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Resumo 
 

O tema investigado nesta dissertação foi o comportamento econômico de 
crianças e adolescentes. Objetivou-se verificar como se caracteriza o 
comportamento econômico de 226 alunos do ensino fundamental II, do 6º ao 9º 
ano da rede particular, rede estadual e municipal de ensino, da cidade de Santo 
Antônio do Amparo-MG. Na contextualização do tema, foram abordadas 
definições sobre o comportamento econômico, bem como o papel da família, dos 
professores e da escola no processo de socialização e educação econômica dos 
envolvidos. Como base para a construção do instrumento de pesquisa, abordou-
se o Modelo de Psicogênese do Pensamento Econômico de Marianela Denegri 
(1995), Teste de Alfabetização Econômica para crianças (TAE-N), tendo como 
parâmetros os níveis de desenvolvimento do pensamento econômico, baseado na 
teoria de Jean Piaget. A pesquisa teve caráter descritivo, realizada por meio de 
pesquisa de campo, levantamento ou survey e entrevistas. A coleta de dados foi 
realizada em duas etapas: quantitativa e qualitativa. Na etapa quantitativa, teve-se 
como base questionário estruturado para os alunos e seus pais, o teste TAE-N e, 
na etapa qualitativa baseou-se em entrevistas a partir de roteiro semiestruturado, 
ambos criados exclusivamente para este estudo. Na análise de dados, dada a 
natureza quantitativa e qualitativa, utilizaram-se estatística descritiva, análise de 
conteúdo e discurso do sujeito coletivo. Os resultados referentes ao 
comportamento econômico mostraram que os alunos são consumistas e 
encontram dificuldades na compreensão dos conceitos econômicos, havendo 
divergência entre as respostas de pais, alunos e professores. Quanto à 
alfabetização econômica, os alunos apresentaram pensamento econômico 
inferencial nas questões de microeconomia, orientado para a compreensão 
específica dos fenômenos econômicos e com capacidade de receber informações 
do meio familiar e escolar. Detectou-se também nível de pensamento econômico 
subordinado nas questões de macroeconomia, apresentando claro raciocínio 
econômico, ligado a uma educação econômica organizada para suas próprias 
experiências. As análises permitiram tanto uma compreensão mais específica de 
como as crianças compreendem o mundo econômico, quanto uma visão mais 
abrangente da importância de se trabalhar esse tema pelos pais, professores e no 
âmbito das escolas. A interpretação dos resultados da pesquisa evidenciou que 
tanto os pais quanto os professores preocupam-se com a educação econômica 
das crianças. Ressalta-se que esse processo deve acontecer desde os primeiros 
anos de vida da criança, para que ao longo do tempo as habilidades e 
conhecimentos sejam necessários para sua sobrevivência.  
 
Palavras-chave:  Comportamento econômico, Família, Criança, Escola, Educação 
Econômica, Alfabetização Econômica, Socialização Econômica.  
 

 



 

Abstract 
 

The subject investigated in this dissertation was the economic behavior of children 
and adolescents. This study aimed to verify how characterizes the economic 
behavior of 226 elementary school students II, from 6th to 9th year of the private 
network, state and municipal schools in the city of Santo Antônio do Amparo-MG. 
In the contextualization, definitions were discussed on the economic behavior and 
the role of the family, teachers and the school in the process of socialization and 
economic education of those involved. As a basis for the construction of a 
research tool, approached the Psychogenesis Model of Economic Thought of 
Marianela Denegri (1995), Economic Literacy Test Child, TAE-N, having as 
parameters the levels of development of economic thought based in Jean Piaget's 
theory. The research was descriptive, conducted through field research, survey 
and interviews. Data collection was performed in two stages: quantitative and 
qualitative. In the quantitative stage was based on a structured questionnaire for 
students and their parents, TAE-N test and the qualitative stage, was based on 
interviews through semi-structured, both created exclusively for this study. In data 
analysis, given the quantitative and qualitative nature, we used descriptive 
statistics, content analysis and collective subject discourse. The results of the 
economic behavior showed that students are consumerist and have difficulties in 
understanding of economic concepts, there is divergence between the responses 
of parents, students and teachers. As for economic literacy, students presented an 
Economic Thought Inferencial, on issues of Microeconomics, oriented to a specific 
understanding of economic phenomena and with a capacity to receive information 
from the family and school environment. And Economic Thought Level Minion, the 
issues of macroeconomics, with a clear economic reasoning, linked to an 
economic education, organized to their own experiences. The analysis allowed 
both a more specific understanding of how children understand the economic 
world as a more comprehensive view of the importance of working this issue for 
parents, teachers and within schools. Interpretation of the survey results showed 
that both parents and teachers are concerned about the economic education of 
children. It is emphasized that this process should take place from the early years 
of a child's life, so that over time, the skills and knowledge necessary for their 
survival. 
 
 
Keywords:  Economic Behavior, Family, Child, School, Economic Education, 
Economic Literacy, Economic Socialization. 
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1 Introdução  

 

O comportamento econômico vem se consolidando como uma área de grande 

interesse por parte de pesquisadores de diversas áreas como da Administração, 

da Sociologia, da Psicologia e da Economia. Tem como principal propósito a 

compreensão sobre o significado do dinheiro na vida das pessoas. Para Jeunon 

(2004, p. 40), “o comportamento econômico é o modo de perceber, avaliar e 

processar a informação, cujo ambiente que o influencia envolve recursos 

humanos, materiais e monetários”.  

 

Para Denegri, Iturra, Pavalecinos e Ripolli (1999), o estudo do comportamento 

econômico é um importante instrumento de formação do indivíduo, pois envolve 

as questões sociais, psicológicas, econômicas e a maneira de pensar em relação 

ao dinheiro. Além disso, é possível investigar as variáveis do comportamento das 

pessoas referentes à economia, tais como: comprar, apostar, poupar, doar, 

investir, endividar-se, dar presentes e pagar impostos, mas sob a ótica da 

racionalidade (Denegri, Palavecinos & Gempp, 2003).   

 

Pesquisadores como Araújo (2007), Ortiz (2009) e Cantelli (2009) também 

ressaltam a importância de estudar as variáveis do comportamento econômico e o 

significado do dinheiro, pois estão inseridos na forma de compreensão e 

representação do mundo financeiro, um dos principais pilares que sustentam o 

mundo social e cultural das pessoas.  

 

Por um bom tempo a vida econômica de crianças e adolescentes foi ignorada. Na 

sociedade atual, a compreensão sobre o comportamento econômico de crianças 

e adolescentes é considerado essencial. Contudo, na sociedade de consumo em 

que vivemos isso não é tarefa fácil. O consumo é característica primordial na vida 

das pessoas, sendo que muitas ainda apresentam dificuldades no manejo do 

dinheiro, não tendo aptidões suficientes para tomarem suas decisões. Essa 

situação fica mais preocupante com as crianças e adolescentes, pois no seu 

cotidiano econômico é comum que sofram influências da mídia, dos amigos e dos 

grupos sociais, deixando os pais com dificuldades no controle da situação.  
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Como forma de sanar essas dificuldades, Araújo (2007) realça que é importante 

trabalhar a construção de estratégias educativas no desenvolvimento de 

programas de socialização e alfabetização econômica envolvendo as famílias, 

escolas, professores e a sociedade como um todo. Esses programas auxiliam 

todos os envolvidos na descoberta de valores e regras importantes que vão sendo 

construídos e moldados ao longo da vida.  

 

Denegri et al (1999) defendem introduzir a educação econômica nas escolas, 

desde a educação infantil como a fundamental para o desenvolvimento de 

projetos relacionados às questões econômicas e psicológicas do dinheiro. A 

autora acrescenta que a escola precisa contar com o apoio dos pais na 

conscientização das crianças sobre as decisões financeiras cotidianas. Braga 

(2010, p. 88) também complementa que “é necessário que a escola não se limite 

em trabalhar a economia, somente, em sala de aula. É indispensável um projeto 

sobre o consumo, envolvendo todo o corpo pedagógico e a administração 

escolar”.  

 

A partir do exposto, a presente dissertação propõe a investigação sobre o 

comportamento econômico de crianças e adolescentes entre 10 e 15 anos, alunos 

do ensino fundamental II, bem como o papel da família, da escola e dos 

professores no processo de socialização, alfabetização e educação econômica .  

