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Apresentação
A Campanha Consumo Saudável visa estimular ações que com-

batam o consumo em excesso, o endividamento financeiro e que, ao 
mesmo tempo, fomente a cultura do investimento gerando uma cons-
ciência individual e coletiva que garanta a sustentabilidade ambiental, 
econômica e social.    
A campanha foi construída por profissionais da pedagogia, psicaná-

lise, psicologia, marketing e serviço social. Desenvolvida por meio de 
ações educativas é voltada principalmente para as escolas, mediante 
o apoio de empresas privadas, públicas ou do terceiro setor.

OBJETIVOS
Oferecer às escolas o Programa Consumo Saudável dividido em 

quatro módulos distribuídos bimensalmente. Em cada módulo a esco-
la receberá capacitação para os professores através de textos sobre 
educação financeira, hábitos de consumo das crianças e adolescen-
tes, influência do endividamento e da inadimplência e, as consequên-
cias do consumismo. 
Oferecer sugestões de atividades para diversas disciplinas, integran-

do conhecimento e atividades práticas, oportunizando uma fixação 
mais eficaz das informações adquiridas. Desta forma, os professores 
poderão orientar os alunos com atividades que criarão um olhar crí-
tico sobre os próprios hábitos de consumo.

OS MÓDULOS DO PROGRAMA
Cada módulo do programa é composto de textos explicativos (pes-

quisas e artigos) referentes ao tema e de sugestões de atividades 
para que os professores possam trabalhar as informações com os 
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alunos. Os módulos estão subdivididos em tópicos para melhor en-
tendimento didático. Abaixo uma breve descrição dos módulos e tó-
picos que compõem o programa:

 • 1º MÓDULO – O VALOR DO TEMPO E DO DINHEIRO
O objetivo principal é capacitar os professores sobre o valor do 

dinheiro no tempo e sobre os princípios básicos da Educação Finan-
ceira. Subdividido em três tópicos: O Tempo; O dinheiro e Educação 
Financeira, oferece informações sobre as relações do dinheiro, prin-
cipalmente entre os jovens em idade escolar, sobretudo nas áreas: 
mesada (quando dar, a partir de qual idade, quanto dar), programa-
ção do tempo e planejamento de compras.

 • 2º MÓDULO – O PODER DAS ESCOLHAS
Objetiva capacitar para o empoderamento das decisões, ou seja, 

demonstrar a responsabilidade efetiva de cada indivíduo diante das 
escolhas, inclusive, dos jovens. 

 • 3º MÓDULO – O CONSUMO E A MÍDIA
Consumo e mídia são indissociáveis, portanto, o objetivo deste 

módulo é capacitar professores para que multipliquem junto aos alu-
nos, uma visão crítica sobre a influência da mídia e os apelos do 
marketing. Está subdividido estrategicamente em dois tópicos: A Mídia 
e Datas Comemorativas. Criar identificação dos jovens com as mar-
cas, tornando-os reféns de determinados produtos para sentirem-se 
melhor, ou a artimanha do marketing para que filhos influenciem os 
pais na hora das compras são alguns dos aspectos abordados no 
terceiro módulo.
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 • 4º MÓDULO – SER x TER
O último módulo apresenta uma importante oportunidade para que 

a discussão entre ter e ser, seja realizada de modo dinâmico e com 
embasamento teórico. Subdividido em dois tópicos: O Autoboicote e 
Investimentos Saudáveis, oportuniza uma avaliação dos pontos esta-
belecidos desde o primeiro módulo até uma projeção futura através 
de escolhas saudáveis e sustentáveis ao longo do tempo.

 OBSERVAÇÃO
A Campanha Consumo Saudável passa a integrar o projeto Linha 

de Chegada a partir de 2018. Desta forma, ampliaremos a inserção 
das ações de educação financeira infantil. Parabéns por receber 
nossa campanha em sua escola. Desfrute do 1º Módulo e atravesse 
conosco a linha de chegada. CAMPANHA CONSUMO SAUDÁVEL 
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1º MÓDULO – O VALOR DO 
TEMPO E DO DINHEIRO

O objetivo principal deste capítulo é capacitar os professores sobre 
o valor do dinheiro no tempo e sobre os princípios básicos da Edu-
cação Financeira. Subdividido em três tópicos: O Tempo; O dinheiro 
e Educação Financeira, oferece um roteiro sobre as relações do di-
nheiro, principalmente entre os jovens em idade escolar, sobretudo 
nas áreas: mesada (quando dar, a partir de qual idade, quanto dar), 
programação do tempo e planejamento de compras. Os textos e as 
respectivas atividades são:
• A força do episódio
• O tempo de dizer não
• O longo prazo é cada vez mais curto
• O significado do dinheiro
• Guardar ou gastar?
• O ressentimento e a economia
• Consumo infantil
• Mesada
• Educação ética e professores
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CAMPANHA CONSUMO SAUDÁVEL
1º MÓDULO – O VALOR 

