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RESUMO

O presente artigo trata-se de um relato a experiência do projeto “Educação financeira: como lidar
com o dinheiro”, implementado em 2018 na turma do 2° ano de uma Escola Municipal de Ensino
Fundamental, em Aracaju/SE. O objetivo do projeto foi proporcionar aos alunos da EMEF a
oportunidade de saber lidar com o dinheiro de forma equilibrada e consciente. Para tanto, durante o
ano letivo, docentes e discentes, realizaram atividades práticas e significativas - relacionando os mais
diversos conteúdos obrigatórios -, o que nos faz perceber a Educação Financeira como recurso
pedagógico facilitador da construção do conhecimento. Para melhor esclarecimento o texto foi
dividido em três temáticas: o projeto, educação financeira e aprendizagem significativa, tendo como
principais referências Moreira (1997) – para aprendizagem significativa – e Olivieri (2013) – para
Educação Financeira.

Palavras-chave: Aprendizagem. Educação financeira. Interdisciplinar. Projeto.

ABSTRACT

This article is an account of the experience of the project “Financial education: how to deal with
money”, implemented in 2018 in the 2nd year class of a Municipal Elementary School, in Aracaju /
SE. The aim of the project was to provide EMEF students with the opportunity to know how to
handle money in a balanced and conscious manner. Therefore, during the school year, teachers and
students performed practical and meaningful activities - relating the most diverse required contents -,
which makes us perceive Financial Education as a pedagogical resource that facilitates the
construction of knowledge. For better clarification the text was divided into three themes: the project,
financial education and meaningful learning, with the main references Moreira (1997) - for
meaningful learning - and Olivieri (2013) - for Financial Education.

Keywords: Learning. Financial education. Interdisciplinary. Project.

RESUMEN

Este artículo es un relato de la experiencia del proyecto "Educación financiera: cómo lidiar con el
dinero", implementado en 2018 en la clase de segundo año de una escuela primaria municipal, en
Aracaju / SE. El objetivo del proyecto era proporcionar a los estudiantes de EMEF la oportunidad de
saber cómo manejar el dinero de manera equilibrada y consciente. Por lo tanto, durante el año
escolar, los maestros y estudiantes realizaron actividades prácticas y significativas, relacionadas con
los contenidos requeridos más diversos, lo que nos hace percibir la Educación Financiera como un
recurso pedagógico que facilita la construcción del conocimiento. Para una mejor aclaración, el texto
se dividió en tres temas: el proyecto, educación financiera y aprendizaje significativo, con las
principales referencias Moreira (1997) - para aprendizaje significativo - y Olivieri (2013) - para
Educación Financiera.

Palabras clave: Aprendizaje. Educación financeira. Interdisciplinario. Proyecto.
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E logo cedo os alunos chegavam com suas balas e pirulitos a serem devorados durante toda a aula:

- Quem te deu essas balas?

- Comprei tia.

- E quem te deu o dinheiro?

- Foi o troco da mercearia que minha mãe/pai/avô me deu.

Essas conversas tornaram-se rotineiras, cada dia um aluno chegava com seus doces preferidos e
aquilo começou a chamar atenção por dois motivos: o consumo excessivo de doces e o gasto
recorrente de dinheiro em uma mesma coisa, sendo que este poderia ser investido em outras.

Esse diálogo se transformou em inquietude e por vezes me perguntei: será que esses alunos não
poderiam investir esse dinheiro em outra coisa? Será que juntando esse dinheiro eles não seriam
capazes de realizar coisas que até o momento não conseguem? Diante dessas questões surgiu a ideia
de aplicação de um projeto de Educação Financeira, no intuito de qualificar a aprendizagem dos
estudantes em relação às questões econômicas.

Naquele momento percebi que poderia utilizar algo tão comum ao universo dos meus alunos, o
dinheiro, para responder a dois problemas que ali vivenciava: o ensino da matemática de forma
significativa e a forma de lidar com o dinheiro.

O ensino/aprendizagem da matemática há tempos é considerado complicado e por muitas vezes
inútil, já que os alunos acreditam que podem resolver as questões fazendo uso de tecnologias como
calculadoras. Entretanto, compreender bem os conteúdos matemáticos é preparar-se para por em
prática o raciocínio lógico-matemático tão essencial à resolução das mais variadas questões presentes
no dia a dia.