 

A pesquisa tem caráter descritivo, com abordagem qualitativa e quantitativa, 

realizada com 226 alunos do ensino fundamental II, com idade entre 10 e 15 

anos, em três escolas: uma particular, uma estadual e uma municipal, na cidade 

de Santo Antônio do  Amparo-MG. É caracterizada como pesquisa de campo por 

meio de levantamento ou survey e entrevistas. Para a análise dos dados, o 

instrumento de medida foi a escala do Teste de Alfabetização Econômica (TAE-N) 

para crianças (Denegri, 2006), traduzido e adaptado por Araújo (2007).  

 

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos, da seguinte forma: o 

capítulo 1 - apresenta a introdução, com breve relato do tema em estudo e 

descreve a problematização, os objetivos, a justificativa, a metodologia e a 

estrutura do projeto de dissertação. O capítulo 2 relata o referencial com os 
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fundamentos teóricos que darão suporte à pesquisa, destacando os principais 

autores e pesquisadores, suas ideias e modelos que contribuíram para a 

interpretação do comportamento econômico das crianças e adolescentes. O 

capítulo 3 - aborda a metodologia utilizada para alcançar os objetivos propostos, 

bem como a explicitação da caracterização da pesquisa, a unidade de 

observação, a população e amostra, técnicas de coleta de dados e os 

procedimentos para coleta e análise de dados. No capítulo 4 discutem-se os 

resultados elaborados a partir de todo o material coletado, com a intenção de 

responder aos objetivos desta pesquisa. O capítulo 5 tece as considerações 

finais, como contribuições, limitações e recomendações sobre o trabalho e ainda 

sugestão de pesquisas futuras sobre o tema. E, por fim, as referências e 

apêndices. 

 

1.1 Problematização  

 

Nos últimos anos, ocorreram significativas mudanças sociais, culturais, políticas, 

econômicas e tecnológicas. Com essas mudanças, as pessoas passaram por 

adaptações, tornando-se cada vez mais exigentes e consumistas. Com isso, o 

indivíduo consumidor, que antes era produtivo, agora privilegia o mercado 

consumidor com suas compras, tornando inevitável a relação de suas vidas 

sociais com o dinheiro (Araújo, 2007).  

 

A ideia de lidar com o dinheiro não é tarefa simples. Com a globalização, a 

maioria das pessoas manifesta dificuldades em relação aos aspectos econômicos 

cotidianos e ao uso adequado de seus recursos monetários. Nesse sentido, 

Araújo (2007, p. 29), afirma que “[...] o ser humano, em suas experiências 

cotidianas, realiza um esforço constante para compreender as relações 

econômicas em que está inserido, construindo modelos explicativos que deem 

conta dos processos vividos por ele”.  

 

Conforme Leite, Magalhães, Lordelo, Rocha, Lelis e Lauer (2010, p. 14), 

“conceitos como dinheiro, banco, investimento, poupança, preço e lucro começam 

a ser aprendidos na infância, sendo mais bem compreendidos na adolescência”. 



 23 

Assim, entender o pensamento econômico de crianças e adolescentes tem sido 

um grande desafio para pesquisadores da área.  

 

Os estudos sobre desenvolvimento do pensamento econômico surgiram a partir 

da década de 50 com os autores Strauss (1952,1954) e Danziger (1958), que 

concluíram que a ideia das crianças em relação ao dinheiro era diferente da dos 

adultos. A partir daí, a vida econômica das crianças passou a ser objeto de estudo 

de vários pesquisadores, como Berti, Bombi e De Beni (1986), Berti e Bombi 

(1988), Bombi (1991), Berti (1992), Furnham (1998), Webley e Pugh (2000), Bonn 

e Webley (2000) e Flour (2004), com o intuito de verificar o grau de maturidade 

econômica e o processo de socialização econômica predominante.  

 

O alcance da maturidade econômica pode ser adquirido nas diferentes etapas da 

vida, mas para as crianças e adolescentes esse processo vai sendo desenvolvido 

com a idade, com a alfabetização econômica e com as interações na sociedade 

(Cantelli, 2009).  

 

Para que todo esse processo ocorra, Denegri (2004) acredita que é preciso a 

busca de conhecimentos na educação econômica. A autora afirma que educação 

econômica engloba o estudo da socialização e alfabetização econômica, 

tornando-se fundamental por apresentar ideias e ferramentas essenciais para a 

construção e interpretação de temas econômicos. Em linhas gerais, o processo 

de educação econômica não ocorre de forma individual, pois no cotidiano 

econômico as crianças sofrem influências tanto dos pais quanto da escola e da 

mídia.  

 

De acordo com Silva (2008, p. 22), “a socialização econômica é o processo de 

aprendizagem das formas de relacionamento com o dinheiro e acontece desde a 

infância até a fase adulta”. Denegri (2004) acentua que a alfabetização 

econômica, por sua vez, refere-se à aprendizagem de conceitos e habilidades 

adquiridas durante suas vidas, seus conhecimentos, destrezas, estratégias e 

atitudes em relação ao dinheiro. 
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Nesse contexto, Fermiano (2010) afirma que o papel da família é fundamental 

nesse processo, já que as crianças imitam os pais nas atividades de expressão 

de valores e compras. A escola, por sua vez, colabora na transmissão de 

conhecimentos econômicos no ambiente escolar que ajudam no processo de 

construção e representação sobre o assunto. A autora ainda cita o manuseio de 

um conjunto de ferramentas de comunicação como televisão, Internet e 

comunidades virtuais que facilitam a criação da rede de relacionamento e 

transformam o pensamento econômico de crianças e adolescentes, tornando-se 

grande fator influenciador do comportamento econômico.  

 

As crianças e adolescentes estão inseridas no mundo econômico, isso é fato 

(Bessa, Fermiano & Denegri, 2014). Porém, de modo geral, a interação das 

crianças e adolescentes com o mundo social e econômico ocorre gradativamente 

de acordo com as experiências cotidianas, com as necessidades habituais para 

sua sobrevivência.  

 

Sendo assim, apesar de várias pesquisas realizadas, ainda há grande 

preocupação de estudiosos da área em compreender o comportamento 

econômico de crianças e adolescentes entre 10 e 15 anos, alunos do ensino 

fundamental II, bem como o papel da família, da escola e dos professores no 

processo de socialização e educação econômica e, sobretudo, entender o seu 

nível de alfabetização econômica.   

 

Diante do exposto, a pergunta norteadora deste estudo é: como se caracteriza o 

comportamento econômico dos alunos do ensino fundamental II nas escolas de 

Santo Antônio do Amparo? 

 

1.2 Objetivos  

 

Com o intuito de responder os questionamentos desta pesquisa, definem-se os 

objetivos que apresentam um delineamento do estudo, divididos em geral e 

específicos, apresentados a seguir.  
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1.2.1 Objetivo geral 

 

Investigar como se caracteriza o comportamento econômico de alunos do ensino 

fundamental II nas escolas na cidade de Santo Antônio do Amparo. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar as principais variáveis do comportamento econômico de 

crianças e adolescentes.  

b) Verificar o nível de alfabetização econômica das crianças  adolescentes. 

c) Identificar de que forma os conceitos econômicos são discutidos na 

família. 

d) Descrever de que maneira os conceitos econômicos são ensinados na 

escola. 

 

1.3 Justificativa  

 

O conhecimento sobre o comportamento econômico e o significado do dinheiro é 

adquirido em todas as fases de desenvolvimento do ser humano. A princípio, é 

adquirido pelas crianças por intermédio dos pais, familiares e na escola.  

 

Primeiramente, este estudo justifica-se pela relevância e atualidade do tema. O 

comportamento econômico tem sido amplamente discutido e explorado por 

pesquisadores, instituições financeiras, públicas e privadas e por governantes, 

pois o percebem como um instrumento de desenvolvimento econômico e social, 

demonstrando, assim, sua importância na sociedade.  

