e objetivos de curto, médio e longo prazos? 

a) (  ) Sei quais são, quanto custam e por quanto tempo terei que guardar para realizá-los; 

b) (   ) Tenho muitos sonhos e sei quanto custam, mas não sei como realizá-los; 

c) (  ) Não tenho sonhos ou, se tenho, sempre acabo deixando-os para o futuro, porque não consigo  guardar 

dinheiro para eles. 

  

8. Se um imprevisto alterasse a sua situação financeira, qual seria a sua reação? 

a) ( ) Faria um bom diagnóstico financeiro, registrando o que ganho e o que gasto, além dos meus 

investimentos e dívidas, se os tiverem; 

b) (  ) Cortaria despesas e gastos desnecessários; 

c) (  ) Não saberia por onde começar e teria medo de encarar a minha verdadeira situação financeira. 

  

9. Se a partir de hoje você não recebesse mais seu ganho, por quanto tempo você conseguiria manter 

seu atual padrão de vida? 

a) (  ) Conseguiria fazer tudo que faço por 5, 10 ou mais anos; 

b) (  ) Manteria meu padrão de vida por 1 a, no máximo, 4 anos; 

c) (  ) Não conseguiria me manter nem por alguns meses. 

  



 

 

10. Quando você decide comprar um produto, qual é a sua atitude? 

a) (  ) Planejo uma forma de investimento para comprar à vista e com desconto; 

b) (  ) Parcelo dentro do meu orçamento; 

c) (  ) Compro e depois me preocupo como vou pagar. 

Peso das respostas: a) 10; b) 5; c) 0 

 

De 80 a 100: Investidor  

De 50 a 75: Equilibrado financeiramente  

De 00 a 45: Endividado 

 

Investidor — Parabéns, você está no caminho certo! O hábito de poupar é o meio para se tornar uma pessoa 

sustentável financeiramente. É preciso proteger, poupar e guardar parte do dinheiro que passa por suas mãos, 

pois é por meio dele que você realizará os seus sonhos e objetivos. Atrelar o dinheiro guardado a um sonho é 

o segredo para que ele se realize. Tenha sempre, no mínimo, três sonhos: de curto (até um ano), médio (até 

dez anos) e longo prazos (acima de dez anos). Dinheiro guardado sem um sonho atrelado é dinheiro do 

marketing publicitário, por isso, as compras por impulso acabam acontecendo. Investir o dinheiro guardado 

deve também estar acompanhado de tempo, conforme ensinamos na Metodologia DSOP de Educação 

Financeira. Recomendo guardar o dinheiro dos sonhos de curto prazo na caderneta de poupança; para os de 

médio prazo, você pode investir em CDB, título do tesouro ou fundo de investimentos; já para os sonhos de 

longo prazo, aconselho previdência privada, título do tesouro, ações ou imóveis. Com exceção da caderneta 

de poupança, nas demais aplicações é importante procurar ajuda de especialistas em investimentos. Respeite 

o seu dinheiro, lembrando que ele não aceita desaforo. Por isso, invista sempre em grandes instituições 

financeiras, como bancos e seguradoras. Reúna a família periodicamente e converse sobre o que pretendem 

realizar no futuro. Consulte as crianças nessas reuniões, pois elas têm muito a contribuir. Ressalto a 

importância de inserir como sonho a ser realizado o da independência financeira ou da aposentadoria 

sustentável. Acredite na beleza dos seus sonhos e boa sorte! 

 

Equilibrado financeiramente — Pode parecer que tudo está em plena ordem. O fato de não ter dívidas ou, 

se as tiver, estarem controladas, não pode ser razão de tranquilidade. Isso porque você não criou o hábito de 

guardar parte do dinheiro que ganha e, consequentemente, quase não consegue acumular reservas 

financeiras. Grande parte da população encontra-se nessa situação, que é de grande risco! Se algum 

imprevisto acontecer, como perda do emprego ou problemas de saúde, por exemplo, é bem provável que você 

não tenha alternativa a não ser a de se tornar uma pessoa inadimplente com relação aos compromissos 

assumidos. Essa situação é conhecida como “zona de conforto”, mas você deve assumir uma nova postura em 

relação à utilização do seu dinheiro. É preciso retomar o comando de sua vida financeira, fazendo 

imediatamente um diagnóstico com a ajuda da família, registrando por trinta, sessenta ou, no máximo, noventa 

dias tudo o que gastar, até mesmo as peque- nas despesas. Conforme pesquisa realizada pela DSOP 

Educação Financeira, uma pessoa ou família gasta, em média, 20% do que ganha com pequenas despesas, 

quase sempre com coisas supérfluas. É preciso que sejam definidos também os sonhos, para que se possa 

iniciar esse processo, lembrando que, para cada sonho — curto (até um ano), médio (até dez anos) e longo 

prazos (acima de dez anos) —, é necessário saber quanto custa, quanto você precisará guardar por mês e em 

quanto tempo ele será realizado. Poupar e guardar o dinheiro para a realização dos sonhos é vital para que se 

possa sair dessa situação. Portanto, não perca mais tempo. Invista e insira em sua vida a Educação Financeira. 

Oriento adotar e seguir também os quatro pilares da Metodologia DSOP (Diagnosticar, Sonhar, Orçar e 

Poupar). Acredite na beleza dos seus sonhos e boa sorte! 

 

Endividado — Sua situação é delicada! Você pode estar inadimplente ou muito próximo disso. É preciso ter 

atenção e não desanimar, porque chegou o momento de levantar a cabeça e saber que sempre existe um 

caminho. Recomendo, então, educar-se financeiramente por meio da Metodologia DSOP. Assuma o controle 

financeiro de sua vida, reunindo a família, inclusive as crianças, para uma conversa franca. Talvez seja a 

primeira vez que você estará fazendo isso. O mais importante é que todos estejam envolvidos nessa missão: 

sair do endividamento. É preciso fazer um diagnóstico financeiro, saber quanto ganha, com o que gasta, 

descrever e detalhar todos os credores e os valores das dívidas. Mas, atenção, não procure o credor para fazer 

acordo no primeiro momento. Caso ele venha lhe procurar, diga que você está se organizando financeiramente 

e sabe que deve, mas pagará quando e como puder. O credor quer receber e você quer pagar, mas é preciso 

assumir primeiro o controle da sua vida financeira. Além disso, devem-se registrar todas as despesas, por 

categoria, durante trinta, sessenta ou até noventa dias, inclusive as despesas de cafezinho, gorjetas etc. Reúna 

a família e defina os sonhos de curto (até um ano), médio (até dez anos) e longo prazos (acima de dez anos). 