DO TEMPO E DO DINHEIRO

TÓPICO – O TEMPO

A FORÇA DO EPISÓDIO 
Uma das características da atualidade é a velocidade com que 

se apresenta a novidade. Porém é com a mesma velocidade que as 
pessoas se desapegam da novidade. Por que? Porque a rotatividade 
é “quase” uma necessidade dos consumidores. 
O homo consumens é reconhecido pelo número de vezes com que 

troca os objetos adquiridos, onde o sucesso é medido pelo maior 
número de trocas. E aqueles que são “obrigados” a um menor núme-
ro de trocas, ficam ou se sentem, excluídos. O que isso quer dizer? 
Significa que grande parte da sociedade admira quem consegue ad-
quirir as novidades – roupas, carros, viagens, brinquedos, jogos – e 
na contrapartida, desmerece aquele que sempre mostra a “mesma 
coisa”. Mas isso não é “culpa” de ninguém, ou será que é?
Um dos reflexos da nossa sociedade é o hiperconsumo, que tenta 

combater o tédio e a insatisfação através de sensações novas e iné-
ditas, obtidas através das compras, ou seja, de episódios.
Um instante, uma ocorrência ou uma simples circunstância...
É assim que temos nos comportado enquanto consumidores. É 

como se nossos sentimentos também entrassem no ritmo da rotati-
vidade e além das compras, nossas relações amorosas sofressem de 
tédio como se fossem apenas episódios, perdemos a noção do tem-
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po e do que realmente importa. Quando tudo é importante e tudo é 
necessidade, significa que já não conseguimos mais eleger, de fato, 
as prioridades.
É fundamental que não vivamos mais a urgência do instante, para 

que um episódio isolado não ganhe uma proporção descabida, e 
principalmente, para que possamos ensinar às crianças que vontades 
não são necessidades e que todos podem “aguentar”, não satisfazer 
suas vontades imediatamente e ainda assim, serão felizes!
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SUGESTÃO DE ATIVIDADE
O professor poderá dar uma bala (ou bombom)  

a cada aluno no início da aula e dizer que 
pode ser guardada até o fim da mesma.
No final da aula, a professora deve abordar o tema 

e colocar diante deles a situação do imediatismo  
no consumo e na vida. Aqueles que tiverem 
guardado a bala, receberão mais uma como 
recompensa pela tolerância e pelo controle 
ao imediatismo



O TEMPO DE DIZER NÃO!
“Devemos dizer não aos filhos”, “Não se pode dar tudo aquilo que 

os filhos querem”, essas frases são constantemente ditas e a maio-
ria concorda com isso. Os especialistas dizem que dar limite é fun-
damental, e realmente é. Tanto a psicanálise como outros saberes, 
mostram e comprovam que o limite é a mola mestre para o desejo, 
ou seja, sem falta não existe desejo. 
Por outro lado, a experiência clínica também mostra como é difícil 

para os pais dizerem esse “não”. Eles sabem que devem privar os 
filhos de algumas coisas, mas o que quase nenhum especialista fala 
é da lembrança ruim que se guarda ao ser privado de algo. E ainda, 
o quanto um pai, ou uma mãe, que sofreram falta de muitas coisas 
querem evitar a mesma falta, a raiva ou a dor da privação em seus 
filhos. Afinal ser pai ou ser mãe não é também evitar que o filho 
sofra?
Além disso, precisam lidar com os argumentos que os filhos usam. 

Muitas vezes os pais se sentem desarmados, impotentes e sem for-
ças. Ficam em dúvida sobre o modo de agir. Ninguém conhece a 
linha exata entre dar demais ou ser muito restritivo. Surge então a 
angústia e a dor de dizer “não”.
Muitas teorias indicam caminhos, sugerem medidas, mas é inevitá-

vel enfrentar essa angústia. Fugir dos questionamentos é roubar, de 
si próprio, a possibilidade de ao menos, tentar, analisar aquilo que 
pode ser “certo”, e aquilo que talvez seja “errado”.
Considerando que os jovens sofrem um grande apelo comercial, o 

consumismo tem sido um dos maiores problemas enfrentados pelos 
pais. Cabe reforçar que a frustração é fundamental para que uma 
criança possa se tornar um adulto equilibrado. Ter falta de alguma 
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coisa, se deparar com o “não poder ter”, é o 
caminho necessário para que a conquista seja 
um objetivo. Crescer com a ideia de que tudo 
é facilmente obtido, transforma uma criança 
em uma pessoa dependente das satisfações 
externas.
O mercado de trabalho recebe muitos jovens 

sem iniciativa, com dificuldade de aceitar or-
dens e de manter uma disciplina de trabalho 
apropriada. Será que evitar as frustrações 
dos filhos é o melhor caminho? Parece que 
não, portanto, cabe aos pais estabelecerem 
limites, ainda que enfrentando angústias, ain-
da que sentindo a dor de dizer não.