 

Justifica-se também, pela necessidade de conhecer o comportamento econômico 

de crianças e adolescentes, entre 10 e 15 anos, alunos do ensino fundamental II, 

de três escolas na cidade de Santo Antônio do Amparo-MG, sendo: uma escola 

particular, uma escola estadual e uma escola municipal, bem como seu nível de 

alfabetização econômica, o papel da família, da escola e dos professores no 

processo de aprendizado e socialização econômica.  
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A viabilidade desse estudo ocorreu em função da pesquisadora residir e trabalhar 

na cidade de Santo Antônio do Amparo e conhecer a realidade econômica da 

população, bem como entender as dificuldades encontradas em lidar com 

dinheiro. Além de ter acessibilidade às escolas podendo assim fazer o trabalho de 

investigação de forma mais rápida, com menor custo e com conhecimento do 

local a ser pesquisado. 

 

Como justificativa pessoal, a principal relevância deste trabalho foi conhecer o 

que as crianças e adolescentes pensam sobre o dinheiro, porque a pesquisadora 

atua na área econômica, agregando valor também na área da Educação e 

futuramente como uma oportunidade para a docência.  

 

Como contribuição na Administração, este estudo é relevante, pois retrata para as 

empresas e instituições financeiras uma excelente oportunidade de ampliação de 

negócios com produtos e serviços inerentes a esse nicho de mercado.  

 

Para o âmbito acadêmico, é importante por identificar as tendências evolutivas do 

comportamento econômico de crianças e adolescentes. A partir dos resultados 

apresentados pela pesquisa, pretende-se sugerir a implantação de um Programa 

de Intervenção de educação econômica. Essa ferramenta poderá ser utilizada na 

alfabetização econômica para as crianças de escolas públicas e particulares, 

desde as primeiras séries escolares.  

 

Para as escolas, o estudo contribuiu com o diagnóstico sobre o pensamento 

econômico das crianças, com o intuito de ampliar o aprendizado nessa área de 

estudo. Para os alunos, trata-se de possibilidade da construção de metodologias 

e materiais educativos, dando oportunidade de aprendizagem e aplicação dos 

conhecimentos adquiridos em sua vida cotidiana, com a finalidade de enriquecer 

seus conhecimentos e com perspectivas de futuro mais promissor. 

 

Enfim, este trabalho pretende contribuir na discussão sobre comportamento 

econômico de crianças e adolescentes, buscando entender a sua realidade 

econômica, bem como a socialização com o dinheiro e sua utilização como um 

instrumento de aquisição de bens e serviços em seu contexto social.  
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2 Referencial Teórico 

 

Neste capítulo introdutório apresenta-se o referencial teórico, com uma revisão da 

literatura, do ponto de vista de diversos autores e estudiosos do tema, a fim de 

constituir uma base mais sólida para as análises e considerações deste estudo. 

 

2.1 Comportamento econômico 

 

O estudo do comportamento econômico das pessoas é um tema relevante para a 

sociedade moderna. Para melhor entendimento sobre o modo como as pessoas 

se comportam economicamente, torna-se necessária a busca de embasamento 

em teorias consagradas a respeito do assunto.  

    

A literatura referencia que o conceito de comportamento econômico, ou 

Behavorial Finance, é também utilizado por vários pesquisadores para se referir à 

Economia Comportamental e às Finanças Comportamentais. Existem também 

algumas expressões relacionadas ao termo, como: decisão econômica, contexto 

econômico, atividade econômica, processo econômico, situação econômica, 

psicologia econômica e teoria econômica. No âmbito desta pesquisa, será 

estudado especificamente o significado do termo.  

 

Fermiano (2010) afirma que os comportamentos econômicos considerados 

importantes são: trabalhar, comprar, poupar, doar e apostar, sendo que tais 

comportamentos podem ser influenciados pelo tipo de economia: dinheiro, 

publicidade, socialização econômica, economia primitiva.  

 

A análise que Lea, Tarpy e Webley (1987) realizam sobre o estudo dos 

comportamentos revela preocupação tanto para as questões econômicas dos 

indivíduos como para a manipulação do consumo a partir de fatores externos. 

Esses fatores são causados por influências psicológicas e os hábitos das pessoas 

são objetos de pesquisa, pois se deseja compreender por que as pessoas agem 

de determinada maneira.  
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Complementarmente, Katona (1975, p. 43) assevera que o “comportamento 

econômico é aprendido, se desenvolve e muda com a experiência, [...] assim 

motivação, atitudes e expectativas constituem variáveis intervenientes de grande 

importância para o estudo do comportamento econômico”.  

 

Denegri, Toro e Lopez (2007) relatam que o comportamento econômico das 

pessoas não deve ser analisado somente de forma individual, mas também em 

grupos, avaliando seus componentes interativos, simbólicos e estruturais. Alguns 

cientistas, por sua vez, ressaltam que é necessário um estudo mais realista em 

relação aos aspectos e variáveis do comportamento econômico, ou seja, é 

preciso reexaminar o conhecimento acerca do assunto para melhor compreensão 

do sistema econômico. 

  

Reforçando esse pensamento, a pesquisadora Ferreira (2007, p. 3) também 

reconhece que: 

 

[...] o estudo do comportamento econômico dos indivíduos e dos grandes 
grupos pode representar uma possibilidade de debater fenômenos 
psicoeconômicos de modo a contribuir para políticas econômicas mais 
justas e apropriadas aos nossos problemas. 

 

Corrêa (2013, p. 36) também menciona que “é preciso perceber que a ciência 

econômica só existe porque existem seres humanos comportando-se em relação 

a si mesmos e comportando-se uns em relação aos outros em sociedade”. A esse 

respeito, Silva (2013, p. 12) argumenta que: 

 

A Ciência Econômica utiliza o homo economicus como objeto de análise, 
restringindo suas inquirições ao comportamento estritamente econômico 
dos agentes e tendo como principal pressuposto o conceito de 
racionalidade absoluta dos indivíduos.  

 

Segundo Cantelli (2009, p. 53), alguns estudos realizados “buscam relacionar o 

comportamento econômico com variáveis demográficas. Tendem, em sua 

maioria, a ser pontuais e lineares, estabelecendo relações de causa e efeito, sem 

considerar a natureza sistêmica e psicológica do fenômeno”.  
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Dessa maneira, Denegri (2010, p. 11) define seis causas prováveis do 

comportamento econômico: 

 

a) Comportamento econômico: resultado da ação combinada de dois motivos 

psicológicos: o desejo e a crença.  

b) O consumidor é um ser feito de desejos e apetites; 

c) O preço, custando o que você quer em termos emocionais, é determinado 

pela intensidade do desejo. A demanda reflete a força das crenças que 

são os mitos relacionados a determinada hora.  

d) O consumo varia de acordo com as maneiras com as quais esses mitos 

adquirem poder, ambição e incorporam os novos desafios, que se 

estendem por imitação.  

e) A produção depende da invenção e de trabalho, que por sua vez são 

determinados pelas necessidades.  

f) A capital é o resultado da soma dos benefícios (expresso como as crenças 

da época) que geram desejos (Denegri, 2010, p. 11). 

 

É importante lembrar que, apesar das discussões existentes, nota-se que para 

avaliar o comportamento econômico de um indivíduo é preciso analisar os 

aspectos psicológicos e econômicos, pois na maioria das vezes o indivíduo não 

está preparado para lidar com o dinheiro nas suas decisões.  

 

Em suma, a discussão em torno do comportamento econômico de um indivíduo 

envolve a avaliação de suas características pessoais, culturais e sociais. Isso é 

um processo complexo e envolve várias áreas correlatas sobre as quais serão 

realizadas considerações na próxima seção.   

 

2.1.1 O comportamento econômico nas Ciências Sociai s e Humanas 

 

Nesta seção é apresentada a revisão da literatura sobre o comportamento 

econômico nas Ciências Sociais e Humanas, tais como as principais ideias e 

pesquisas realizadas na Economia, na Sociologia, na Antropologia e na 

Psicologia.  
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Na Economia  

 

Na Economia, o comportamento econômico pode ser estudado em duas áreas de 

suma importância: a Economia Comportamental e as Finanças Comportamentais, 

as quais serão detalhadas ao longo deste tópico.  

 

A) Economia Comportamental  

 

A Economia Comportamental é uma área das Ciências Sociais que analisa a 

interface do comportamento das pessoas, no tocante a analisar o meio-termo 

entre o consumir e o poupar. Também é conhecida como Psicologia Econômica, 

Psicologia do Consumidor, Socioeconômica ou Psicologia Organizacional.  