Acreditamos que conhecendo as aplicações da Geometria, do Cálculo e da
Álgebra estamos em vantagem no mercado de trabalho. O mundo está cada
vez mais competitivo ai a necessidade de profissionais com melhor preparo
na área de exatas. As Universidades estão cada vez mais acrescentando a
Matemática em suas grades curriculares, pois o modelo exato da Matemática
acrescenta no profissional um diferencial, não diríamos em termos de
cálculos numéricos, mas do raciocínio lógico. (SANTOS, 2018, p. 15)

Em sala de aula é comum encontrar alunos avessos à matemática, em muitos casos não chegam nem
a demonstrar interesse pela disciplina. Essa problemática além de ser cultural, pois de geração em
geração ouve-se que a matemática é difícil e complicada, pode ser explicada pelo fato da matemática
utilizar conceitos abstratos, pelo ensino ser através da repetição de exercícios e por muitas vezes os
alunos não veem aplicabilidade desses conceitos no seu cotidiano.

A pesquisadora SADOVSKY relata que o baixo desempenho dos alunos em
matemática é uma realidade em muitos países, não só no Brasil. Hoje o
ensino de Matemática se resume em regras mecânicas oferecidas pela escola,
que ninguém sabe onde utilizar. (SANTOS, 2018, p. 13)

Os dados do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) 2017 mostram que no Estado de
Sergipe, na contramão da maioria dos estados brasileiros, houve uma queda nos resultados obtidos
pelos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental nas avaliações de matemática, demonstrando

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/de_moeda_em_moeda_construimos_conhecimento_um_relato_de_experien.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.3-14,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



as dificuldades destes alunos na aquisição dos conhecimentos básicos da matemática, tão
fundamentais ao seu desenvolvimento escolar e ao seu cotidiano.

Esta dificuldade está presente nas demais etapas avaliadas - anos finais do Ensino Fundamental e
Nível Médio. O que não surpreende, afinal a matemática é sequencial e se o aluno não compreende
bem um conhecimento prévio ele terá ainda mais dificuldade em compreender o posterior.

Para se tornar atrativa a matemática precisa ser estudada/ensinada como algo desafiador. O aluno
precisa não só saber, ou decorar, como geralmente acontece, ele precisa saber fazer vendo a utilidade
da matemática no seu cotidiano, sendo desta forma autor nessa construção de significados.

(...)a finalidade da educação deve ser a de desenvolver a autonomia da
criança, que é, indissociavelmente, social, moral e intelectual. A aritmética,
assim como qualquer outra matéria, deve ser ensinada no contexto desse
objetivo amplo. (KAMII, 1990, p. 33)

Aliando a necessidade de um ensino lúdico na aquisição de conhecimentos básicos da matemática, a
dificuldade do brasileiro em lidar com questões financeiras e a obrigatoriedade de preparar o aluno
para a cidadania e formação crítica – conforme consta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional –, vê-se a educação financeira como possível aporte para o professor realizar um trabalho
diferenciado, que auxilie na formação do educando, através de um trabalho prático e significativo.

Desta forma, este artigo pretende apresentar um relato de experiência sobre o projeto “Educação
financeira: como lidar com o dinheiro” desenvolvido em uma Escola de Ensino Fundamental do
Município de Aracaju.

Assim, para avançar nas discussões e expor como se deu essa experiência pedagógica, torna-se
interessante expor a temática em três pontos específicos: o projeto, a Educação Financeira e conceito
de Aprendizagem Significativa, sabendo que estes dois últimos serão apresentados de forma rápida e
não esgotada, pois se tratam de temas amplos, mas fundamentais ao entendimento deste relato.

O projeto

O projeto “Educação financeira: como lidar com o dinheiro”[i] surgiu da necessidade de trabalhar
com as crianças a relação que estas estabeleciam com o dinheiro. Com o tempo, observando os
alunos, percebi que eles constantemente tinham contato com moedas, seja quando recebia de algum
familiar o troco da compra na mercearia, seja quando ia visitar os avós e acabavam ganhando alguns
trocados.

Pensei: porque não incentivar esses alunos a economizarem essas moedas, através de um cofrinho,
como uma poupança, para que eles possam realizar alguma atividade, algum desejo ou até mesmo
comprar algo? E assim o projeto começou a ganhar forma. Primeiro dialogando com a equipe
diretiva da escola, que prontamente apoiou o projeto. Começamos a delinear as atividades que seriam
realizadas e como traríamos esse tema para sala de aula.

No primeiro ano do projeto, em 2015, o relacionamos apenas com a disciplina de matemática, por
todas as questões já tratadas e discutidas aqui anteriormente. Ao final do 1° semestre, fazendo uma
avaliação do caminho percorrido, percebemos que poderíamos trabalhar as mais diversas disciplinas
e conteúdos (Português, História, Ciências).
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Assim, ao longo destes quatro anos, o projeto foi sofrendo alterações, que o enriqueceram, e
transformaram a educação financeira num suporte pedagógico para as mais diferentes questões
debatidas em sala.