SUGESTÃO DE ATIVIDADE
Solicitar que os alunos reflitam sobre o que 

sentem quando se deparam com um não. 
Depois pedir que escrevam em um pequeno 
papel sem se identificarem. Depois trocam os 
papeis entre si e cada pode falar como se 
aquela reação ou sentimento – que recebeu 
no papel – fosse sua. Após eles poderão falar 
sobre o que haviam escrito originalmente. Por 
fim, poderão comparar as reações todos e os 
pontos comuns.
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O LONGO PRAZO É CADA VEZ MAIS CURTO
Um ano novo costuma ser acompanhado de muitas promessas 

de mudanças. Genuínos na intenção, os propósitos objetivam reno-
var planos antigos, criar hábitos novos e, principalmente, abandonar 
comportamentos prejudiciais. Algumas pessoas costumam escrever 
suas metas e o problema surge quando, ano após ano, alguns itens 
permanecem na lista, sem que sejam realizados. Mas, por que isso 
acontece? Por que as promessas feitas com tanto entusiasmo caem 
no esquecimento ou ficam apenas no papel ou na vontade?
Mudanças são desafios, mas também são práticas e, toda prática 

requer investimento de tempo, energia, afeto e, por vezes, dinheiro. 
Como a sociedade contemporânea é marcada pela busca de satisfa-
ção constante, tudo o que não “der retorno rápido”, corre um grande 
risco de ser abandonado. O esforço para conquistar algo mais va-
lioso, como uma ascensão profissional, um relacionamento amoroso 
saudável ou uma boa carteira com papéis rentáveis exige empenho 
constante, isto é, investimento de longo prazo. 
Com a urgência característica da vida moderna, a noção de longo pra-

zo parece não ser muito bem compreendida. Assim, investir alguns pou-
cos meses pode ser considerado um tempo demasiado, e, não é. Embora 
o longo prazo, não deva ser “tão longo”, conforme sugere o especialista 
Jurandir Macedo, as grandes conquistas raramente são atingidas com 
pouco investimento, seja de tempo, de afeto, de empenho ou financeiro. 
É incrível como grande parte da humanidade comprova a lei do menor 
esforço, ou seja, quer receber muito sem dar quase nada.
Um exemplo pode ser encontrado nos relacionamentos amorosos, 

quando pessoas que investem pouco esperam ansiosas por um gran-
de retorno, demonstram uma espécie de lógica do lucro que se ins-
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taura. E, caso aquela aplicação – afetiva – esteja “dando prejuízo é 
hora de desfazer-se dela”. Estar caindo, significa em última instância 
estar gerando aflição, incomodo e todos buscam segurança. O lucro 
esperado num investimento amoroso é a segurança – felicidade, com-
panheirismo, cumplicidade, desejo, etc., são traduções da segurança 
emocional. 
Se homens e mulheres, ao investirem amorosamente buscam resol-

ver seus problemas, esperam adquirir segurança e exigem que isso 
aconteça no curto prazo, os investimentos financeiros serão tratados 
de forma muito diferente? Um outro exemplo de curto prazo são 
as vontades. As vontades são instantâneas, voláteis e líquidas. 
Surgem e somem com muita rapidez, mas o 
ser humano buscou cristalizar aquilo que é 
passageiro, tentando satisfazer-se imedia-
tamente – vive no curto prazo. Confundidas 
com desejos, ninguém mais tolera esperar, 
como se a espera fosse algo desprezível, e 
assim, conquistar um desejo virou um trabalho 
árduo e frustrante. Por sorte, muitas pessoas 
reconhecem o valor de uma conquista genuína 
e de um desejo real. Bons investimentos são 
frutos colhidos no tempo certo. 
Porém, vale lembrar que uma das urgências mo-

dernas é o consumo e para quem tem como objeti-
vo ganhar mais e evitar o endividamento, uma das 
formas de obter êxito é abrir mão das vontades 
e se autorizar a conquistar desejos. E quan-
do aparecer aquela gigantesca vontade 



SUGESTÃO DE ATIVIDADE
Cada aluno escreverá um objeto que deseja 

comprar e um que pode deixar de consumir. 
Ele fará uma cópia e entregará para a pro-
fessora e guardará a outra.