 

Os aspectos econômicos envolvidos nesta análise têm sido campo de estudo de 

muitos pesquisadores a partir de modelos que têm como premissa principal a 

busca de conclusões da escolha racional.  

 

Ao longo do tempo, a escolha racional pode ser desenvolvida com base em 

aspectos psicológicos. Porém, é da Psicologia que vêm as maiores 

argumentações sobre essa escolha. E, por intermédio das pessoas envolvidas, os 

resultados apresentados são diferentes, tornando o indivíduo um ser único e com 

características únicas.  

 

De acordo com Ferreira (2007, p. I), a “Economia Comportamental tem origem na 

insatisfação de economistas com as explicações oferecidas por sua própria 

disciplina para os comportamentos econômicos observados na prática”. 

 

Os autores Camerer e Loewenstein (2004, p. 1) argumentam que: 

 

A Economia Comportamental aumenta o poder explanatório da Ciência 
Econômica ao provê-la de fundamentos psicológicos mais realistas. No 
âmago da Economia Comportamental está a convicção de que, ao 
aumentar o realismo dos pressupostos psicológicos da análise econômica, 
se aperfeiçoará a própria ciência econômica [...], gerando insights teóricos, 
melhorando as previsões de fenômenos econômicos e sugerindo melhores 
políticas.  
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De acordo com Muramatsu e Fonseca (2008, p. 3), “a principal dificuldade 

encontrada na Economia Comportamental é fazer a estimativa das preferências, 

dos gostos, valores e emoções das pessoas e a sua avaliação em relação às 

perspectivas”.  

 

No Brasil, o tema Economia Comportamental ainda é pouco divulgado. As 

principais pesquisas foram realizadas em 1999, pela Profª. Drª. Alice da Silva 

Moreira, da Universidade do Pará, que fez seus estudos na Inglaterra sobre o 

significado do dinheiro, na abordagem da Psicologia Social, com enfoque 

transcultural. Em seus estudos, Moreira e Tamayo (1999) estudaram e 

compararam os significados do dinheiro e a sua predominância nas diferentes 

regiões geográficas brasileiras. 

 

A partir de análise de vários economistas e psicólogos, alguns modelos 

econômicos de comportamento de consumo e poupança foram criados, dos quais 

se citam os principais:  

 

a) Modelo teórico de Hall (1978): o consumidor é representativo e escolhe o 

quanto consumir e poupar hoje visando ao bem-estar;  

b) modelo da renda permanente de Friedman (1957): o consumo acompanha 

a renda permanente;  

c) modelo dos ciclos de vida de Modigliani e Brumberg (1954): a poupança 

segue os ciclos de vida.  

 

Em suma, a Economia Comportamental é uma área relevante, pois ao analisar o 

comportamento das pessoas em relação a consumir e poupar obtém resultados 

importantes para as empresas e instituições se adaptarem a produtos e serviços, 

inerentes a esse nicho de mercado. 

 

B) Finanças Comportamentais  

 

As Finanças Comportamentais são uma ramificação da Economia 

Comportamental e também podem ser conhecidas como finanças modernas, 

sendo que ambas são áreas relativamente novas. As finanças modernas surgiram 
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em 1952 com Harry Markowitz, que criou uma nova ferramenta para otimização 

de carteiras de ações. Em 1960, surgiu o Modelo de Precificação de Ativos 

Financeiros (CAPM), advindo de Markowitz. Mais tarde, em 1970, Eugene F. 

Fama, em seu doutorado, descreveu o mercado eficiente.   

 

As Finanças Comportamentais constituem um novo campo de pesquisas. Um dos 

trabalhos pioneiros e relevantes na área é o artigo “Prospect theory: an analysis of 

decision under risk”, publicado em 1979, por Kahneman e Tversky. Esse trabalho 

teve como objetivo investigar o comportamento humano e a maneira como as 

decisões são tomadas em situações de risco, analisando a racionalidade. 

 

De acordo com Silva (2011), a origem das Finanças Comportamentais está ligada 

às aplicações das descobertas da Psicologia na teoria econômica. Já na teoria 

neoclássica de finanças está baseada na busca da maximização da utilidade 

esperada, e os agentes possuem racionalidade ilimitada.  

 

Para a pesquisadora Ferreira (2007, p. II), as Finanças Comportamentais 

“estudam o comportamento dos mercados financeiros e os temas que são 

estudados na área são: heurísticas, reações exageradas para mais ou menos, 

teoria da utilidade esperada, ilusão referente a dinheiro, risco, incerteza, teoria do 

prospecto, comportamento de manada e confiança exagerada”.  

 

Nessa linha de pensamento, as Finanças Comportamentais têm o intuito de rever 

as teorias tradicionais, enfatizando o comportamento humano em relação às 

tomadas de decisões financeiras das empresas e dos mercados, em situação de 

incertezas. Dessa forma, avaliar o processo de tomada de decisão, por exemplo, 

de um investidor é um processo complexo. Isso envolve criteriosa análise por 

parte do indivíduo, em que o mesmo tenta ao máximo ter a melhor decisão para 

evitar perdas futuras, caso tome a decisão incorreta.  

 

Milanez (2003) salienta que falhas no processo da tomada de decisão podem ser 

encontradas, como: a consequência da autoconfiança excessiva, a aversão à 

perda e os exageros quanto ao otimismo e ao pessimismo. Ainda segundo esse 

autor, as teorias do comportamento humano são advindas de outras áreas das 
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Ciências Sociais, dos estudos tradicionais nos quais os agentes econômicos 

atuam sempre de forma racional e da Hipótese de Mercados Eficientes (HME). 

Esta teoria está baseada em noções do comportamento humano racional e na 

maximização de utilidades esperadas e age sob a racionalidade ilimitada.  

 

Conclui-se que tanto a Economia Comportamental quanto as Finanças 

Comportamentais estudam o comportamento dos mercados financeiros, incluindo 

a análise de aspectos psicológicos e sem abandonar os pressupostos da teoria 

econômica tradicional. 

 

Na Sociologia  

 

A Sociologia é uma parte das Ciências Humanas que estuda o comportamento 

humano em função do meio em que vive. De acordo com Santos (2005), em 1904 

nasceu a Sociologia de Max Weber, a fim de estudar os problemas sociais e 

culturais ligados à Economia. Weber lançou a revista Arquivo para a Ciência 

Social e a Política Social, na qual estabeleceu a natureza dos fenômenos que 

constituiriam o objeto da Sociologia. 

 

Santos (2005) e Wanderley (2003) corroboram a ideia de que, na Sociologia, as 

estruturas sociais e processos são resultados da prática de um conjunto de ações 

estratégicas, enfatizando a ideia de mercado como a transferência dos direitos de 

propriedade do vendedor ao comprador.  

 

A partir de 1980 surgiu a Sociologia Econômica (SE), como um campo do 

conhecimento importante da Sociologia. Segundo Wanderley (2003, p. 15), 

“aparecem novos estudos que questionam os principais pressupostos da 

Economia Neoclássica definidos pelo individualismo metodológico: atores 

racionais instrumentais e ausência de estrutura social”.  

 

Martes, Loureiro, Abramoway, Serva e Serafim (2007) reportam que a Sociologia 

Econômica está voltada para o estudo da compreensão das ações econômicas 

por meio de fatores ou variáveis sociológicas, pelos quais alguns fenômenos 
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sociais buscam explicar os mais variados comportamentos econômicos, como o 

costume, a coerção, a crença, a imitação ou a obediência.  

 

Há indícios de que o primeiro autor a empregar o termo foi William Jevons (1835-

1882), no seu trabalho Teoria da Economia Política (Serafim, 2008). No período 

de 1879 destacam Max Weber (1864-1920), Émile Durkheim (18581917), Georg 

Simmel (1858-1918) e Vilfredo Pareto (1848-1923). De modo geral, o principal 

objetivo desses estudos é a combinação da análise dos interesses econômicos 

com a análise das relações sociais. 

 

Martes et al (2007, p. 11) argumentam: 

 

A Nova Sociologia Econômica não se resume ao tratamento sociológico de 
variáveis econômicas, mas engloba a construção de um corpo sistemático 
de conhecimento, com questões que perfazem um debate e posicionam os 
autores no interior de uma literatura específica.  