O projeto, no ano de 2018 (ano da experiência que será aqui relatada) foi implementado com o
objetivo de proporcionar aos alunos da EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) a
oportunidade de saber lidar com o dinheiro de forma equilibrada e consciente, capacitando-os para
fazerem bom uso do mesmo tanto em sua fase infantil, quanto adulta e também para serem agentes
multiplicadores em suas residências.

No inicio do ano letivo cada professor conversou com sua turma sobre a forma de lidar com o
dinheiro no nosso dia-a-dia. Esta conversa foi baseada no livro “Economia de Maria”, de Telma
Guimarães Castro Andrade, da Editora do Brasil. Neste, duas irmãs gêmeas, maria e Helena, ganham
de presente de aniversário de sua madrinha um cofre cada uma. Helena pensava apenas em gastar,
queria comprar tudo que via, mesmo, muitas vezes, não tendo necessidade daquele objeto. Já Maria
só economizava, queria ter uma família de porcos. Ao final elas percebem que o bom mesmo é
manter o equilíbrio entre gastar e poupar.

Esse texto auxiliou na apresentação do tema aos alunos e com ele o professor já trabalhou alguns
conceitos importantes como consumo consciente, gastos desnecessários, economizar, equilíbrio
financeiro, etc., além dos trabalhos de interpretação e das atividades que podem ser trabalhadas em
sintonia com o texto, trabalhando a disciplina de Português.

Dada esta introdução aos alunos, os pais foram convidados a participar de uma reunião na qual o
projeto foi apresentado, afinal eles seriam corresponsáveis pelo sucesso da atividade, pois agiriam
como atores que auxiliariam as crianças no envio das moedas para a escola (os alunos deveriam levar
para a escola no mínimo uma moeda todas as quintas-feiras, durante o ano letivo).

Para isso a escola precisou estabelecer uma relação de confiança e respeito, compartilhando com os
pais todas as etapas do projeto, pois eles constituiriam um elemento essencial para canalizar e
compartilhar as ações que ali seriam desenvolvidas, ajudando, desta forma, o processo formativo que
auxiliaria a construção de valores necessários à vida de seus filhos e da família como um todo, já que
a intenção de formar alunos financeiramente conscientes os levaria a agirem como agentes
multiplicadores em suas casas daquilo que aprenderam na escola.

De acordo com Paro (2000) essa relação família-escola é de fundamental importância para o
desenvolvimento da criança uma vez que a família é a primeira instituição socializadora com a qual a
criança tem contato, e é a partir dela que a criança internaliza valores e hábitos que irão influenciar
nas relações que a criança irá estabelecer com as instituições de socialização secundária, como no
caso da escola.

Além disso, é a partir dos conhecimentos adquiridos neste convívio, das relações que ali são
estabelecidas com o dinheiro que a criança trará para a escola as noções fundamentais ao
desenvolvimento de novos conceitos e habilidades no trato com as questões econômicas.

Assim, as crianças investiram durante um determinado período (1° e 2° semestres), tendo em mente a
necessidade de priorizar esta atividade, do que gastar o dinheiro que recebia somente com balas e
pirulitos ou outra coisa. Aprendendo a lidar com os impulsos e gastar com limites, pois teria que
aprender o equilíbrio entre o que depositar no cofre da escola e o que gastar.

Esclarecido os pontos para todos os agentes evolvidos (equipe diretiva, pais e alunos), passa-se a
confecção dos cofres. Neste momento trabalhamos em consonância com o projeto de educação
ambiental[ii] e os alunos reutilizaram materiais que seriam jogados no lixo, a saber, garrafa plástica e
resto de EVA (emborrachado), para a confecção dos cofres que seriam utilizados no decorrer do ano
letivo.
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Cofres confeccionados, os alunos, uma vez na semana, teriam que levar uma ou mais moedas a
serem depositadas nestes cofres (que ficavam sob a guarda do professor da turma) para a realização
de duas atividades específicas (estas realizadas no ano de 2018, na turma do 2° ano especificamente):
no meio do ano eles foram ao cinema e cada aluno arcou com o custo do seu ingresso e ao final do
ano eles fizeram um bolo (os ingredientes foram comprados coletivamente com o dinheiro também
do cofre).

Durante o período de aula, com foco e paciência, os alunos conheceram a moeda brasileira e seus
valores - participando inclusive de uma palestra com o contador Rodrigo Dias, sobre como surgiu o
dinheiro -, trabalharam de forma intensa o livro Economia de Maria, trabalharam com cálculo,
selecionaram, interpretaram, relacionaram dados, discutiram sobre despesas domésticas (o que é
necessidade, o que é supérfluo), formas de obter renda e informações essenciais para tomada de
decisões e resolução de situações-problemas.