Após um mês a professora analisará junto 
com eles se ainda existe o mesmo desejo, se 
ele foi saciado ou se apenas desapareceu.

Poderá ainda analisar, a relação entre abrir 
mão de algo concreto para obter a satisfação 
uma satisfação mais subjetiva, por exemplo, 
a satisfação em não precisar comprar tudo o 
que tem vontade na hora.

Outro fato que pode ser abordado é o re-
sultado de não consumir algo habitual e se 
questionar: “Como isso me influenciou? Qual 
a verdadeira falta que me fez?”
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de comprar? Pergunte-se: “é mais importante comprar ou construir e 
fortalecer a independência financeira?”. Afinal, conquistar a carta de 
alforria é um investimento de longo prazo.



TÓPICO – O DINHEIRO
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O SIGNIFICADO DO DINHEIRO
O dinheiro possui o significado universal que é ser um meio de 

trocas, uma via de inúmeras possibilidades. Socialmente, estabelece 
alguns contornos e confere um estilo de vida determinado pela ca-
pacidade e oportunidade de alavancagem financeira. Mas, a relação 
com o dinheiro é absolutamente singular. A forma de gastar, investir 
e “sentir” o dinheiro está relacionada com os significados inconscien-
tes de cada um. O que representa ter? Quanto é necessário? Por que 
ter? Questões como essas, podem ser respondidas considerando dois 
aspectos. Primeiro, pelas razões concretas de segurança, conforto, 
empreendedorismo, etc. Segundo, pelos afetos, fantasias e desejos 
particulares que constituem cada indivíduo. Portanto, é essencial co-
nhecer o próprio perfil na integralidade, ou seja, na racionalidade e 
na subjetividade. Mas por quê?
Porque as decisões financeiras são tomadas a partir destas duas 

instâncias. Considerar a subjetividade é tão importante quanto conhe-
cer as pretensões objetivas. Por exemplo, quantas pessoas racional-
mente decidem que vão economizar mais, ou vão parar de fumar ou 
fazer exercícios regularmente e simplesmente não conseguem? Existe 
uma determinação genuína, mas é insuficiente. Pelo fato das decisões 
racionais, serem sempre acompanhadas pelas motivações incons-
cientes é comum que, em muitos casos, não haja uma ressonância 
positiva. É neste cenário que o consumo está inserido. É fundamental, 
necessário e prazeroso consumir. Por outro lado, o consumismo é 
prejudicial, dispensável e doloroso. O consumo é limitado, o consu-



SUGESTÃO DE ATIVIDADE
Dividir os alunos em pequenos grupos e 

mostrar a figura em anexo. Solicitar que falem 
a primeira coisa que passar pela cabeça deles 
quando virem a imagem. Depois devem discu-
tir em pequenos grupos entre 3 e 5 minutos 
sobre o significado que teve para cada um. 
Ampliar a discussão para o grande grupo e 
procurar concluir o que representa o dinheiro.

mismo é desregrado. Enquanto o primeiro gera uma satis-
fação mais prolongada, o segundo estabelece rapidamente 
arrependimentos, angústias e, por vezes, endividamentos. Na 
realidade, o consumismo desenfreado parte de um endivida-
mento afetivo. Por motivações afetivas, homens, mulheres e 
crianças buscam freneticamente a satisfação em algum objeto 
palpável. Isso tem levado milhões de pessoas às lojas, com a 
expectativa de que a felicidade seja ali, encontrada. Estariam 
todos enganados? Sim e não. Sim porque todos sabem, mais 
cedo ou mais tarde, que a felicidade, o bem estar verdadeiro 
e a auto-estima não são exteriores, portanto, não podem 
ser comprados. Ao mesmo tempo, não estão propriamente 
enganadas. Acima de tudo, estão absorvidas pela cultura 
do ter, ou do parecer ter. Refletir sobre as escolhas finan-
ceiras fortalece o seu estilo e a sua individualidade.



SUGESTÃO DE ATIVIDADE
Solicitar que os alunos escrevam no cader-

no duas coisas que comprariam se ganhassem 
R$ 150,00 e voltar ao assunto 15 dias depois. 
Primeiro fazendo a mesma pergunta e depois 
solicitando que comparem as diferenças nas 
respostas, a efemeridade das vontades e a 
importância de guardar.