Sair das dívidas deve ser um dos três sonhos e também deverá seguir o mesmo critério dos demais, sendo 



 

 

acompanhado do seu valor, quanto será preciso guardar e por quanto tempo. Sem isso, o sonho poderá se 

tornar um pesadelo. 

É preciso tomar consciência da situação financeira em que se encontra. As pessoas que adotaram a 

Metodologia DSOP de Educação Financeira, hoje, encontram-se recuperadas e também detentoras do 

comando das suas vidas. Portanto, tome uma atitude, tenha disciplina e muita perseverança. Tudo começa 

com o primeiro degrau. Lembre-se: estar endividado ou inadimplente é uma questão de escolha! Acredite na 

beleza dos seus sonhos e boa sorte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II 

 

Disseminadores da Educação Financeira 

 

São Paulo 

 

“Meu nome é Analú (apelido quase pronto). Mas pode me chamar de Ana ou Lú. O que mais gosto? 

De olhar. Dizem que é diferente de ver. E é! Mas sentir é único - a gente se refaz a partir dele.  Há 

um ano e 4 meses passei por uma virada de tempo. Reaprendi que todo trajeto têm obstáculos e 

que correr, cair e levantar é o que nos concebe. Falo isso porque foi esse período que conheci/senti 

a Educação Financeira. Saí do mundinho e fui para o mundão. Passagem intensa da vida 

participando de um trabalho vivo com pessoas fiéis no propósito de disseminar a Educação 

Financeira. Passei a maior parte da minha vida acreditando que os sonhos se realizavam somente 

com muito dinheiro. Mas hoje vejo que eles se realizam com a minha vontade, essa foi uma das 

falas mais tocantes que validou (ainda mais) todas as escolhas que estavam aconchegadas aqui. 

Nada, exatamente nada explica o preenchimento no peito de poder ajudar e saber que esse alguém 

acredita, confia e se entrega por inteiro do olhar até o apertar das mãos sem nunca ter nos visto 

antes. Das certezas: sonhos acontecem e eu agradeço todas as oportunidades de aprendizado.” 

Analu Ribeiro – Pedagoga, Educadora Financeira e Gestora de franquias da DSOP Educação 

Financeira. 

 

“Me chamo Andressa Tasso, sou professora desde 1998, e sempre quis através da educação 

contribuir para a mudança da sociedade, transformando crianças e adolescentes em adultos com 

valores. Como professora de História, Filosofia e Sociologia, me realizei por muito tempo, mas sentia 

que ainda estava faltando algo para de fato, na prática, ter um resultado eficaz. Foi quando em 2015 

em um dos colégios que estava lecionando, me deparei com o material da DSOP, me encantei, 

percebi que a Educação Financeira está além de uma ciência exata, descobri que sem a mudança 

de comportamento continuaremos analfabetos financeiramente, dentro de um ciclo vicioso de 

hábitos e costumes que foram nos ensinado com a ausência da Educação Financeira. Culturalmente 

fomos treinados a gastar, financiar e ter prazeres momentâneos que nos leva a dificilmente sair da 

mesma situação por nossa vida toda, sem conquistas muito grandes, apenas trabalhando e pagando 

contas. Por ironia do destino em 2017 me inscrevi em um site de empregos e fui chamada para uma 

entrevista na DSOP, onde mais uma vez me surpreendi com a metodologia que aprofundou meu 

conhecimento sobre este tema extremamente importante. Hoje trabalho na DSOP como Assessora 

Pedagógica e percebo que aos poucos nossas crianças estão mudando e ensinando aos pais 

hábitos mais saudáveis, despertando a consciência para se tornarem adultos sustentáveis.” 

Andressa Tasso - Professora História, Sociologia e Filosofia, Assessora Educadora e Terapeuta 

Financeira e Assessora Pedagógica da DSOP Educação Financeira. 

 



 

 

“Desde minha formação eu sempre quis ter uma nova experiência no ramo da pedagogia, pois 

sempre achei que ela era apresentada nos cursos de forma limitada, acredito que se temos 

oportunidade temos que conhecer algo mais. Quanto ao trabalho que desenvolvo na DSOP para 

mim foi uma oportunidade de enriquecer meu conhecimento em seguida tive sorte e merecimento 

de estar no meio de pessoas que julgo serem boas pessoas, uma união de conhecimento e energia 

boa. Reconheço o desafio, e sei que suprirei minhas as necessidades da DSOP e as minhas.” Liliane 

Lima – Pedagoga, Educadora Financeira e produtora de conteúdos da DSOP Educação Financeira. 

 

“Conhecer a Educação Financeira abriu meus olhos para minha vida, para vida da minha família e 

para o que trabalho com meus alunos”. Magali Ferraresi - Professora de Biologia, Educadora 

Financeira e produtora de conteúdos da DSOP Educação Financeira. 

 

“A Educação Financeira é que garante a qualidade, a dignidade, a integridade e o empoderamento 

de uma pessoa. Se você entra em uma loja e decide não comprar algo, experimenta sentimentos 

diferentes. Se não compra porque não tem condições se sente mal, triste porque queria e não pode. 

Por outro lado, se você não comprar porque já aprendeu que é possível fazer escolhas na vida e 

elas e quem determinam o seu futuro, vai experimentar um sentimento de empoderamento porque 

pode escolher. Considero de extrema importância que todos tenham essa oportunidade. Temos que 

cuidar dos recursos disponibilizados na nossa vida seja o dinheiro que trabalhamos para ganhar, 

seja nos fartos recursos da natureza que Deus nos deu para que administrássemos com sabedoria 

tudo o que chegasse nas nossas mãos. São estes os motivos que fazem com que eu leve para as 

educadoras brasileiras a Educação Financeira.” Marcia Chavenco - Psicóloga, Educadora, 

Terapeuta Financeira e Assessora Pedagógica da DSOP Educação Financeira. 

 

 Manaus  

 

“Fiz meu ensino médio em magistério e depois faculdade de pedagogia, comecei a dar aula em 

1994 na educação infantil, em 2014 conheci a Metodologia DSOP na Escola Literatus em Manaus 

onde fui contratada para dar aula de Educação Financeira da educação infantil ao fundamental II, 

de início fiquei preocupada porque era tudo novo, Educação Financeira? DSOP? Mas logo conheci 

o programa e me encantei pelo material e assunto, comecei também a me educar financeiramente 

e mudar meus hábitos em relação ao dinheiro, no final de 2014 recebi a proposta da DSOP para ser 

educadora financeira e pedagoga responsável em levar a Educação Financeira para escolas, 

empresas e famílias de Manaus, em 2015 iniciei este trabalho na DSOP Unidade Manaus, hoje após 

3 anos trabalhando com Educação Financeira tenho uma grande satisfação cada vez que ouço 

professores, alunos e famílias, relatando que estão educados financeiramente e que estão 

conseguindo realizar seus sonhos, o fato de poder ajudar as pessoas a terem saúde financeira é 

muito prazeroso e gratificante, acompanhar as mudanças de vidas que antes não tinham nenhuma 

perspectiva e hoje voltaram a sonhar e principalmente realizar seus sonhos é maravilhoso, hoje 

posso afirmar que está saudável financeiramente é essencial para ter qualidade de vida e ser feliz.” 