 

Nessa linha de pensamento, Wanderley (2003, p. 16) opina:  

 

O desafio atual da Nova Sociologia Econômica é avançar a análise das 
relações econômicas além das afirmações de que a esfera econômica está 
socialmente construída, que as estruturas sociais e instituições são 
importantes para a ação econômica e que a racionalidade é uma 
modalidade de comportamento, entre outras. 

 

No Brasil, a Nova Sociologia Econômica é uma área em expansão. Em 2004, foi 

criado o primeiro Grupo de Trabalho em Sociologia Econômica, na Associação 

Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, o qual reuniu alguns dos 

principais sociólogos brasileiros da área, apresentando artigos de temas variados: 

mercado como construção social, modernização, padrões de qualidade, finanças, 

cultura e desemprego.  

 

Wanderley (2003, p. 33) complementa que:  

 

A Nova Sociologia Econômica parte da constatação de que as atividades 
econômicas se estruturam a partir de relações pessoais entre os agentes 
econômicos. [...] A Sociologia Econômica analisa as interações sociais que 
definem as fronteiras e as métricas das atividades econômicas. A principal 
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pergunta que guia o estudo sociológico da Economia é: como as interações 
sociais possibilitam e definem os processos econômicos de produção, 
distribuição e consumo de bens e serviços.  

 

Em suma, o desafio na Nova Sociologia Econômica é avançar a análise das 

relações econômicas além das fronteiras da teoria econômica e compreender os 

motivos, sejam eles individuais ou sociais, orientadores do comportamento 

econômico.  

 

Na Antropologia  

 

A Antropologia é a ciência que estuda o homem e a humanidade em todas as 

suas dimensões. Alguns antropólogos, como Adam Smith, Franz Boas, Marcel 

Mauss e Claude Lévi-Strauss, também fizeram suas contribuições na área, com 

estudos ligados ao crescimento econômico e à inovação tecnológica.  

 

De acordo com Douglas (2007, p. 3), o ponto de vista do antropólogo  

 

[...] é de que as coisas cuja posse significa riqueza não são necessárias 
por elas mesmas, mas pelas relações sociais que elas sustentam. A 
pobreza é culturalmente definida, não por um inventário de objetos, mas 
por um padrão de exclusões, geralmente bastante sistemáticas (Douglas, 
2007, p. 3). 

 

Já a Antropologia Econômica é uma área de pesquisa que tenta explicar o 

comportamento humano tanto na Economia como na Antropologia, descrevendo 

as variações de modos de produção, as motivações psicológicas, sociais e 

políticas e as estruturas básicas de funcionamento de cada economia.  

 

Silveira (2007) enfatiza que o desenvolvimento da Antropologia e da Economia só 

ocorreu devido aos estudos de Karl Polanyi (1886-1964), que se tornou referência 

para uma releitura da sustentabilidade, do consumo e das relações entre 

Economia e Política.  

 

Nesse contexto, Silveira (2007, p. 1) relata também que  
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A Antropologia Econômica, empreendida por antropólogos como Shalins 
(1978, 1992) e o marxista Godelier (1969), critica a lei do valor, tal como 
colocado pela economia tradicional, permitindo compreender as economias 
não mercantis, bem como os mercados inseridos no interior das mesmas, a 
partir de lógica simbólica. 

 

Tanto a Antropologia quanto a Economia só se desenvolveram como ciência 

humana com a industrialização e com a criação da classe de trabalhadores. 

Dessa forma, a Economia passou a ser fundamental para a compreensão dos 

homens e das sociedades.  

 

Silveira (2007, p. 3) sugere que "a noção de riqueza foi abandonada e substituída 

pelas noções de valor e preço, para a reprodução de riquezas, criando-se, assim, 

uma sociedade voltada para a acumulação dos valores de troca”. 

 

Conclui-se que estudar o comportamento econômico, na Antropologia, significa 

buscar explicações desde as sociedades não capitalistas à sociedade atual, 

totalmente capitalista.  

 

Na Psicologia  

 

Na Psicologia é importante destacar a Psicologia Econômica, que é uma área 

relativamente nova e tem contribuição de estudos de psicólogos, economistas, 

neuropsicólogos, sociólogos, antropólogos e filósofos, que procuram explicar e 

relacionar a Psicologia à Economia. É importante ressaltar que, apesar das 

divergências e dificuldades encontradas nessas áreas, muitas foram as 

contribuições para a compreensão da natureza humana.  

 

Desde a Antiguidade e a Idade Média até os dias atuais, muitos foram os 

pesquisadores que expuseram suas ideias sobre a Psicologia Econômica, 

elaborando modelos que explicassem a Economia, a Psicologia e as questões 

sociais. E ainda desenvolveram teorias subjacentes a cada área. Fermiano (2010, 

p. 29) propõe:  

 

O conceito de Psicologia Econômica é estudado ao longo de toda a história 
das Ciências Econômicas em diferentes contextos e interpretações pelas 
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respectivas escolas, buscando sempre uma explicação que desse conta da 
universalidade da natureza ou comportamento humano, daí a origem teórica 
do “homo oeconomicus. 

 

Silva (2008) e Ortiz (2009) compartilham da ideia de que a Psicologia Econômica 

é considerada um ramo da Psicologia Social e pode ser denominada Psicologia 

do Consumidor, Psicologia Socioeconômica ou Psicologia Organizacional.  

 

De acordo com Fermiano (2010, p. 12), “a Psicologia Econômica estuda a 

racionalidade humana e suas manifestações na Economia. Assim, é inerente a 

essa disciplina a pesquisa do comportamento econômico em diferentes contextos 

etários, culturais e sociais”. 

 

Moreira (2000) refere que “a Psicologia Econômica implica utilização de princípios 

e métodos psicológicos em eventos econômicos da vida cotidiana. Os 

pressupostos são, ao mesmo tempo, eventos sociais e psicológicos, sendo a vida 

econômica uma parte da vida social, e vice-versa”.  

 

Fermiano (2010, p. 12) divide a Psicologia Econômica em três áreas de estudos 

que se entrelaçam.  

 

a) Cognitiva: trata de temas sobre a psicogênese do pensamento econômico; 

a racionalidade econômica; o raciocínio; e tomada de decisões.  

b) Influência social: aborda a socialização econômica; os agentes de 

socialização; as estratégias e práticas; a transmissão intergeracional; a 

intersubjetividade econômica; e a alfabetização econômica.  

c) Psicologia do consumo: dedica-se a pesquisas sobre o comportamento do 

consumidor; os hábitos e atitudes; o consumo impulsivo e compulsivo; 

processos de influência (Fermiano, 2010, p. 12). 

 

Como uma perspectiva histórica e como embasamento teórico, busca-se o 

entendimento dos seguintes autores: Denegri (1995; 2004), Denegri et al (2007), 

Denegri, Iturra, et al (1999), Fermiano (2010), Araújo (2007), Ortiz (2009), Jeunon 

(2004), Silva (2008), Ferreira (2007), Ferreira (2008), Corrêa (2013), Milanez 

(2003), Ortiz (2009), Vassi (2012), Farina, Toledo e Corrêa (2006) e Figueiredo, 
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Chiari e Goulart (2013), para pontuar os acontecimentos marcantes na Economia, 

Psicologia e Psicologia Econômica, desde o século XVI até os dias atuais, 

apresentando as ideias difundidas por diversos pesquisadores sobre o assunto.  

 

Adam Smith (1759), na área da Economia, publicou “The theory of moral 

sentiments”, que inclui fatores humanos nessa área. Mais tarde, John Staurt Mill 

(1836) publicou “Homem tem sentido altruísta com o conceito de homo 

oeconomicus”.  

 

O surgimento do termo Psicologia Econômica ocorreu em 1881, sendo utilizado 

pela primeira vez por Gabriel Tarde, na França. No início do século XX, Karl 

Menger, pensador social e jurista francês, dirigiu a Escola Psicológica, 

introduzindo conceitos psicológicos nas análises econômicas, com o intuito de 

ampliar a Economia, por meio de contribuições psicológicas e da Sociologia.  