Neste projeto trabalhou-se de forma interdisciplinar explorando componentes curriculares como:
Interpretação e produção de texto, números, moeda brasileira (valores e história), resolução de
problemas, reuso de materiais, uso de diferentes materiais, desenhos, colagens, trabalho em equipe, a
família, solidariedade.

Assim, o trabalho realizado em sala foi interligando saberes, dialogando entre as disciplinas, na
tentativa de construir com os alunos um conhecimento contextualizado,

a interdisciplinaridade depende de uma ação em relação ao conhecimento,
que possibilite a elaboração de novos métodos e conteúdos. Considera a
interdisciplinaridade como a união dos saberes, contrapondo-se ao
isolamento do conhecimento, o qual remete a uma especialização excessiva.
Fazenda destacar a importância de se trabalhar de forma interdisciplinar
como uma atitude de troca, de ação conjunta entre professores e estudantes
na qual essa reciprocidade ‘entre disciplinas diversas ou entre setores
heterogêneos de uma mesma ciência, visa um enriquecimento mútuo’.
(OLIVEIRA, 2017, p. 76)

Ao final do primeiro semestre os alunos foram ao cinema. Então abrimos o cofre, cada um contou o
seu dinheiro (reconhecimento da moeda e adição), observou se com o valor conseguiria adquirir o
ingresso, anotou quanto sobraria (subtração). Trabalhamos também a sinopse do filme (gênero
textual), fomos ao cinema (regras de convivência) e no retorno fizemos uma rode de conversa. O que
mais chamou a atenção foi o encantamento dos alunos, pois muitos nunca haviam ido ao cinema e
perceberam que com o seu próprio dinheiro poderiam ir. Então, mais do que trabalhar os conteúdos
escolares adquiridos de forma tão significativa, foi possível trabalhar a autonomia destas crianças e a
autoestima, pois eles perceberam que podem ir muito além, basta terem um objetivo traçado, foco e
auxilio, neste caso da escola e da família.

Após esta atividade eles continuaram a economizar e ao final do ano letivo foi realizada a atividade
de confecção de um bolo. Para isso trabalhamos uma receita em sala (gênero textual, medidas de
capacidade e massa), depois fizemos uma lista (gênero textual) para irmos ao supermercado.

No mercado os alunos foram divididos em três grupos, um ficou responsável por encontrar o material
da lista e observar validade dos produtos, outro por comparar preços e quantidades das embalagens,
outro por ir somando os custos para saber se o dinheiro iria ser o suficiente para compra (em sala já
tínhamos juntado o dinheiro dos cofres para saber quanto teríamos para gastar no supermercado) –
essa divisão foi uma tentativa de organização para que todos ficassem responsáveis por determinada
situação, entretanto, numa atividade prática todos acabam participando de toda a construção ali
proposta -. Compras feitas os alunos perceberam que iria sobrar dinheiro e propuseram a compra de
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um pote de sorvete, vimos que daria e compramos. Já na escola fizemos duas receitas de bolo que
serviriam para o lanche do dia (trabalhamos também com a realização da receita aspectos
relacionados a higiene, a manipulação de alimentos e cuidados a serem tomados na presença de
crianças na cozinha).

Ao final vimos que o projeto foi de fundamental importância para a tomada de consciência,
conhecimento e aprendizado quando da relação com o dinheiro entendendo o valor deste durante as
mais diversas fases da vida e quanto ao aprendizado de conteúdos de forma significativa e
relacionada a vida dos alunos.

Ser educado financeiramente é ter em mãos uma ferramenta básica para lidar com o dinheiro de
forma sadia e positiva.

a educação financeira é uma forma de estar aberto ao processo constante de
aprendizagem, desenvolvendo a capacidade integral do ser humano, com o
objetivo de tomar decisões, tornar-se responsável pelos próprios atos
oriundos do dinheiro para viver bem e equilibradamente. É um processo
interno e individual. Só é possível transmiti-la através da vivência e
experiência. É a demonstração daquilo que se está praticando. De nada
adianta falar uma coisa e praticar outra. (OLIVIERI, 2013, p. 49)

Assim os alunos aprendem que muito mais que juntar o dinheiro para simplesmente gastar em algo,
eles precisam aprender a estar em estado de equilíbrio encontrando a tênue linha entre o poupar e o
gastar.