 

 

Vera Lúcia Salgado Oliveira - Pedagoga, Educadora Financeira e Assessora Pedagógica da DSOP 

Educação Financeira. 

Brasília, Mato-Grosso e Mato Grosso do Sul 

 

“Tenho vivenciado momentos de contentamento e satisfação profissional e pessoal ao compartilhar 

minha história e o que aprendi com a Metodologia DSOP de Educação Financeira em diversas 

escolas do Brasil.” Motivar o professor para repensar seus paradigmas em relação ao dinheiro, 

estimulá-lo ao aperfeiçoamento profissional em Educação Financeira e principalmente a voltar a 

acreditar no sonho tem sido um desafio. Durante as formações e assessorias pedagógicas 

realizadas nas escolas adotantes do Programa DSOP de Educação Financeira a constatação do 

perfil de endividamento assusta aos que respondem ao teste de perfil financeiro, mas o olhar de 

esperança volta a brilhar quando conhecem os pilares da Diagnosticar, Sonhar, Orçar e Poupar. 

Nilva Perini – Pedagoga, Especialista em Educação Financeira e Assessora Pedagógica da DSOP 

Educação Financeira. 

 

Natal, Maceió, Aracaju, Belém, Ceará 

 

“Sou Dorinha Medeiros, pedagoga, mestre em educação, professora da Universidade e me 

Aposentei passei um ano sabático, e fui fazer o curso de Educação Financeira e me apaixonei pela 

Metodologia DSOP, eu aprendi que eu deixei de fazer muitas coisas na minha vida por não ter essa 

Metodologia e com certeza se tivesse conhecido antes, as minhas filhas seriam mais prósperas, o 

que faltou foi conhecimento, ignorância mesmo, não sabia nada de investimentos e não conhecia a 

metodologia que realizava sonhos. Sou uma pessoa feliz, mas de posse dela hoje sou 

completamente realizada. Levando para meus colegas professores, depois de ter levado para minha 

família, e levo para as escolas, tenho um prazer enorme de fazer parte da família DSOP e disseminar 

Educação Financeira por esse “Brasilzão” a fora. E muito bom empoderar os meus colegas 

professores. Tem um depoimento de um Professor que muito me encanta: Ele chegou na reunião e 

disse, minha filha será rica. Quando ela nasceu eu ao invés de dar uma joia para minha mulher abri 

uma poupança para ela e aos 18 anos ela tenha educação garantida e aos 30 anos ela terá um 

milhão de reais. Essa perspectiva de futuro e de um presente realizado é que me dá força e energia 

para me levantar e ir para uma outra cidade e estar sempre muito feliz em levar essa metodologia. 

Eu acredito que se nós conseguirmos educar nossas crianças teremos um país melhor com pessoa 

empoderadas e trabalhando para suas realização e não para sobreviver. É preciso aprender a lidar 

com o dinheiro, essa é a melhor lição que a Metodologia pode trazer.” Dorinha Medeiros - Mestre 

em Educação, Professora, Educadora Financeira e Assessora Pedagógica da DSOP Educação 

Financeira. 

 

 

 

 



 

 

Pernambuco 

 

“Entendo que quanto mais professores eu conseguir educar o alcance será maior. Como o professor 

é o agente transformador e multiplicador, onde ele estiver dará a contribuição com Educação 

Financeira.” Viviane Silva - Professora de Português, Especialista em Educação Financeira e 

Assessora Pedagógica da DSOP Educação Financeira. 

 

Portugal, China, Estados Unidos, Itália 

 

“Primeiramente o que me levou a ser um professor foi à possibilidade de realizar o desejo de 

transformar a vida das pessoas de forma positiva através do conhecimento e cultura, mas a 

Educação Financeira vai muito além, é uma mudança de modelo mental, pois através dela as 

pessoas podem transformar suas vidas e alcançarem suas realizações e conquistas.” André Pazotto 

- Professor de Inglês, diretor de Negócios Internacionais da DSOP Educação Financeira. 

 

Canadá 

 

“Sou educadora financeira e terapeuta financeira com formação na DSOP. Quando chegamos para 

morar no Canadá realizando o nosso sonho de médio prazo encontrei uma comunidade de 

brasileiros extremamente despreparados para o projeto financeiro da imigração. Muitos gastam tudo 

que tem, voltam e vivem a “síndrome do retorno”. Para minha surpresa encontrei muitos canadenses 

também sem organização financeira e, mais grave, sem sonhos estabelecidos. Agente sai do Brasil, 

mas o que vivemos e aprendemos no Brasil não sai da gente! A DSOP mudou meu olhar sobre a 

minha vida e dos meus familiares, especialmente quando falamos em realizar sonhos! Sou muito 

mais feliz depois dos 5 anos vivendo e trabalhando com a DSOP visceralmente!  Acredito que 

podemos fazer a diferença por aqui! Agora palestrando e falando sobre a Metodologia DSOP em 

dois outros idiomas, inglês e francês!” Luciana Meneses - Pedagoga e Educadora Financeira 

trabalhando no Canadá.   

 

Brasil e Mundo  

 

Conheci a Metodologia DSOP em 2008 e profundamente tocada pela sua missão, decidi em janeiro 

de 2009 me tornar educadora financeira em um curso ministrado pessoalmente pelo mentor 

Reinaldo Domingos na minha cidade natal, Belo Horizonte. Acompanhei os passos iniciais da DSOP 

como uma das primeiras educadoras financeiras antes da DSOP se transformar nessa grande 

família, tendo a honra de ensinar a várias pessoas e de levar o projeto ao colégio Santa Doroteia 

em BH. Nesta época, podia me definir como uma médica e professora universitária bem sucedida, 

porém workaholic9, trabalhando em 5 lugares distintos. Não possuía dívidas, mas tinha um padrão 

 
9 Viciado em trabalho.  



 

 

de consumo inconsciente, orientado pelo "status” e por muitas vezes fazia "shopping terapia". 

Estava desconectada da minha essência e dos meus próprios valores, muito orientada pelos valores 

da nossa sociedade consumista. Não sabia quanto ganhava e quanto gastava. Sabia que sobrava. 