 

A partir da Segunda Guerra Mundial, outro pesquisador húngaro, George Katona 

(1908-1981), psicólogo, desenvolveu o Índice de Sentimento do Consumidor, por 

meio de pesquisas junto à população, elaborando previsões sobre o desempenho 

da economia e previu um boom econômico, o que aconteceu. Na Europa, Pierre-

Louis Reynaud, estudava Psicologia e Economia, era professor de Economia 

Política e foi seguido por outros pesquisadores como Paul Albou, na França, Karl-

Erik Warneryd, na Suécia, e Folke Olander, na Dinamarca.  

 

Jean Piaget (1923) publicou a “A linguagem das crianças” e, em 1935, “1º 

Período: a mentalidade infantil e a socialização progressiva do pensamento anos 

20 e início anos 30”. De meados dos anos 30 até anos 70, Piaget desenvolveu 

diversas pesquisas na área de Epistemologia Genética, sendo destaque entre os 

pensadores da época. Nos anos 70 Piaget publicou o 4º período da obra: “As 

múltiplas maneiras de explicar o progresso dos conhecimentos”, fazendo uma 

ligação entre a Economia e a Psicologia.  

 

A Psicologia Econômica teve avanço, na segunda metade do século XX, com a 

publicação do livro de Katona "Psychological Economics", em 1975. Herbert 

Simon (1978), formado tanto em Economia quanto em Psicologia, recebeu o 
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prêmio Nobel de Economia e desenvolveu a Teoria da Racionalidade Limitada. 

Em 1981, foram criadas novas publicações, sob a forma de livros e do periódico 

Journal of Economic Psychology.  

 

Em 1982, surgiu uma associação científica: o Internacional Association for 

Research in Economic Psychology (IAREP), que organizou cursos e seminários 

nas áreas de Economia e Psicologia, para aproximar essas vertentes a aplicações 

e utilizações em empresas e instituições. A Society for the Advancement of 

Behavioral Economics (SABE) também é uma organização que foi criada em 

1980 e reúne acadêmicos e consultores nas áreas de Ciências Sociais, com o 

objetivo de incorporar pesquisas.  

 

Lea et al (1987) publicaram “The individual in the economy”. No decorrer dos 

anos, novos pesquisadores foram aparecendo com novas ideias e publicações.  

 

Pesquisadora da Universidade de Temuco, no Chile, Marianela Denegri (1995) 

elaborou um modelo evolutivo da psicogênese do conhecimento econômico, 

fazendo pesquisas sobre comportamento econômico de crianças, jovens e 

adultos, baseado nas teorias de Jean Piaget.  

 

No Brasil, o tema ainda é pouco explorado. A pioneira foi a Profa. Dra. Alice da 

Silva Moreira (2000), na Universidade do Pará, que realizou seus estudos na 

Inglaterra sobre o significado do dinheiro, fundamentada na teoria da Psicologia 

Social, com enfoque transcultural. Amar, Abello e Denegri (2001) publicaram “A 

construção e as representações sociais sobre a pobreza e desigualdade social 

em crianças.” E Marianela Denegri (2010) lançou seu livro eletrônico “Psicologia 

Econômica”.  

 

O segundo prêmio Nobel de Economia foi conjuntamente para Daniel Kahneman 

(2002), que desenvolveu pesquisas sobre incertezas e risco no âmbito da 

racionalidade limitada, Vernon Smith, que estudou a Economia Experimental, e 

Amos Tversky, o que representou um grande impulso na área.  
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Destacam-se estudos recentes sobre a compreensão do comportamento 

econômico das pessoas: Milanez (2003) trata das Finanças Comportamentais no 

Brasil; Denegri (2004) trouxe para o Brasil a Psicologia Econômica com 

implicações para a educação; Jeunon (2004) avalia a relação entre 

comportamento de consumo e valores pessoais.  

 

Um grupo de pesquisadoras da Universidade de Campinas (UNICAMP), liderado 

por Mantovani de Assis, investiga sobre educação, socialização e alfabetização 

econômica: Araújo (2007) estuda sobre o pensamento econômico em crianças; 

Silva (2008) analisa alfabetização econômica, hábitos de consumo e atitudes em 

direção ao endividamento; Cantelli (2009) dedica-se à educação econômica de 

filhos; Ortiz (2009) aborda a educação para o consumo; Braga (2010) trata da 

educação econômica sobre o olhar ambiental; e Fermiano (2010) com a 

compreensão do comportamento econômico de pré-adolescentes.  

 

A busca de embasamento teórico sobre Psicologia Econômica em autores 

consagrados foi fundamental e leva a concluir a importância de se correlacionar a 

Economia e a Psicologia para estudar o comportamento econômico dos 

indivíduos.  

 

2.1.2 Modelos teóricos do comportamento econômico 

 

A Psicologia Econômica utiliza o embasamento teórico de alguns modelos para 

explicar o comportamento econômico dos indivíduos e grupos. Os modelos serão 

detalhados neste tópico.   

 

A) Modelo de Gabriel Tarde – 1881 

 

Gabriel Tarde é considerado o pai da Psicologia Econômica. Suas obras 

importantes são: “The Laws of Imitation” (1890) e, em 1902, o livro  “La 

psychologie Economique”. Denegri (2010), Ferreira (2007) e Fermiano (2010) 

corroboram a mesma ideia de Tarde, que explica os processos subjetivos 

subjacentes aos fenômenos econômicos, usando como o centro da interação 

social três mecanismos psicológicos básicos: imitação, repetição e inovação. Para 
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Tarde(1881), o comportamento social é explicado pelos conceitos 

complementares de imitação e invenção.  

 

Nesse contexto, Fermiano (2010, p. 71), afirma que: 

 

A imitação é o fenômeno crucial para explicar as relações humanas, pois 
leva o indivíduo a repetir de forma automática condutas desenvolvidas por 
modelos, desencadeando o aparecimento de crenças e desejos comuns. 
Assim, os grupos desenvolvem atitudes e sentimentos comuns que, ao 
serem expressos publicamente, proporcionam aos indivíduos a confiança 
em compartilhar as crenças, o que faz com que as mesmas se convertam 
em tradições, que se repetem nas próximas gerações.   

 

Complementarmente, Denegri (2010, p. 10) discorre em seu livro que “a imitação 

é o processo psicológico pelo qual as ideias são repetidas e espalhadas na 

sociedade e começa a partir de estados internos, tais como crenças e desejos”.  

 

Sob essa perspectiva, Denegri (2010) sublinha que a conduta econômica é o 

resultado da ação conjunta de duas causas psicológicas: a imitação e o desejo. O 

consumidor é um ser feito de desejo e que acredita na utilidade do desejo em sua 

vida. Mas o desejo tem um preço, que pode ser definido pela sua intensidade, ou 

seja, o que importa é a satisfação que o desejo proporciona ao indivíduo.    

 

Denegri et al (2007) e Fermiano (2010) reforçam a ideia do modelo de Tarde de 

que o consumo pode flutuar segundo as formas que esses mitos vão adquirindo: 

poder, ambição e que se ampliam pela imitação.  

 

Fermiano (2010, p. 71) opina que, dessa maneira, “os indivíduos ou grupos 

desenvolvem sentimentos e atitudes comuns, que ao serem compartilhados 

geram confiança, convertendo-se em tradições para as gerações futuras”. 

 

Em suma, para atender a determinadas necessidades, é preciso o aumento da 

produção por meio do trabalho e das inovações. Dessa forma, conclui-se que  o 

valor do dinheiro, no modelo de Tarde (1881), surge como uma combinação entre 

crenças, desejos, ideias e vontades.  
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B) Modelo de George Katona – 1950 

 

George Katona é um psicólogo húngaro-americano considerado o precursor da 

Psicologia Econômica. Em 1921, fez seu doutoramento na Alemanha. 

Influenciado pela Escola de Gestalt, em 1944 foi o primeiro a sistematizar o 

comportamento econômico na pesquisa “Índice de Sentimento do Consumidor”, 

que trouxe visibilidade à área. Suas obras mais importantes são: “War Without 

Inflation” (1942); “Psychological Analysis of Economics Behavior” (1950); 

“Psychological Economics” (1975); “The Powerful Consumer” (1960); e “The Mass 

Consumption Society” (1964).  