17
CAMPANHA CONSUMO SAUDÁVEL

GUARDAR OU GASTAR? | Na dúvida não ultrapasse
Em tempos de crise as opiniões se dividem: devemos aproveitar e 

comprar o que queremos antes que o dinheiro acabe? Ou, devemos 
guardar o máximo possível para garantir o futuro?
Diante dessas contradições, como decidir? Lembrando que a sa-

bedoria reside na simplicidade, um bom conselho poderá ser en-
contrado nas estradas. Isso mesmo! Um dos sinais de trânsito mais 
inteligentes que existe é também uma excelente dica financeira:  
NA DÚVIDA, NÃO ULTRAPASSE. 
Não estamos falando de uma grande e cruel dúvida, mas sim daque-

le breve instante em que você se pergunta: será que devo, será que 
posso, será que vai dar? Se você tem alguma dúvida, é sinal de que a 
prudência e a inteligência estão habitando sua mente e isso é ótimo. 
Ninguém está dizendo para você parar na estrada e não mais andar, 
mas que em alguns momentos, é sábio não ultrapassar. Não ultrapasse 
seu orçamento, não gaste tudo, não compre os presentes mais caros, 
guarde parte do seu décimo terceiro e se planeja para o melhor.



E, para que você possa construir um bom 
planejamento e uma ultrapassagem na hora 
certa, procure utilizar uma planilha de or-
çamento doméstico e analisar quais são as 

“necessidades mentais” que estão fazendo 
você arriscar.

O RESSENTIMENTO E A ECONOMIA
Embora pouco reconhecido o ressentimen-

to interfere fortemente nas relações pessoais 
e profissionais. Alguém ressentido atribui 
a responsabilidade do seu sofrimento a 

um outro, ou seja, o ressentimento é interpretado 
como um prejuízo. Esse “outro” leva a culpa por algum sofrimento ou 
fracasso. O ressentido é alguém que não consegue esquecer ou perdo-
ar e fica num “autoenvenenamento psicológico”, considerando-se uma 
vítima. Ainda que culpe o outro com muita ênfase, não se reconhece 
como vingativo por considerar que a outra pessoa deveria protegê-lo, 
premiar seus esforços, ou ainda, reconhecer seu valor.
O ressentimento é paralisante e isenta a suposta vítima de qualquer 

responsabilidade pela situação que a ofendeu. Dessa forma, o ressenti-
do jamais se arrepende, apenas acusa. Entretanto, não apresenta uma 
acusação clara, justamente, por não buscar uma reparação, ou seja, ele 
não almeja recuperar algo, espera sim obter uma espécie de vingança. 
Segundo Nietzsche, uma vingança imaginária e eternamente adiada. Ao 
ser adiada é, igualmente, sustentada! Essa é a forma de manter em vigor 
o ressentimento e não dar fim a situação que causou o mal-estar.



SUGESTÃO DE ATIVIDADE
Solicitar que os alunos escrevam em 

pequenos papeis uma situação de injustiça as-
sociada ao dinheiro. Depois redistribuir entre 
os alunos os papeis e solicitar que cada um 
deles comente se acha injusta a situação 
justificando-a. Depois solicitar que cada um 
comente o que havia escrito originalmente e 
que procurem mapear quais são as diferenças 
e os traços comuns das situações.
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É fundamental não confundir ressentimento com mágoa ou raiva. A 
mágoa é uma “ferida narcísica que ainda não deixou de sangrar”. A 
raiva “tem um prazo de validade”, que encontra solução na vingança 
ou no perdão. Tanto a mágoa como a raiva estão circunscritas num 
determinado tempo, o ressentimento não! Dessa forma, o ressentido 
adia infinitamente a resolução da situação que considera ofensiva. E 
assim, seja por não se vingar, seja por não perdoar a ofensa, fica 
preso num circuito de impotência e amargura.
Obviamente, muitas são as fontes geradoras de ressentimentos, 

mas enquanto fenômeno social é possível pensar na economia tam-
bém como uma fonte geradora de ressentimento. Em alguma medida, 
o capitalismo transmite uma promessa de igualdade social quando, 
por exemplo, através de comerciais anuncia que “querer é poder”. As 
pessoas que não conseguem atingir seu “querer”, sentem-se privadas. 
Nesse momento, para muitos indivíduos se instala o sentimento de 
prejuízo gerando um exército de ressentidos. Queixosos e decepciona-
dos com as promessas não cumpridas – sejam promessas imaginárias 
ou reais – os ressentidos não conseguem investir adequadamente.
Considerando que as pessoas investem afetos, pensamentos, tempo 