Com a DSOP descobri tudo isso e muito mais. Resgatei minha essência e alguns sonhos antigos 

sufocados pela rotina. Internalizei a metodologia e ao longo destes anos realizei vários sonhos 

materiais de curto e médio prazo, sempre poupando para a minha independência financeira. Porém 

um dos meus sonhos por várias razões me parecia inconcebível: um ano sabático! Em 2016, após 

8 anos de disciplina e persistência, tive a coragem de largar tudo para desfrutar um ano sabático 

que se estendeu para três anos. Fui do Uruguai ao Alasca viver um processo de profundo 

autoconhecimento e aprendizado de meditação. Conhecer meu "eu financeiro" foi o início da minha 

transformação.  Gratidão ao Reinaldo Domingos e a toda família DSOP. Que minha história possa 

inspirar várias pessoas a se despertarem para uma vida plena e feliz!  Naila Trícia – Médica, 

Professora Universitária e Educadora Financeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III 

 

O que pensam os colaboradores da DSOP Educação Financeira? 

 

Aline Aquino - Gestora de Negócios e Ensino Superior  

 

“Falar da DSOP Educação Financeira é um grande prazer, pois foi aqui que encontrei a realização 

dos meus sonhos, foi aqui que aprendi que realizar é possível, mas para isso é necessário ter um 

método, essa metodologia transformou a minha vida e da minha família. Sempre corri atrás dos 

meus objetivos, com muita dedicação e determinação, procuro não deixar o medo tomar conta de 

mim, por mais que muitas vezes pareça ser impossível, mas ainda assim, me faltava algo, mas não 

sabia o que era. Quando ingressei em 2014 na DSOP e tive o primeiro contato com a Metodologia 

eu tive a certeza de que havia encontrado o que estava faltando em minha vida e de lá para cá pude 

ajudar a minha família, é com muita alegria que compartilho: Meu pai aos 60 anos de idade tornou-

se um investidor, nunca é tarde para Diagnosticar, Sonhar, Orçar e Poupar! Atualmente estou 

Gestora de Ensino Superior e Negócios da DSOP e na equipe na qual sou responsável, posso ver 

de pertinho a realização de sonhos da Tatiana, do Fernando, do Marcus, da Iara, do Gabriel e do 

Rafael. Sou muito feliz por fazer parte desta maravilhosa família e por aprender com os meus 

mentores: Ana Rosa e Reinaldo Domingos. Muita eterna gratidão”!  

 

Christine Baptista - Diretora de Arte da Editora DSOP  

 

“Quando iniciei minha carreira de trabalho na DSOP Educação Financeira, buscava apenas me 

colocar no mercado de trabalho exercendo a função para a qual havia dedicado anos de estudo. 

Com o passar dos anos, compreendi tudo o que estava por trás daquela função, que era a de colocar 

no papel ensinamentos que podiam mudar vidas. E mudaram, e eu assisti isso de perto, inclusive a 

minha. Abraçar a missão de outra pessoa é uma tarefa difícil e que requer muito compromisso e 

responsabilidade, mas, hoje, sinto-me feliz por fazer parte de uma empresa que carrega em seu 

DNA a missão de ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos por meio da Educação Financeira. 

Hoje, sigo exercendo a função para a qual dediquei anos de estudo, mas, além disso, contribuo com 

o futuro, não só o meu, mas de muitas pessoas que têm acesso a tudo que ajudo a idealizar e 

produzir e isso me motiva a seguir contribuindo com esta missão que, hoje, também é minha.” 

 

Del Ribeiro - Gestora Corporativa 

 

“O Mercado B2B me fascina e ser Gestora Corporativa da maior Empresa de Educação Financeira 

do Brasil – a DSOP Educação Financeira, me permitiu antes de tudo conhecer uma Metodologia, 

que, não apenas mudou a minha visão e relação com o dinheiro, mas, apresentá-la com paixão aos 

dirigentes de empresas, principalmente, aos de Recursos Humanos como um benefício que os 



 

 

ajudarão a combater o absenteísmo, o presenteísmo e na retenção de talentos, consequentemente, 

na melhora da qualidade de vida. Sinto-me instrumento e parte integrante de uma grande equipe, 

que colabora com a saúde financeira dos colaboradores e a ponte para uma aposentadoria 

financeiramente sustentável. Enfim, um agente que ajuda transformar vidas!” 

 

Erika Souza - Gestora de Recursos Humanos (RH) 

 

“Sempre gostei de trabalhar na área da educação, meu maior prazer e saber que faço a diferença 

na vida das pessoas. Isso inclui alunos e professores. Com o passar do tempo quis me aprimorar 

para trabalhar com público adulto então decidir fazer RH. Foi minha melhor escolha, hoje como 

gestora de Recursos Humanos contribuo para o desenvolvimento profissional e também para 

equilíbrio financeiro dos colaboradores. A minha tarefa vai além da adequação às leis trabalhistas e 

engloba tudo o que se refere à ascensão profissional, e na DSOP isso se reflete também na saúde 

financeira dos colaboradores. O RH preza pelo bem estar dos colaboradores, e na DSOP eu vivo 

isso a todo instante, nossa missão é ensinar a todos que podemos realizar nossos sonhos. Temos 

uma metodologia que encanta, e a cada integração quando falo dela para nossos colaboradores, 

eu me emociono: como se fosse meu primeiro contato com ela”. 

Luciana Vasconcelos - Copeira  

 

“Aprendi a organizar melhor meu dinheiro. Sei que podemos aprender coisas que são para sempre, 

como por exemplo, que existem coisas supérfluas e posso passar sem elas. Aprendi que posso 

realizar sonhos e tenho realizado muitos desde que aprendi a me educar financeiramente”. 

 

Pablo Ribeira - Gestor de Marketing  

 

 “Eu levo a Educação Financeira para o mundo por meio da comunicação que faço porque acredito 

que ela é capaz de ajudar a população, tornar a vida das pessoas mais fácil e mais feliz. Trabalho 

com isso principalmente porque acredito no bem que a Educação Financeira traz”.  

 

Paulo Fabrício Uceli - Assessor de Imprensa 

 

“O retorno no trabalho com Educação Financeira vai além do campo salarial, é um caminho para a 

construção de uma sociedade melhor e mais igualitária. Ao inserir esses materiais na mídia 

despertamos nas pessoas uma percepção diferente sobre o tema, tirando místicas e preconceitos 

e mostrando que todos podem fazer diferente com o dinheiro. Por mais que possa parecer utópico 

para muitos, observo que esse sonho que estabeleci como missão está mudando vidas e tirando 

das pessoas o que elas possuem de melhor. Com isso toda sociedade cresce!”  