 

Segundo Araújo (2007), Katona tinha preferência pela expressão “Economia 

Psicológica”, definindo-a como a ciência do comportamento econômico do 

homem. Em 1950, desenvolveu um modelo de análise psicológica da conduta 

econômica, sendo considerado referência obrigatória para aqueles que se 

dedicam ao estudo da conduta do consumidor.  

 

De modo geral, Denegri et al (2007), Araújo (2007), Fermiano (2010) e Silva 

(2008) adotam a ideia de que, numa perspectiva cognitiva, o modelo de Katona 

incorporou a análise econômica clássica às variáveis psicológicas, especialmente 

no que se refere às atitudes e expectativas. Katona afirma que entre o estímulo 

econômico e as respostas existem variáveis psicológicas que medem o processo, 

o ambiente e sua percepção e que as atitudes modificadas podem se apresentar 

como as atitudes prévias.  

 

Araújo (2007, p. 59)  ainda reforça:  

 
Katona, em seu modelo, incorpora à análise econômica clássica as 
variáveis psicológicas, principalmente as relacionadas com atitudes e 
expectativas. Para ele, entre o estímulo econômico e as respostas existem 
variáveis psicológicas, principalmente que medeiam o processo e que 
podem se apresentar como as atitudes prévias, o ambiente e sua 
percepção e as atitudes modificadas. 
 

Fermiano (2010, p. 72-73) apresenta o modelo de Katona e seus pressupostos 

com seus respectivos esquemas, conforme a Figura 1:  
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Figura 1  – Modelo de análise psicológica de conduta econômica de Katona 
(1950). 
Fonte : Denegri, M., Toro, G. M., e Lopez, S. E. (2007). La comprensión del funcionamiento 
bancario en adolescentes chilenos: un estudio de Psicología económica. Revista Interdisciplinaria, 
24(2), 1-2.  Retrieved from: 20 de junho de 2015; Fermiano, M. A. B (2010).  Pré-adolescentes 
(“tweens”): desde a perspectiva da teoria piagetiana à da Psicologia econômica. Tese (Doutorado 
em Psicologia, Desenvolvimento Humano e Educação) - Faculdade de Educação da Universidade 
Estadual de Campinas - UNICAMP. 
 

Verifica-se que a Figura 1 mostra as variáveis psicológicas que medeiam o 

estímulo econômico (E) e as respostas comportamentais (B), segundo Fermiano 

(2010, p. 73): 

 

a) O estímulo econômico (E) refere-se a condições econômicas objetivas 

existentes;  

b) as respostas comportamentais (B) são condutas que se manifestam 

mediante a compra, a poupança e a utilização de bens e serviços;  

c) as variáveis psicológicas atuam como intermediárias e são as atitudes 

prévias, o ambiente percebido e as atitudes modificadas (PS). As atitudes 

são aprendidas e podem ser permanentes ou haver mudanças provocadas 

pelas novas experiências, todas são importantes para o comportamento 

econômico; 

d) existe um mecanismo de feedback entre o comportamento (B) e a situação 

econômica (E). Em consequência, a conduta do consumidor (B) influi sobre 

suas compras e poupança e situação econômica (E). Está midiatizada por 

variáveis psicológicas (PS) e influi, em situações de depressão ou 

crescimento, sobre a conduta do consumidor (B) (Fermiano, 2010, p. 73).  

Denegri (2010, p. 14) propõe que o foco de Katona tem uma “concepção da 

sociedade de consumo de massa como um sistema aberto dinâmico, já que para 

(E) 
Estímulo 

(Ps) 
Atitudes Prévias 

(Ps) 
Ambiente Percebido 

(Ps) 
Atitudes Modificadas  

(B) 
Resposta  
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ele os consumidores não são receptores passivos do sistema, mas são membros 

ativos que a influenciam”.  

 

Conclui-se que o modelo de Katona representa uma forma diferente de analisar o 

comportamento econômico das pessoas, ou seja, envolve as variáveis 

psicológicas na conduta das decisões do consumidor.  

 

C) Modelo de Fred Van Raaij – 1981 

 

Fred van Raaij teve importante participação na Psicologia Econômica. Sua 

primeira obra, “Economic Psychology”, editorial do primeiro número do periódico 

de Psicologia Econômica, Journal of Economic Psychology, alude à pesquisadora 

Ferreira (2007).  

 

Em 1999, publicou sua segunda obra: “History of Economic Psychology”, que é o 

único artigo, encontrado até o momento, especificamente dedicado à história da 

Psicologia Econômica.  

 

O conceito de Psicologia Econômica formulado por Van Raaij (1981, p. 145) é 

embasado na tese de Ferreira (2007, p. 97), explicando que: 

 

A Psicologia Econômica estuda o comportamento econômico de 
consumidores e empreendedores e relaciona-se a: Psicologia 
Organizacional, pesquisa de mercado, pesquisa sobre comunicação de 
massa, Sociologia Econômica e a abordagem de produção doméstica. 

 

Os modelos de Katona e Strümpel foram analisados, alterações foram feitas, 

sendo proposto um novo modelo. Esse novo modelo enfatiza o caráter cíclico do 

comportamento econômico nos níveis micro e macro (Ferreira, 2007).  

 

O modelo de comportamento econômico proposto envolve decisões sobre 

dinheiro, tempo e esforços, sendo apresentado na Figura 2 com suas 

especificações e seu respectivo esquema, de acordo com Fermiano (2010, p. 74): 
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Figura 2  - Modelo de integração de Fred van Raiij  (1981).  
Fonte : Denegri, M., Toro, G. M., e Lopez, S. E. (2007). La comprensión del funcionamiento 
bancario en adolescentes chilenos: un estudio de Psicología económica. Revista Interdisciplinaria, 
24(2), 12.  Retrieved from: 20 de junho de 2015; Fermiano, M. A. B (2010).  Pré-adolescentes 
(“tweens”): desde a perspectiva da teoria piagetiana à da Psicologia econômica. Tese (Doutorado 
em Psicologia, Desenvolvimento Humano e Educação) - Faculdade de Educação da Universidade 
Estadual de Campinas – UNICAMP (p. 75).. 
 

Observa-se que Fermiano (2010, p. 74) abordou o modelo de Van Raaij e suas 

explicitações, a saber: 

 

a) O meio econômico (E) está no quadrado central no qual estão as 

disponibilidades pessoais, o mercado, o emprego e a influência do contexto 

(GE), que pode ser de recessão ou expansão. Os consumidores, 

empresários e fornecedores o percebem de maneiras diferentes, surgindo 

o ambiente percebido (EP), que se traduz no clima dos negócios, preços, 

na distribuição de rendas, nas ideias e no contexto social.   

b) A conduta econômica (B) pode influenciar direta e decisivamente sobre o 

meio econômico (E) e também pode ser alterada por uma situação 

inesperada ou esperada (S). Assim, a conduta econômica (B) é mais 

determinada pelo ambiente percebido (EP) do que pelo meio econômico 

(E). A relação entre meio econômico e ambiente percebido depende da 

experiência pessoal e comunicação social. Os fatores pessoais (P) como 

valores, expectativas e estilos cognitivos intervêm no processo, tanto 

quanto as variáveis sociodemográficas.  

c) O bem-estar subjetivo (SW) é consequência da conduta econômica, que 

pode incluir satisfação ou o descontentamento associado à compra ou às 

suas reclamações. Esse bem-estar se transforma em clima social, que 
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(S) 
Situação Inesperada  

(B) 
Conduta Econômica  

(E) 
Meio Econômico 

(EP) 
Ambiente Percebido 

(SW) 
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(SD) 
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pode se manifestar por descontentamento (SD), influindo no ambiente 

percebido (EP) e no meio econômico (E) (Fermiano, 2010, p. 74).  

 

Infere-se que o modelo de van Raaij é a incorporação do modelo de Katona com 

novos elementos, tornando-se um modelo importante pelo seu dinamismo.  

 

D) Modelo de Paul Albou – 1984  

 

Paul Albou ocupou o cargo de diretor do Laboratório de Psicologia Econômica da 

Universidade René Descartes, em Paris. Segundo Fermiano (2010), Paul divide 

seu modelo em duas partes: a base contextual do comportamento econômico e o 

plano psicológico, recorrendo a uma interpretação da conduta econômica 

integrada ao contexto ao qual é produzida. E oferece uma reinterpretação da 

dimensão individual das condutas econômicas, desde a análise das condições 

coletivas da sociedade.  