e finanças, convém refletir sobre as consequências do ressentimento 
nas relações que estabelecemos, todos os dias das nossas vidas...
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TÓPICO – EDUCAÇÃO FINANCEIRA
POR QUE EDUCAÇÃO FINANCEIRA INFANTIL?
Para lidar bem com o dinheiro é necessário antes demais nada 

reconhecer o lugar e o valor que ele ocupa e ensinar crianças não 
é tarefa fácil, sobretudo quando algo tão complexo está envolvido. A 
abordagem pode ser dividida entre dois aspectos: primeiro reconhe-
cer a subjetividade do dinheiro, ou seja, o que de fato ele compra, 
qual é o lugar que devemos reservar à sua busca e conquista. O 
segundo aspecto é mais concreto e objetivo pois se trata de saber 
lidar efetivamente com o dinheiro. E, com as crianças podemos partir 
da questão do guardar – poupar – dinheiro.
Poupar está diretamente relacionado com disciplina, com a capacida-

de de postergar, de suportar frustração, esta é sem dúvida o grande e 
maior aprendizado. Depois de ter tolerância, disciplina e, sobretudo, a 
responsabilidade pelas fazer escolhas realizadas – para ter algo é neces-
sário abrir mão de alguma coisa – a criança saberá lidar bem o dinheiro.
Colaborar para que a criança tenha as ferramentas adequadas é 

fundamental para que ela adquira o conhecimento necessário. Existem 
três razões básicas para que alguém decida poupar: segurança, futuro 
e comprar algo que se quer. Crianças são mais facilmente atraídas pelo 
terceiro motivo e é possível iniciar por ele, através dos seguintes passos:
• Estabeleça com a criança um objetivo financeiro
• Analise junto com ela as formas de conquistar o valor daquilo 

que deseja comprar (guardando parte da mesada, fazendo pequenos 
trabalhos domésticos em troca de dinheiro, criando algum produto e 
vendendo, aproveitando a feira na escola para alavancar as finanças, 
vendendo brinquedos em desuso, etc.)
• Comemorando junto com ela quando o objetivo for atingido.
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É de suma importância que as ferramentas 
sejam dadas, ou seja, formas para a criança 
ter acesso ao dinheiro. Além disso, é neces-
sário monitorar o andamento da atividade, 
isto é, da disciplina no guardar o dinheiro. 
Metas adequadas a idade, objetivos mensu-
ráveis e viáveis, prazo não muito longo e in-
centivo são as ferramentas complementares. 
Economizar dinheiro é uma de auxiliar a lidar 
com a moeda, mas é antes de mais nada 
um caminho que reforça a disciplina e a 
tolerância, habilidades tão necessárias para 
a aquisição da inteligência emocional. Edu-
cação financeira infantil pode ser mais 
uma oportunidade de ajudar crian-
ças a se tornarem adultos saudá-
veis e sustentáveis.
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CONSUMO INFANTIL
Diversos especialistas realizam estudos ao redor do mundo mos-

trando o efeito do consumo no universo infantil. Muito além de um 
simples comprar algo ou não, o consumo tem transformado a essên-
cia das crianças, ou seja, ao invés do desenvolvimento infantil estar 
mais direcionado a criatividade e aquisição de experiências, o foco 
tem sido a quantidade de produtos adquiridos.
Comumente vemos crianças infelizes, se depreciando ou se desva-

lorizando porque não possuem o tênis, o celular ou o vídeogame da 
mesma marca que o amigo. A felicidade e o valor próprio parecem 
não mais pertencer ao interior das crianças, mas ao seu exterior, 
como uma forma de “terceirizar” sua subjetividade.
Outro aspecto, no mínimo curioso, são os resultados de algumas 

pesquisas que mostram o poder do “fator amolação”, isto é, a força 
da teimosia. Nos EUA, 46% das compras para crianças e adolescen-
tes são decorrentes da insistência. Vale ressaltar que o marketing 
pode potencializar algumas características nas crianças, tanto posi-
tivas quanto negativas. De forma subliminar, a birra é reforçada em 
algumas peças publicitárias por empresas que vêem as crianças como 
meros consumidores, sem nenhuma preocupação ética com o desen-
volvimento infantil. Por sorte, também encontramos empresas éticas.
Os pais são os responsáveis e decisores finais, porém podemos 

negar que os pais lutam contra uma indústria das mais poderosas 
que investe bilhões de dólares para tornar seus produtos atraentes 
e apetitosos? Com toda certeza não. Inclusive, os pais dos pequenos 
consumidores já foram categorizados e devidamente divididos entre: 
indulgentes, companheiros, conflitantes e necessidades básicas. Diante 
de tamanha competência e comercialização diante das crianças, po-
demos nós, adultos e pais, ficarmos paralisados ou sermos ingênuos?