 

Renata de Sá - Coordenadora editorial da Editora DSOP 

 



 

 

“Conheci a DSOP antes de fazer parte dela com a leitura do livro Terapia Financeira, de Reinaldo 

Domingos. Mesmo sem conhecer a metodologia que ensina a praticar sonhos, eu, intuitivamente, já 

sabia que exista algo muito maior que o dinheiro. Ao fazer parte da equipe responsável pela criação 

da Editora DSOP, um braço do Grupo DSOP de Educação Financeira, consegui materializar todos 

aqueles saberes empíricos em algo concreto. Hoje em dia, além de coordenar o projeto editorial de 

todos os materiais que a DSOP oferece, sinto que cresci pessoal e profissionalmente dentro dessa 

casa. Sou uma investidora e tenho programado meus três sonhos – sempre realizando os de curto 

e incluindo novos no lugar, enquanto me planejo para os de médio e longo prazos.” 

 

Rita Ramos - Assessora Executiva 

 

“Há 7 anos minha vida sofreu uma importante mudança, mudança esta que fez com que a maneira 

de lidar com o dinheiro fosse fundamental para a minha sustentabilidade financeira. Trabalhar em 

uma empresa pioneira no tema, rica em informações e produtos sobre Educação Financeira me fez 

vivenciar a importância em separar o necessário do supérfluo e questionar se realmente preciso 

comprar este ou aquele produto, fazer dívidas, saber negociar, comprar a vista ou a prazo. Trabalhar 

a consciência é fundamental para o sucesso, a empresa e sua importante Metodologia me fez 

pensar em sonhos, me fez entender que a mudança de hábitos pode ser feita independentemente 

da idade ou situação financeira em que se encontre no momento. Estabelecer metas e prioridades 

foi o ponto chave dessa mudança, que foi gradativa, respeitando o meu tempo e anos de ignorância 

financeira. Hoje passei de endividada a investidora e busco a minha independência financeira 

utilizando o aprendizado adquirido em anos de vivência na DSOP e na convivência com profissionais 

altamente capacitados no tema.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE I 

 

Do Material ao Doutorado 

 

Maternal 

Nesta fase a criança inicia a descoberta sobre o mundo, começa a formar seu modelo 

mental. Educá-la financeiramente é mostrar que há desejos que são necessários e outros não e que 

há tempos diferentes para alcança-los. 

Educação infantil 

Transformar brincadeiras em conhecimento, desenvolvendo a criatividade para que os 

primeiros conceitos sejam formados. Levar a vivência de situações que envolvam desejos/sonhos 

e que estes precisam de recursos para serem obtidos fará com que os primeiros conceitos sobre a 

Educação Financeira sejam formados. 

Ensino Fundamental 

Esta fase de exploração do mundo, os conceitos recebem fundamentações e formas de 

pensar e agir se estruturam, levando a formação do pensamento lógico dedutivo. Já se entende o 

dinheiro como moeda de troca. Neste momento é importante que apresente a criança o valor das 

coisas e que elas possuem uma cadeia de produção e de posterior decomposição. Cuidando das 

escolhas estará também cuidando do ambiente. 

Ensino Médio 

Esta é a fase mais difícil de ser passada pelo jovem, é o momento de fazer escolhas 

importantes e de ser aceito pelos amigos e pela sociedade. Realizar o plano de vida, tendo para ele 

a realização dos sonhos estabelecidos, utilizando a Metodologia DSOP de Educação Financeira, 

fará com que o consumo seja consciente desde os primeiros recursos recebidos. Para os segmentos 

apresentados há programas que atendem o exposto: 

O Programa DSOP de Educação Financeira tem como materiais as obras da Coleção DSOP 

de Educação Financeira Financeiro, que são aplicadas em 32 aulas, com atividades que atendem 

a proposta da BNCC, com textos envolventes, planos de aula e material complementar como 

recurso facilitador das aulas. A Metodologia DSOP de Educação Financeira está alinhada com os 

pilares da Educação mundial identificado nas seguintes relações: 

Pilar Diagnosticar: Ao ensinar a realizar o diagnóstico dos recursos que cada um possui, 

sendo eles também financeiros, estabelecemos o Aprender a Aprender identificando por meio da 

observação os recursos necessários para o que queremos; 

Pilar Sonhar: quando se é colocado à importância dos sonhos em nossas vidas, mostramos 

a importância do SER - Aprender a SER, e os valores que estão inseridos na formação deste SER; 

Pilar Orçar: ao apresentar este pilar, o Aprender a Fazer se estabelece, pois fazer 

precisamos saber o que é necessário e como posso conseguir dentro de minhas possibilidades; 

Pilar Poupar: Neste estão alinhados tudo o que precisamos guardar e ter para dar no 

momento de nos relacionarmos. Assim temos o Aprender a Conviver. 

Cada livro da coleção é acompanhado do livro do professor que trás subsídios e sugestões 



 

 

para o desenvolvimento em sala de aula. Este material promove a Educação Financeira, em cada 

nível de ensino por meio de uma abordagem diferenciada, que vai além de planilhas e cálculos 

matemáticos, abarcando temas atuais, como sustentabilidade, consumo consciente, 

empreendedorismos, família, ética e cidadania. 

A Coleção baseia-se na Metodologia DSOP, que opera sobre os quatro pilares da 

Metodologia DSOP - Diagnosticar, Sonhar, Orçar e Poupar os traduzem competências fundamentais 

para lidar com as finanças de modo seguro e consciente. 

Os pilares são retomados a cada livro em maior profundidade, respeitando o processo 

cognitivo de cada aluno, num processo de aprendizagem contínuo e integrado. 

Os anos estruturam-se em torno de 6 eixos temáticos: Família, Diversidade, 

Sustentabilidade, Empreendedorismo, Autonomia, e Cidadania, articulando conhecimento de 

diversas de diversas áreas e por meio de situações extraídas do cotidiano. 

As atividades propostas foram pedagogicamente elaboradas a partir de uma abordem 

prática e vivencial, com o propósito de envolver também a família e a comunidade. O objetivo é 

incluir o maior número possível de pessoas em um ciclo virtuosos de equilíbrio e prosperidade. 

As obras seguem os princípios de transversalidade e interdisciplinaridade estabelecidos nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e foi criada de modo a permitir aos alunos estabelecerem 

relações entre a Educação Financeira e as mais diversas áreas do conhecimento. 

Os conteúdos apresentam flexibilidade para que sejam adaptadas as diversas propostas 

pedagógicas, das instituições de ensino. Assim, o envolvimento com o tema ocorre de forma a 

integrar o aluno ao seu cotidiano. Oferecem ao aluno elementos que auxiliam a compreender o uso 

do dinheiro como: saber poupar para realizar seus sonhos. Além de contribuir para o “letramento 

financeiro” esperando que o aluno desenvolva valores que se materializam em atitudes de 

participação e de colaboração para a sua vida e para a sociedade na qual ele esta inserido. 