A educação Financeira

A educação financeira entra em evidência no início do século XXI, conforme menciona Saraiva:

é possível observar um movimento internacional de fortalecimento daquilo
que vem sendo chamado de Educação Financeira. Em especial, é importante
destacar o papel proeminente da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE). Desde 2003, esta instituição vem
atuando junto a diversos países no intuito de promover iniciativas voltadas
para a implantação da Educação Financeira. (2017, p.158)

Inclusive, segundo a mesma autora, a Educação Financeira passa a fazer parte da avaliação do PISA
(Programa Internacional para Avaliação de Estudantes), que até então era composto pela avaliação
da leitura, da matemática e das ciências.

No Brasil, o tema passa a ser discutido com maior ênfase a partir de 2010 com a criação da
Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), pelo Decreto Federal 7.397/2010, que prevê
ações tanto no âmbito escolar quanto na sociedade em geral, como a criação do site “Vida e
Dinheiro”.

A ENEF é uma estratégia criada a partir da articulação de órgãos governamentais, a exemplo do
Ministério da Educação e o Ministério da Economia, e de organizações da sociedade civil, como o
Sebrae e a FEBRABAM (Federação Brasileira de Bancos), que visa promover ações que auxiliem a
população a lidar com suas finanças de forma consciente e autônoma.
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Entretanto, vemos que a forma como o indivíduo lida com o dinheiro já é tema de diversas propostas
pedagógicas que remontam a educação do final do séc. XIX e início do XX, quando, por exemplo, da
fundação do Instituto Pedagógico de Montreal quando se previa “a construção de um edifício escolar
que fosse capaz de acomodar um número aproximado de quatrocentas alunas, provido de instalações
e ambientes apropriados para o estudo de música, arte, economia doméstica, física, química, dentre
outras.” (BENCOSTTA, 2007, p. 113)

Ou ainda na reforma proposta por Ribeiro Saches, na qual ele assinala a criação de três tipos de
escolas maiores (primeira, segunda e terceira), sendo que na segunda, aponta como matérias de
estudo a “história universal, profana e sagrada; a filosofia oral, o direito das gentes, o direito civil, as
leis pátrias; a economia civil” (BOTO, 2017, p. 76)

Vê-se, então, que as discussões em torno da temática econômica, sempre fizeram parte do debate
educacional. Atualmente a Educação Financeira aparece como tema transversal na Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), passando a fazer parte do rol de assuntos a serem incorporados às
propostas pedagógicas de Estados e munícipios, uma vez que “Saber controlar o dinheiro é uma arte,
principalmente pelo avanço da tecnologia e meios de comunicação, que invadem as residências,
provocando cada vez mais o consumo desenfreado, em busca do ter. Nesse aspecto, a educação está
aí para auxiliar a todos nesse sentido” (Olivieri, 2013, p. 45).

Apesar de ser tratada como tema transversal percebe-se que em muito ele pode contribuir para o
trabalho nas mais diversas disciplinas, servindo como aporte para um trabalho conectado entre as
disciplinas obrigatórias presentes no currículo do ensino fundamental. Desta forma a temática pode
ser pensada de modo interdisciplinar interligando saberes, dialogando entre as disciplinas, na
tentativa de construir com os alunos um conhecimento contextualizado.

O lidar com dinheiro permeia toda a vida, não existe um só sujeito que nasça e morra sem tratar de
questões financeiras. Então de uma forma ou de outra, todos precisam inevitavelmente lidar com
isto, inclusive em uma época em que crianças e jovens são cada vez mais bombardeados com
propagandas apelativas que sugerem um consumo desenfreado, somente pelo prazer do ter, do
possuir.

Vemos isso na própria literatura. No livro minha Vida de Menina, de Helena Morley, a personagem
Helena costuma encontrar-se com a tia Madge e com ela aprende grandes lições, a exemplo da
economia, como se percebe no diálogo da personagem com sua avó:

— É mesmo. Então ontem você jantou com sua tia Madge? Gosto disso.
Você só pode lucrar na companhia dela. Que é que ela te ensinou ontem?

— Tanta coisa!

— Conte-me algumas.

— De dia ela me deu lições de Educação e de noite de Economia.
(MORLEY, 1998, p. 21)

Este tipo de diálogo talvez já não seja tão frequente entre as famílias. Isso em uma época em que
crianças e jovens são cada vez mais incentivados ao consumo.

Com a educação financeira a criança aprende desde cedo a lidar com o dinheiro e com o equilíbrio
entre poupar e gastar. O que é necessário e o que é puro gasto, aqui entendido como algo
simplesmente adquirido por impulso.