SUGESTÃO DE ATIVIDADE
Definir um produto (ex: refrigerante, tênis, 

salgadinho...).
Elaborar pesquisa sobre o tema definido 

(quantidade de peças publicitárias – comer-
ciais na TV – a forma delas, o que sentimos 
quando somos expostos a ela).
Debater abertamente as impressões para 

chegar ao que, subliminarmente, está inserido 
na peça publicitária.
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CONSUMO E FALTA DE LIMITE
Freud escreveu sobre a singularidade humana, mas em muitos mo-

mentos fez o que chamamos de laço social, ou seja, demonstrou a 
forma como a psicanálise se presentifica no social. Dentre os vários 
assuntos que seria possível abordar, o consumo parece ser um dos 
mais interessantes, desde Freud até hoje estudos, pesquisas e teorias 
são escritas para explicar tal fenômeno. 
Em especial, podemos pensar nas consequências de uma falta de 

limite. A princípio o consumo pode ser “encarado” como uma forma 
de atender os “desejos” das pessoas. Mas, por que logo após a aqui-
sição de um bem, a maioria se sente insatisfeitas?
Logicamente, existe uma satisfação ao consumir um produto seja 

uma roupa, uma casa, um automóvel, etc., mas quanto dura a sen-
sação de bem-estar?



SUGESTÃO DE ATIVIDADE
Promover um breve escrito sobre o significa-

do do consumo, através da complementação 
da frase: ‘COMPRAR É...”. Depois dividir em 
pequenos grupos (3 ou 4) e debater as ideias 
comuns. Por fim, debater em grande grupo e 
escrever no quadro os pontos comuns.

A sociedade de consumo tem a característica de criar a ilusão de 
satisfação das necessidades, gerando por conseqüência a idéia de que 
o reconhecimento social e a valorização pessoal passam, obrigatoria-
mente, pelo consumo. Quer dizer, se a bolsa ou o sapato da moda 
não forem comprados, a mulher poderá ser vista como antiquada, 
ultrapassada. Já, para o homem, os bens são mais caros, pois o or-
namento fálico, ou seja, o símbolo que mostra sucesso são os carros: 
como não ter um audi, uma mercedes, ou no mínimo um carro novo? 
Pois bem, a grande questão é que isso só alimenta um processo que 
acaba por confundir e exigir um consumo cada vez mais acentuado. 
As maiores vítimas, talvez sejam os adolescentes que pela própria cri-
se que enfrentam, crise simbólica e física, se deparam com um apelo 
desenfreado. Para a psicanálise uma das formas de manifestação da 
“falta de limite” é via consumo. Ali, nas compras os adolescentes 
estão retratando um estado interno no qual estão inseridos. Manter-
-se fora do apelo 
social e das estra-
tégias de consu-
mo requer não só 
uma visão crítica, 
ou uma “conscien-
tização”, requer, 
sobretudo, um es-
tabelecimento de lei simbólica internalizada. Suportar frustração, se 
deparar com o limite da vida e ouvir “não” sem se desequilibrar, são 
importantes legados que os pais e educadores podem deixar aos 
seus filhos e alunos.
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MESADA
Como lidar com as crianças, os filhos e com dinheiro? 

Prepará-los para saber doar, ganhar, gastar e poupar é 
uma das maiores preocupações de pais e educadores. Es-
pecialistas como Cássia D’Aquino, demonstram que é possí-
vel educar financeiramente, de forma prática e objetiva. Os 
principais pontos são os seguintes:
• COMO GANHAR: mostrar que o mercado é competitivo, 

sendo que a preparação se dá através da educação formal 
e educação financeira.
• COMO GASTAR: demonstrar que gastar dinheiro é fazer 

escolhas e lidar tanto com as conseqüências com a frustra-
ção ou a euforia diante dos objetos adquiridos.
• COMO POUPAR: a criança pode ser ensinada a gostar 

de poupar e pode ser ensinado desde muito cedo.
• COMO DOAR: ensinar a criança que a doação pode se 

dar através do dinheiro, do tempo ou do talento. E também 
é uma forma de incentivar a generosidade.