O Programa é composto por: 

Formação dos docentes: Presencial e online; 

• Materiais para o professor: Livro Terapia Financeira – Reinaldo; Domingos - Editora 

DSOP; 

• Livro Apontamento de Despesas - Reinaldo Domingos - Editora DSOP; 

• Livro do professor; 

Kit famílias;  

• Cursos EaD; 

• E-books; 

• Materiais para as escolas: Fantoches, Dedoches e Tapete. 

Formação do aluno: 

• Livro do aluno; 

• Games interativos; 

• Desafios; 

• Oficinas. 



 

 

Formação da Família 

• Materiais: Kit-Família; 

• Palestra presencial; 

• Cursos EaD de Educação Financeira. 

Formação de Colaborador da instituição de ensino 

• Palestra; 

• Curso online. 

Apresentação para a comunidade: Mostra dos trabalhos desenvolvidos. O Programa DSOP 

de Educação Financeira proporciona a formação de toda a comunidade escolar. 

 

Figura 1 – Coleção dos Sonhos 

 

Fonte: Banco de dados DSOP. 

 

Ensino superior 

Entender a profissão escolhida e preparar-se para exercê-la da forma mais completa 

possível, levando ao sucesso enquanto profissional é objetivo dessa formação. Os conteúdos da 

Educação Financeira fará com que a realização do sonho da formatura esteja em primeiro lugar. 

Entenderá que a vida pode ser trilhada diferente quando me empodero de vontade e de 

determinação para alcançar meus objetivos, sonhos, metas. Ela pode ser inserida de duas formas 

nesse segmento da educação: como um conteúdo dentro da grade de todas as graduações e como 



 

 

uma graduação para formação de educadores financeiros, que além de ser uma nova profissão 

muito demandada no mercado atual, levará esse conhecimento para todos os setores da economia. 

Programa de Pós-graduação  

A importância de aprimorar os conhecimentos com conteúdos mais específicos se faz 

necessário para o desenvolvimento do profissional. Especializar-se em Educação Financeira faz 

com que o olhar antes pautado apenas no TER seja voltado à formação do SER. Possibilitando uma 

visão diferenciada para a vida, mostrando muitas outras formas de enxergar o mundo e trabalhar 

nesse mundo. 

Programa de Mestrado e Doutorado  

Precisamos de pesquisadores para aprimorar os conteúdos a serem trabalhados nos 

segmentos anteriores ao mestrado. Educação Financeira por ser uma ciência nova e pouco 

pesquisada precisa de ser mais explorada para que seus conceitos possam ser vivenciados, 

testados e validados cientificamente, e com isso teremos novas formas de apresentá-la para o 

universo. Do maternal ao doutorado não apenas alunos, mas professores, não apenas professores, 

mas famílias, não apenas famílias, mas comunidades, municípios, estados e países, todos precisam 

ter a oportunidade de se educarem financeiramente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE II 

 

Institucionalização ABEFIN 

  

Missão 

Promover o desenvolvimento e regulamentação da profissão de educador financeiro, 

congregando e filiando todos os profissionais, estudantes e organizações financeiras que atuem no 

Brasil e no mundo, visando fomentar o progresso e a disseminação da Educação Financeira10. 

 

Figura 2 – Logomarca ABEFIN 

 

Fonte: Banco de dados ABEFIN 

 

Visão 

Representar os educadores financeiros no Brasil e no mundo, buscando aprimorar e inovar 

sempre. 

• Valores 

• Autonomia; 

• Competência.  

• Efetividade; 

• Ética e  

• Transparência¹¹.11 

Finalidades e Objetivos da ABEFIN  

A ABEFIN tem por finalidades sociais e atividades-chave: 

a. Promoção de direitos estabelecidos e construção de novos direitos relacionados à 

qualidade de vida do cidadão através do conhecimento; 

b. Realização de estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, 

produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que 

 
10 http://www.abefin.org.br/ 
11 http://www.abefin.org.br/ 



 

 

digam respeito à Educação Financeira; 

c. Promoção da ética, da paz, da cidadania, da democracia e de outros valores 

universais; 

d. Promoção de direitos estabelecidos e da dignidade da pessoa humana; 

e. Promoção do voluntariado e; 

f. Promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza. 

Para o desenvolvimento e a realização de suas finalidades e objetivos sociais, a ABEFIN 

poderá utilizar-se de todos os meios permitidos em lei, exemplificativamente: 

a. Aplicar, com eficiência, os recursos em técnicas eficazes e equipe multidisciplinar 

de profissionais capacitados para desenvolver projetos, programas ou serviços 

vinculados à Educação Financeira; 

b. Realizar estudos, pesquisas e formações relacionados às suas finalidades; 

c. Promover campanhas de educação continuada nas áreas da assistência social e 

desenvolvimento educacional; 

d. Desenvolver projetos e atividades de caráter cultural relacionados, direta ou 

indiretamente, às finalidades da organização, incluindo o desenvolvimento de 

espetáculos de teatro, música e outras formas de manifestação cultural; 

e. Capacitar profissionais relacionados às suas finalidades; 

f. Desenvolver palestras, cursos, simpósios, congressos, seminários e estudos na 

área de atuação da organização, além de oferecer suporte técnico para a 

implementação e operacionalização das atividades sociais em todo território 

nacional, podendo realizar intercâmbio com entidades governamentais e 

organizações privadas, nacionais e internacionais; 

g. Promover e firmar convênio com órgãos Municipais, Estaduais e Federais, para a 

promoção das finalidades organizacionais; 

h. Promover projetos em parceria com órgãos públicos e entidades públicas na esfera 

Federal, Estadual, Distrito Federal e Municipal nos termos da Lei n.º 9.790/99, bem 

como Organismos Internacionais e Entidades Privadas de âmbito Nacional e 

Internacional, podendo para tanto elaborar, acompanhar e executar projetos e, 

ainda, promover a administração de ativos mobiliários e imobiliários de propriedade 

das Instituições parceiras; 

i. Assessorar e prestar consultoria para instituições públicas ou privadas, tanto 

nacionais como internacionais, nos campos relacionados às suas finalidades; 

j. Realizar campanhas de mobilização, sensibilização e de esclarecimento da opinião 

pública sobre questões afetas às finalidades da organização, bem como sobre os 

seus objetivos e atividades institucionais. 

A ABEFIN atua por meio da execução direta de projetos, programas, planos de ações, da 

doação de recursos físicos, humanos, financeiros ou prestação de serviços intermediários de apoio 

a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuam em áreas afins. 

Os serviços de educação que a organização eventualmente se dedique serão prestados de 



 

 

forma inteiramente gratuita e com recursos próprios, vedado o seu condicionamento a qualquer 

doação, contrapartida ou equivalente. 