(...) o processo de educação financeira deveria começar por volta dos dois ou
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três anos de idade, quando a criança pede pela primeira vez dinheiro para
doces e brinquedos. A educação financeira começa com o significado dos
valores das moedas. Pode-se dizer que uma nova visão está surgindo, pela
tomada de consciência quanto ao ensino da educação financeira nas escolas,
para as crianças e jovens brasileiros. Claro que sendo assim, existem também
mudanças nos valores, passando da fase do “ter”, para a fase do “ser”.
(Olivieri, 2013, p. 49)

Pensar a educação financeira como possibilidade para levar a criança à aprendizagem dos conteúdos
básicos no Ensino Fundamental menor é fazer o aluno ser a peça principal do seu aprendizado,
pensando de forma lógica e sendo formado para atuar em uma sociedade de consumo. Afinal a
própria LDB propõe em seu artigo: “Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o
educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e
fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.” (BRASIL, 1996).

Ou seja, os conteúdos não serão isolados, mas ligados a vida, ao dia a dia do educando, um conteúdo
contextualizado, que faça sentido. Assim, o estudo terá uma relação com o dia-a-dia das crianças no
âmbito da escola o que nos faz interpelar para o conceito de aprendizagem significativa.

Na menção de Moreira (1997) o aluno deverá partir de um conceito geral, já incorporado, para então
adquirir novos conhecimentos, criando uma relação que facilitará a absorção de novos conceitos de
forma significativa.

Aprendizagem significativa é o processo através do qual uma nova
informação (um novo conhecimento) se relaciona de maneira não arbitrária e
substantiva (não-literal) à estrutura cognitiva do aprendiz. É no curso da
aprendizagem significativa que o significado lógico do material de
aprendizagem se transforma em significado psicológico para o sujeito (p. 19)

As crianças poderão avançar no conhecimento mediante situações de aprendizagem significativa que
as façam compreender e se relacionar melhor com os saberes do mundo financeiro, o que também irá
promover a autonomia e a autoestima do aluno, conhecimento este que será acumulado e utilizado
durante a vida escolar e pessoal do individuo, ajudando-o em seu processo evolutivo.

Assim, pensa-se que a educação financeira pode ser vista como suporte pedagógico para trabalhar os
conteúdos das mais diversas disciplinas de forma não isolada e segmentada – ou seja, de modo
interdisciplinar – mas sim interligada e contextualizada, como possível possibilidade de promover
um aprendizado com mais significados – aprendizagem significativa – no qual a construção de
conhecimento e de conceitos é feita de forma ativa, com a participação dos mais diversos atores
escolares.

Aprendizagem Significativa

Discutir e tentar definir Aprendizagem Significativa não é tarefa fácil, e este artigo não se propõe a
isso. Entretanto, tratar de um relato de experiência no qual a Educação Financeira é entendida como
facilitador do processo de aprendizagem resulta necessariamente na exploração do tema. Por isso,
trataremos aqui sobre a Aprendizagem Significativa sob a ótica de alguns autores, utilizando como
principal referência Moreira (1997).
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O projeto “Educação Financeira: como lidar com o dinheiro” foi pensado desde sua fase inicial
partindo da realidade vivenciada na EMEF, das relações ali estabelecidas e de tudo que a professora
acompanhava nos diálogos com os seus alunos ou entre eles. Com ele pretendia-se uma aquisição de
conhecimento significativo para o aluno, que realmente fizesse sentido para o mesmo. Não se
pretendia um conhecimento mecânico e decorativo

o que nos permite falar de construção de conhecimento e não de cópia é,
precisamente, a ideia de que aprender algo equivale a elaborar uma
representação pessoal do conteúdo objeto de aprendizagem. Essa
representação não se realiza em uma mente em branco, mas em alunos com
conhecimentos que lhes servem para ‘enganchar’ o novo conteúdo e lhes
permitem atribuir-lhe algum grau de significado (COLL, 2003, p. 87)

A professora da sala observando o dia a dia de seus alunos e os conhecimentos que eles já possuíam
sobre a temática financeira, já que a maioria lida com pequenas compras e trocos, passou a
considerar este tema como possibilidade para ser um ponto de partida para aquisição dos conteúdos
obrigatórios. Considerar o conhecimento que o aluno já possui o auxilia na aquisição de novos
conhecimentos e conceitos. “Assim, graças ao que o aluno já sabe, pode fazer uma primeira leitura
do novo conteúdo, atribuir-lhe um primeiro nível de significado e sentido e iniciar o processo de sua
aprendizagem” (COLL, 2003, p. 61).

A aprendizagem significativa está amplamente relacionada àquilo que a criança já sabe, ou seja, com
algum conhecimento relevante que faça parte da experiência do sujeito. Pensando nisso as atividades
propostas partiram inicialmente daquilo que os alunos já sabiam, de um diagnóstico da forma como
as crianças lidavam com o dinheiro.