MESADA, COMO ABORDAR COM AS CRIANÇAS?
DOS 3 AOS 5 ANOS
• Semanadas: objetivo é habituá-las a esperar para rece-

ber.
• É necessário dizer para elas que a semanada é para 

que elas saibam lidar com o dinheiro quando crescerem.
• É importante estabelecer um dia para pagar e manter 

a data inalterada.
• Moeda ou R$ 1,00 é suficiente.
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DOS 6 AOS 10 ANOS
• Tem que considerar o grau de maturidade da criança 

e a realidade financeira da família.
• Pode-se usar R$ 1,00 por semana para cada ano da 

criança. Por exemplo, se a criança tem 6 anos pode receber 
R$ 6,00 por semana.

• Metade dessa quantia deve ser poupada para algum 
objetivo de curto. Dividir o dinheiro em envelopes distintos, 
um para gastar e outro para poupar.

DOS 11 AOS 18 ANOS
• Substituir a semanada por mesada.
• Fixar o dia do pagamento.
• Continuar poupando a metade para objetivos de curto 

prazo.
Texto baseado nas teorias de Cássia D’Aquino
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SUGESTÃO DE ATIVIDADES GERAIS
A HISTÓRIA DAS COISAS
• ANO: 5º ao 9º ano
• DISCIPLINA: português, história 
• OBJETIVOS: criar consciência sobre o processo de produção e 

uso
• FUNCIONAMENTO: Fazer redação contando a história de algum 

material do ponto de vista do objeto (borracha, caderno, mochila, 
etc.), desde o momento da industrialização, passando pela chegada 
na loja, indo à aquisição pelo aluno e até o descarte, ou seja, o 
destino final no lixo.
• MATERIAL DE APOIO: Assistir ao vídeo a História das Coisas, no 

endereço: https://youtu.be/xaglF9jhZLs
BANCO DA “101” (correspondente ao número de cada turma)

• ANO: Ensino fundamental e médio
• DISCIPLINA: Professor titular ou orientador
• OBJETIVOS: Promover a troca e valorização do material escolar
• FUNCIONAMENTO: Criar uma caixa de achado e perdidos e uma 

caixa de doação. Os alunos que perderam poderão procurar, os que 
não encontrarem e não aparecer dono do material encontrado, po-
derão utilizar o material do Banco da 101.

https://youtu.be/xaglF9jhZLs
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INVENTÁRIO DO MATERIAL ESCOLAR
• ANO: Ensino fundamental e médio
• DISCIPLINA: Matemática
• OBJETIVOS: Valorizar a reutilização do material escolar, fortale-

cer o conhecimento sobre o valor do dinheiro e trabalhar a noção 
de posses do aluno.
• FUNCIONAMENTO: Trabalhar com alunos a identificação de to-

dos os itens do material escolar no ano em que inicia. Refletir sobre 
a origem do material (valor, marca, uso do material similar no ano 
anterior, etc.). O aluno poderá rever no final do ano. Modelo:

O que Quanto Início do 
uso Fim do uso Observação

Lápis
Borracha 2,80
Caneta
Caderno 9,90
Régua
Estojo 15,95
Cola bastão 5,98
Cola líquida 3,60
Apontador 3,50
Hidrocor 12 cores 16,70
Têmpera 2,90
Cola colorida 3,95
Lápis de cor 7,90
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PLANEJAMENTO DOS SONHOS
ANO: 5º ao 9º ano e/ou ensino médio
• DISCIPLINA: professor orientador, filosofia, religião, sociologia, 

matemática
• OBJETIVOS: auxiliar os estudantes na responsabilização e a em-

poderamento dos processos de estudo e de economia.
• FUNCIONAMENTO: incentivar a análise e a utilização de duas 

planilha, a primeira para organização do estudo e valorização do 
tempo. A segunda, para planejamento e organização das finanças dos 
alunos para que eles possam estabelecer metas realísticas.
• MATERIAL DE APOIO: Planilha para estudo e Planilha para 

Economia.
Planilha para estudo:

O que Onde Tempo Porque Observação
Tarefas Mesa para estudo 1 hora
Provas
Descanso
Lazer
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CONCRETIZANDO OS SONHOS
• ANO: todo ensino fundamental
• DISCIPLINA: artes
• OBJETIVOS: fomentar a poupança, dar um horizonte palpável 

para a realização de alguns projetos e incentivar a reciclagem de 
material.
• FUNCIONAMENTO: os alunos estabelecem algumas prioridades 

no planejamento dos sonhos e constroem cofres com material reci-
clável.
• MATERIAL DE APOIO: sugestão de cofres com garrafas pet con-

forme figuras abaixo (modelo desenvolvido pela DPZRio). Como fazer:

O que quero Quanto custa Quanto tempo 
levarei para ter

Quanto preciso economizar 
por mês

Tênis R$ 120,00 6 meses R$ 20,00
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