Para a obtenção de recursos e manutenção de suas atividades, a ABEFIN conta com uma 

categoria de contribuintes e voluntários denominada mantenedores, composta por pessoas jurídicas 

ou físicas que realizam contribuições em dinheiro ou bens, ou que prestam serviços voluntários. 

Esta categoria não integra o quadro social da Associação, não possuindo seus membros a qualidade 

de associados. 

A categoria de mantenedores é composta pelas seguintes classes: 

a. Contribuintes: todas as pessoas, físicas ou jurídicas, que contribuam, regularmente 

com a ABEFIN, através da doação de quantia financeira, respeitando o valor mínimo 

fixado pela diretoria; 

b. Apoiadores: todas as pessoas jurídicas participarem ativa e graciosamente das 

atividades do ABEFIN, oferecendo regularmente apoio material e/ou prestando 

trabalhos e serviços; 

c. Voluntários: todas as pessoas físicas prestadores de serviço voluntário, admitidas 

pela diretoria. 

Deixarão de pertencer à categoria de mantenedores todos aqueles que deixem de contribuir 

ou de prestar serviços voluntários conforme periodicidade definida pela diretoria. Os mantenedores 

da categoria de voluntários poderão ser demitidos pela diretoria na hipótese de não cumprimento 

dos deveres e obrigações assumidos, de infração a quaisquer normas e regras da organização ou 

mesmo quando a diretoria assim julgar conveniente e oportuno em função dos interesses gerais e 

sociais da organização. 

Constituição  

A ABEFIN é constituída por um número ilimitado de associados iguais em direitos, 

observadas as categorias e critérios de admissão estabelecidos por um estatuto, distribuídos da 

seguinte forma: 

Fundadores: aqueles que participaram da Assembleia de Fundação da ABEFIN; 

Efetivos: assim considerados aqueles que demonstrem interesse em participar das 

atividades sociais da organização, admitidos ao quadro social mediante solicitação escrita, 

motivada, assinada pelo proponente e aprovada mediante deliberação da diretoria e  

Honorários: aqueles que assim forem reconhecidos pela diretoria em virtude de serviços 

relevantes prestados a ABEFIN. 

Selos ABEFIN 

A ABEFIN possui associados em todo o Brasil e também no exterior, como educadores 

financeiros, terapeutas financeiros, pós-graduados, mestres, doutores e pós-doutores em Educação 

Financeira. Estes profissionais são devidamente certificados e habilitados e possuem 

especializações diferenciadas, conforme os selos a seguir12:  

 

 
12 https://abefin.org.br/educadores-ativos-abefin/  

https://abefin.org.br/educadores-ativos-abefin/


 

 

Figura 3 – Selos ABEFIN  

    

    
Fonte: Banco de dados ABEFIN 

 

Atividades empreendedoras certificadas 

Empreendedor é a palavra de ordem neste momento em que novas atividades e profissões 

despontam em nosso país. Por tudo o que foi até aqui exposto é possível entender a importância 

de termos empreendedores para desenvolver as atividades certificadas pela ABEFIN como vemos 

a seguir: 

Educador Financeiro: atua com pessoa física, ministrando Cursos, Workshops e Palestras, 

realiza pré-vendas de Pós-Graduação, Empreendedor DSOP, entre outros produtos (EAD, livros); 

Terapeuta Financeiro: atua com pessoa física, atende Terapias Financeiras (individuais, 

casais ou grupos), realiza pré-vendas de Pós-Graduação, Empreendedor DSOP, entre outros 

produtos (EAD, livros); 

Empreendedor Educacional: atua junto aos programas educacionais, sendo necessário ser 

Pedagogo ou com Licenciatura (graduação), realiza pré-vendas de Pós-Graduação, Empreendedor 

DSOP, entre outros produtos (EAD, livros); 

Empreendedor Empresarial: atua com pessoas jurídicas com foco na mudança do modelo 

mental do gestor, ministra Curso, Workshop e Palestra, realiza pré-vendas de Pós-Graduação, 

Empreendedor DSOP, entre outros produtos (EAD, livros); 

Pós-Graduação Metodologia DSOP: Especialista Lato Sensu poderá crescer 

academicamente e se especializar conforme as seguintes áreas:  

- Pós-graduação em Educação Financeira; 

- Pós-graduação em Educação Financeira com Neurociência para Docentes; 

- Pós-graduação em Terapia Financeira; 

- Pós-graduação em Inovação Empreendedora Com Lucro em 1º Lugar. 



 

 

Mestre em Educação Financeira: A DSOP Educação Financeira e a Florida Christian 

University (FCU) fazem história ao lançar o primeiro Mestrado Internacional in Business 

Administration in Financial Education13, proporcionando a oportunidade de termos os primeiros 

mestres nesse tema;  

Doutor em Educação Financeira: Doutorado é o passo seguinte no conhecimento dentro do 

campo de estudos. Durante o também denominado Ph.D, Doctor of Philosophy14, se consolida e 

intensifica um aprendizado, tornando-se um pesquisador:  

Pós-doutorado: Quem termina um doutorado e quer continuar se aprimorando como 

pesquisador tem a opção de fazer um pós-doutorado, que lhe dará um nível de excelência em 

determinada área do conhecimento. Que o Programa de Pós-doutorado possibilitará na área de 

Educação Financeira. 

Apresentadas anteriormente diversas formas de aprimorar o conhecimento em Educação 

Financeira, que possibilitará não apenas modificar seu comportamento para consumir com 

consciência e alcançar a sua independência financeira, mas também obter por meio destas 

formações novas possibilidades profissionais como empreendedores de suas vidas. 

“Empreender é ter os resultados em primeiro lugar. Mudando o modelo mental do 

empreendedor. Ampliando sua visão do negócio e da família. Valorizando o tempo, a educação e a 

saúde, garantindo a sustentabilidade financeira de forma política e global.”  

       

                                                               Prof. Dr. Reinaldo Domingos, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Em Administração De Empresas Em Educação Financeira. 
14 Doutor de Filosofia.  
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GLOSSÁRIO 

 

Associativismo É a tendência ou movimento dos trabalhadores de se 

congregarem em associações representativas (órgãos de 

classe, sindicatos etc.), para a defesa de seus interesses. 

Ciência Do latim scientia, traduzido por "conhecimento", refere-se 

a qualquer conhecimento ou prática sistemáticos. Em 

sentido estrito, ciência refere-se ao sistema de adquirir 

conhecimento baseado no método científico bem como ao 

corpo organizado de conhecimento conseguido através de 

tais pesquisas.  