Conforme Job (2011) a aprendizagem significativa na visão construtivista ocorre quando se cumpre
quatro ciclos: 1° Contextualizar e Justificar; 2° Conceitualizar; 3° Resolver e Testar; 4° Novas
situações. Cumprido estes ciclos ocorrerá a aprendizagem significativa, na qual houve o
entendimento do conceito, a associação a outros conceitos e a aplicabilidade em situação real.

No primeiro ciclo faz-se necessário definir quais conceitos serão estudados e o porquê estudá-los. No
segundo deve-se trabalhar com novos conceitos desde que relacionados com conceitos anteriores. No
terceiro os aprendizes irão consolidar estes novos conceitos a partir de exercícios práticos, que
estimulam o desenvolvimento de habilidades e da criatividade. No último ciclo eles deverão aplicar
aquilo que aprenderam em situações reais, checando a aplicação dos conceitos adquiridos.

Pode-se considerar que o projeto “Educação Financeira: como lidar com o dinheiro” cumpriu as
etapas do ciclo uma vez que partiu daquilo que os alunos conheciam, definindo com eles, numa
conversa inicial, com o auxílio do livro Economia de Maria, a que o projeto se propunha e a
importância daquilo que estava sendo proposto. Posteriormente foram aos poucos, semanalmente
trabalhados os novos conceitos ligados as mais diversas disciplinas, acompanhados de exercícios
práticos, debates e construções, visando a consolidação dos conhecimentos. Por fim, os alunos foram
levados a uma situação prática onde iriam resolver situações, tomar decisões (na ida ao
supermercado e na confecção da receita). Toda a situação de aprendizagem deve ser mediada pelo
professor.

O professor fará essa mediação entre o aluno e o conteúdo. Compreendendo o que o seu aluno já
desenvolveu ele poderá desafiá-lo e a partir daí construir novos conhecimentos. “Assim, esta
concepção caracteriza-se por considerar os alunos como construtores ativos e não seres reativos, e
pelo fato de os professores realmente se ocuparem de ensinar-lhes a construir conhecimentos”
(COLL, 2003, p. 87)

Assim, o projeto foi pensado pela professora detalhadamente, buscando materiais, ações e atividades
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adequados, seja através da literatura, seja através dos desafios propostos, o essencial era que em sala
os alunos colocassem esse conhecimento em questão e a partir da resolução pudessem promover a
acomodação desses novos conhecimentos.

Em uma ótica piagetiana, ensinar seria provocar desequilíbrio cognitivo no
aprendiz para que ele/ela procurando o reequilíbrio (equilibração majorante)
se reestruturasse cognitivamente e aprendesse (significativamente). O
mecanismo de aprender de uma pessoa é sua capacidade de reestruturar-se
mentalmente buscando novo equilíbrio (novos esquemas de assimilação para
adaptar-se à nova situação). O ensino deve ativar este mecanismo. Contudo,
esta ativação deve ser compatível com o nível (período) de desenvolvimento
cognitivo do aluno e o desequilíbrio cognitivo por ela provocado não deve ser
tão grande que leve o estudante a abandonar a tarefa de aprendizagem ao
invés de acomodar. (MOREIRA, p. 34)

Desta forma, o aluno irá desenvolver sua estrutura cognitiva a partir da relação que se estabelece
entre o que ele já conhece e os novos conceitos que irá adquirir. Ou seja, o aluno precisa de conceitos
relevantes, já adquiridos, para ancorar novas informações e conceitos (JOB, 2011)

Para Ausubel, apud Moreira (1997), a aprendizagem significativa relaciona-se ao mecanismo que o
indivíduo utiliza para conseguir adquirir novos conhecimentos, ou seja, o conhecimento prévio é a
substância, a essência, o pré-requisito fundamental para que os esquemas mentais dos indivíduos, sua
estrutura cognitiva, seja modificado e ampliado. Para Ausubel “a aprendizagem significativa é o
mecanismo humano, por excelência, para adquirir e armazenar a vasta quantidade de ideias e
informações representadas em qualquer campo do conhecimento” (MOREIRA, 1997, p. 19)

Assim, o aluno já lidava com a moeda, com o dinheiro, partindo disto ele relaciona o que já viveu, o
que já adquiriu para poder adquirir novas ideias. Essas novas discussões e atividades irá modificar
sua estrutura cognitiva, afim de que ele se prepare para lidar com novas situações, lidando com estas
de forma mais autônoma e consciente, pois só há aprendizagem significativa quando o aluno age e
vivencia aquele conhecimento, ou seja, quando este é relevante para o aluno, para sua vida,
percebendo que aquele conhecimento é importante para si.