 

Consumo  É uma atividade econômica (uma das principais, ao lado 

da produção, distribuição, repartição dos rendimentos e 

acumulação) que consiste na utilização, destruição ou 

aquisição de bens ou serviços. Este ato pode ser efetuado 

pelas famílias, empresas ou outros agentes económicos, 

tornando-se estes consumidores, permitindo também 

satisfazer as respectivas necessidades. 

Cooperativismo  É a doutrina que preconiza a colaboração e a associação 

de pessoas ou grupos com os mesmos interesses, a fim 

de obter vantagens comuns em suas atividades 

econômicas. 

Crédito  É a confiança que se tem em algo. No campo das finanças 

em particular, é a confiança de que se vai receber de volta 

o dinheiro emprestado. Aquele que empresta dinheiro a 

um indivíduo ou a uma instituição se chama credor, pois 

ele "crê" que receberá seu dinheiro de volta. 

Empoderamento  Empoderamento, ou delegação de autoridade, é uma 

abordagem a projetos de trabalho que se baseia na 

delegação de poderes de decisão, autonomia e 

participação dos funcionários na administração das 

empresas. 

Inadimplência  Consiste na falta de cumprimento de uma obrigação, 

principalmente de teor financeiro. Se configura quando 

alguém não cumpre com um compromisso previamente 

estabelecido. No âmbito jurídico, classifica-se determinada 

pessoa como inadimplente quando esta não cumpre ou 

executa a sua responsabilidade financeira que está 

prevista num contrato, seja a sua totalidade ou parte desta. 

Inflação  É um termo da economia que significa aumento 

generalizado de preços de bens e serviços. 

Juro É a remuneração cobrada pelo empréstimo de dinheiro (ou 

outro item). É expresso como um percentual sobre o valor 

emprestado (taxa de juro) e pode ser calculado de duas 

formas: juros simples ou juros compostos. 

Metodologia  É o estudo dos métodos. Isto é, o estudo dos caminhos 

para se chegar a um determinado fim. Com o objetivo de 

analisar as características dos vários métodos 

indispensáveis tais como: avaliar capacidades, limitações 

e criticar os pressupostos quanto sua utilização. 



 

 

Modelo mental  Um modelo mental é um mecanismo do pensamento 

mediante o qual um ser humano, ou outro animal, tenta 

explicar como funciona o mundo real. É um tipo de símbolo 

interno ou representação da realidade externa, hipotética, 

que tem um papel importante na cognição. 
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POSFÁCIO 

 

Recebi o pedido da Ana Rosa para escrever o posfácio desse livro como um grande desafio, 

uma surpresa, mas também com muita satisfação sentindo-me honrada por participar de mais esse 

momento de sua vida profissional. 

Fomos parceiras atuando na coordenação pedagógica de um colégio de Educação Básica 

– Colégio Estrela Sírius e na elaboração da Coleção dos Sonhos, da Editora DSOP de Educação 

Financeira, trabalho realizado por uma equipe competente e motivada a oferecer o melhor programa 

possível para Educação Infantil e Ensino Fundamental sobre Educação Financeira. 

Fiz a leitura dessa obra com a curiosidade de uma educadora diante do desafio de adentrar 

nesse momento histórico, onde a educação ganha um tema tão importante na formação do 

indivíduo; de descobrir qual a contribuição que esse livro traria ao educador; quais seriam os 

argumentos utilizados para auxiliar o professor, dentro dos seus 50 minutos de aula, a trabalhar um 

tema tão abrangente como a Educação Financeira. Busquei também verificar se os argumentos 

utilizados estavam fundamentados e respeitavam a BNCC/2017. 

A leitura do histórico (pag. 23) nos remete diretamente a necessidade da inclusão da 

Educação Financeira nas escolas, mesmo aparecendo como tema integrador denominado 

Consumo e Educação Financeira como sugere a BNCC/ 2017 e não como Componente Curricular. 

Essa necessidade se encontra devidamente esclarecida nas pags 24 e 25 onde percebemos as 

graves consequências que um indivíduo endividado traz para si, para família e para sociedade. 

Se aceitarmos como importante esse fato na vida das pessoas e acreditarmos que 

estaremos contribuindo na formação de indivíduos, famílias e uma sociedade mais feliz, e que existe 

uma possibilidade desse cenário ser alterado com um tema integrador trabalhado nas escolas, nos 

vem às perguntas: como fazer isso? O professor terá segurança para transmitir esse conhecimento? 

Quais seriam os instrumentos de trabalho que poderiam ajudá-lo nessa tarefa? Como avaliar se os 

resultados obtidos são promissores? 

Educadores que acreditam que seu trabalho não é só transmitir conteúdos, mas 

principalmente mudar comportamentos, encontrarão nesta obra meios para fazê-lo. Será possível 

verificar que com muita seriedade e competência, os objetivos da BNCC, no que se refere a garantir 

aos sujeitos ao longo da Educação Básica, terem seus direitos garantidos, aparecem com clareza 

em todo trabalho. Neste sentido gostaria de destacar um dos objetivos da Base, que acredito estar 

intimamente ligado ao tema do livro que é: “identificar suas potencialidades, possibilidades, 

perspectivas e preferências, reconhecendo e buscando superar limitações próprias e de seu 

contexto para dar realidade a sua vocação na elaboração e consecução de seu projeto de vida 

pessoal e comunitária.” Continuando no texto da BNCC/2017 “A escola não é a única instituição 

responsável por garantir esses direitos, mas tem um papel importante para que eles sejam 

assegurados aos estudantes”. 

Assim o livro vai sugerir para os educadores, como cada área do conhecimento pode se 

apropriar dos conteúdos da Educação Financeira no capítulo dedicado a Aplicabilidade da Educação 



 

 

Financeira na Escola. (pags 45 a 50). 

Saúde financeira talvez ainda seja um termo novo a ser utilizado em instituições escolares, 

mas que os disseminadores da Educação Financeira estão prontos a partilharem esse 

conhecimento garantindo aos educadores os benefícios dessa parceria para garantir ao seu aluno 

ser protagonista do seu projeto de vida. 

Na construção do texto é possível verificar a presença de todos os objetivos, relacionados 

no início da obra, e aponta soluções para a problematização que a autora propõe ser o motivo de 

sua pesquisa. 

Termino meu relato acreditando que uma lacuna na educação formal, pensando no 

desenvolvimento integral do educando, chamada saúde financeira, tem neste livro seu ponto de 

partida. E se tivesse que definir a Ana Rosa com uma das palavras da Metodologia DSOP seria 

SONHAR, sonhar o sonho possível. Vejo nela a vontade de partilhar seu conhecimento para que 

cada pessoa possa encontrar a sua motivação para crescer e prosperar.  

 

Suely Guerato de Azevedo Pires. 