Ainda para Ausubel existem quatro princípios programáticos do conteúdo que facilitam a
aprendizagem significativa: 1. Diferenciação progressiva – partir do conceito global para o
específico; 2. Reconciliação integrativa – explorar as relações entre os saberes; 3. Organização
sequencial – sequenciar os tópicos de estudo de maneira coerente; 4. Consolidação – seria o êxito na
aprendizagem (Moreira, 1997).

Para Gowin, apud Moreira (1997), a Aprendizagem Significativa deriva da relação professor –
modelos conceituais / materiais – aluno. Nesta relação o aluno manifesta interesse em aprender
aquilo que o professor pretende que ele capte, através dos materiais educativos.

Gowin vê uma relação triádica entre professor, materiais educativos e
aprendiz. Para ele, um episódio de ensino-aprendizagem se caracteriza pelo
compartilhar significados entre aluno e professor, a respeito de
conhecimentos veiculados por materiais educativos do currículo. Usando
materiais educativos do currículo, aluno e professor buscam congruência de
significados. (p. 34)

O professor atuará como agente facilitador/orientador na resolução das situações ali propostas. O
aluno partirá daquilo que já conhece, daquilo que por si só já é mentalmente capaz de elaborar, e sob
orientação/colaboração conseguirá desenvolver novas capacidades/conceitos.
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Infere-se então, a partir das discussões aqui apresentadas, que a aprendizagem significativa, nas mais
diferentes óticas – Piaget, Ausubel, Coll, Gowin – parte basicamente da ideia que o aluno partirá dos
conhecimentos já adquiridos, já consolidados para então atingir, com o auxílio do professor, no caso
escolar, novos conceitos e ideias, desenvolvendo, desta forma, sua estrutura cognitiva.

Considerações Finais

A experiência com o projeto “Educação financeira: como lidar com o dinheiro”, nos mostra que
trabalhar os conteúdos das mais diversas disciplinas de forma não isolada e segmentada, mas sim
interligada e contextualizada, traz um aprendizado com mais significados, no qual a construção de
conhecimento e de conceitos é feita de forma ativa, com a participação dos mais diversos atores
escolares.

O professor irá partir de um conceito geral, que o aluno já possui, para levar o mesmo a incorporar
um novo conhecimento, criando um elo que facilitará a absorção dos conceitos de forma
significativa. Viu-se que a Educação Financeira pode servir como instrumento pedagógico que
facilite este processo, pois não há indivíduo que nuca tenha se relacionado com o dinheiro.

Propor desafios para motivar os alunos a resolverem situações-problemas que vão refletir tanto na
aquisição de novos conteúdos quanto numa mudança de conduta ou comportamento frente a desafios
similares é essencial para que a escola cumpra sua função de assegurar ao educando uma formação
imprescindível ao exercício da cidadania.

Assim, os conteúdos obrigatórios das mais diversas disciplinas foram propostos na intenção de se
fazer além-muros, ou seja, de não ser apenas decorado para responder uma prova, mas de fazer
sentido para sua vida / realidade, de estar inserido num contexto. O aluno precisa entender este
conhecimento como algo que está ao seu redor, que faz parte do seu mundo.

Trabalhar num único projeto conteúdos de história, matemática, português e ciências auxilia nesta
construção de sentidos, uma vez que contribui para uma compreensão mais ampla das disciplinas a
serem estudadas.

Os pontos aqui levantados além de conduzir a uma sensibilização quanto a importância de se
aprofundar na temática da Educação Financeira, mesmo tratando-se de um tema transversal, favorece
uma reflexão quanto ao caminho que o ensino de diversos conteúdos obrigatórios pode seguir,
caminho este mais significativo e menos mecânico, mais vivencial e menos decorativo. Assim,
Educação Financeira é muito mais que registrar gastos. É viver em equilíbrio. Desta forma, a
educação cumprirá seu papel: formar seres habilitados ao exercício da cidadania.
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[1] Cabe ressaltar que esse projeto é aplicado anualmente nesta escola há quatro anos. Inicialmente
ele foi realizado numa turma de 4 anos da Educação Infantil, hoje toda a escola participa (desde as
turmas de 4 anos da Educação Infantil até o 5° ano do Ensino Fundamental). Neste ensaio faremos o
relato da experiência vivida no ano de 2018 com uma turma do 2° ano do Ensino Fundamental.

[1] A EMEF trabalha um projeto de Educação Ambiental no qual os alunos debatem temas como:
lixo e saúde, lixo como fonte de renda, lixões e reciclagem. Além de realizarem a coleta seletiva na
escola e dos materiais que trazem de casa. Todas as terças-feiras uma cooperativa comparece a
escola para recolher o material que foi separado.
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