 

As bases contextuais do comportamento econômico e psicológico determinam as 

dimensões psicológicas da conduta econômica, que são o cenário econômico, 

político e sociocultural de uma sociedade em determinado período (Fermiano, 

2010).  

 

De acordo com Fermiano (2010, p. 77), a Figura 3 ilustra o esquema de Paul 

Albou quanto às bases contextuais.  

 

 

Figura 3 -  Modelo ternário de gráfico de previsão de Paul Albou (1984): bases 
contextuais.  
Fonte : Denegri, M., Toro, G. M., e Lopez, S. E. (2007). La comprensión del funcionamiento 
bancario en adolescentes chilenos: un estudio de Psicología económica. Revista Interdisciplinaria, 
24(2), 1-2.  Retrieved from: 20 de junho de 2015; Fermiano, M. A. B (2010).  Pré-adolescentes 
(“tweens”): desde a perspectiva da teoria piagetiana à da Psicologia econômica. Tese (Doutorado 
em Psicologia, Desenvolvimento Humano e Educação) - Faculdade de Educação da Universidade 
Estadual de Campinas – UNICAMP (p. 77).. 
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Observa-se na Figura 3 a interpretação do modelo ternário de gráfico apresentado 

por Fermiano (2010, p. 77): 

 

a) O domínio psicológico é representado por um pentaedro no plano 

inclinado do modelo. Os outros planos são determinados por segmentos 

representativos de outras disciplinas, inter-relacionados, representando a 

sociedade.  

b) O plano econômico (E) é caracterizado pelas relações de produção, a 

cultura material, a ecologia e instituições.  

c) O plano (C) diz respeito ao plano cultural e produção intelectual, cultura 

simbólica e dimensão histórica.  

d) O plano sociológico (S) e sua demografia, história geral, relações 

coletivas e ecologia.  

e) O plano político das instituições (P), relações coletivas (Fermiano, 2010, 

p. 77).  

 

O modelo ternário de Paul Albou a partir das bases psicológicas é apresentado na 

Figura 4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4  – Modelo ternário de gráfico de previsão de Paul Albou (1984): bases 
psicológicas. 
Fonte : Denegri, M., Toro, G. M., e Lopez, S. E. (2007). La comprensión del funcionamiento 
bancario en adolescentes chilenos: un estudio de Psicología económica. Revista Interdisciplinaria, 
24(2), 3.  Retrieved from: 20 de junho de 2015; Fermiano, M. A. B (2010).  Pré-adolescentes 
(“tweens”): desde a perspectiva da teoria piagetiana à da Psicologia econômica. Tese (Doutorado 
em Psicologia, Desenvolvimento Humano e Educação) - Faculdade de Educação da Universidade 
Estadual de Campinas – UNICAMP (p. 77). 
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Verificam-se as características do modelo de Paul Albou com suas explicitações, 

conforme Fermiano (2010). Os setores são: conativo (C), afetivo (A) e o cognitivo 

(Cg). O setor conativo (C) refere-se às atividades econômicas das pessoas, é o 

esforço intelectual e de vontade para adaptar-se ao meio e às suas exigências. Já 

o setor afetivo (A) diz respeito aos sentimentos e paixões que desempenham 

papel decisivo na conduta econômica, sendo ligados ao conativo pela motivação. 

E o setor cognitivo (Cg) governa o conhecimento, a percepção e a representação 

da realidade. São as crenças (afetivo) e técnicas (conativo).  

 

Em suma, o modelo de Paul Albou é um pouco diferente dos demais, pois 

considera o indivíduo em seu universo simbólico, suas relações e construção dos 

significados.  

 

E) Modelo de Stephen Lea, Roger Tarpy, Paul Webley - 1987 

 

Lea, Tarpy e Webley defendem a dupla causalidade, pela qual certos 

comportamentos econômicos determinam o curso dos assuntos econômicos e, ao 

mesmo tempo, a economia é uma importante influência nas condutas humanas. 

Fermiano (2010) relata que para melhor compreensão da Psicologia Econômica, 

Lea et al (1987) montaram uma estrutura explicativa a partir de quatro eixos, 

levando em conta três disciplinas: Psicologia, Economia e Psicologia Econômica.  

 

O primeiro eixo trata da fundamentação essencial em cinco temas; o segundo 

eixo apresenta-se em seis temas; o terceiro eixo é abordado em sete temas; e no 

quarto eixo relacionam-se as implicações dos eixos anteriores para a 

compreensão do comportamento econômico e da Psicologia Econômica em três 

temas, como mostra a Tabela 1.  
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Tabela 1 

Eixos do comportamento econômico 

1º Eixo  2º Eixo 3º Eixo 4º Eixo 
Psicologia social 
 e atitudes 

Comportamento 
econômico de 

indivíduos 

Comportamento 
individual 

Compreensão do 
comportamento econômico 
e da Psicologia Econômica Tributos (impostos e taxas) 

Aprendizagem e 
cognição 
motivação e 
personalidade 

Trabalho Dinheiro Apresenta significados e 
os fins do comportamento 

econômico Propaganda 

Abordagem transcultural e 
economia primitiva 

Introdução à 
microeconomia 

Compras Incluindo o estudo de 
crianças na economia 

Economia, política e 
Psicologia 

Introdução à 
macroeconomia 

Economizar Crescendo com a 
economia 

Causação e o 
comportamento econômico 

Métodos da 
Psicologia 
Econômica 

Doação Crescimento e 
desenvolvimento da 

economia 

 

O comportamento 
racional humano 

Jogos/apostas. Token econômicos  

Fonte: elaborado pela autora (2015) com base em Fermiano, M. A. B (2010).  Pré-adolescentes 
(“tweens”): desde a perspectiva da teoria piagetiana à da Psicologia econômica. Tese (Doutorado 
em Psicologia, Desenvolvimento Humano e Educação) - Faculdade de Educação da Universidade 
Estadual de Campinas – UNICAMP (p. 67).  
 

Verifica-se nos eixos do estudo do comportamento econômico propostos por Lea 

et al (1987) que após o conhecimento dos eixos propostos encontram-se na 

análise de Denegri et al (2007) três grandes temas vinculados, que contribuem 

para estudos do comportamento econômico: a alfabetização econômica, a 

socialização econômica e a psicologia do consumo.  

 

Denegri, Iturra, et al (1999, p. 1) explicam que “a vida social das pessoas é 

regulada por normas e obrigações expressas pelos fins econômicos, que se torna 

parte fundamental do cotidiano”.  

 

Complementarmente, Denegri (2010, p. 20) ressalta que: 

 

O paradigma da dupla causalidade não é em si mesmo um modelo, mas 
representa a organização dos fatos, suposições, explicações e 
investigações de várias tentativas teóricas em Psicologia Econômica, com 
foco nas necessidades de uma teoria abrangente do comportamento 
econômico e as questões que a atual Psicologia Econômica não pode 
responder. 
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Nesse contexto, os estudos de Lea et al (1987) indicam a importância e utilização 

dos conhecimentos na área de Psicologia Econômica, tanto para a educação 

econômica como para o incentivo ao consumo pelo marketing (Fermiano, 2010). 

Isso porque as tecnologias impulsionam a aquisição de bens na economia e 

estimulam o consumo, mas a escassez de recursos pode ser um problema a ser 

resolvido pela Psicologia Econômica.  

 

Desse modo, Lea et al (1987, p. 508) reconhecem seis pontos da Psicologia 

Econômica que podem contribuir para a Psicologia: 

 

a) Decisão de compra: estudo sobre escolha e abordagem de maximização 

/racional, que fornece uma descrição de comportamento; 

b) o habitual humano, pois os comportamentos considerados importantes 

parecem apresentar baixos níveis de desempenho cognitivo ou intelectual;  

c) a avaliação das pessoas a respeito de seus comportamentos e motivações 

tem status causal que varia em diferentes situações. Assim, uma 

abordagem cognitiva deve ser “suplementada com uma teoria 

motivacional”;  

d) a motivação deve ser vista como uma teoria dinâmica, que varia de acordo 

com as circunstâncias;  

e) o interesse: qualquer teoria motivacional adequada deve ter ligação com a 

questão das condições sob as quais uma motivação domina outras; 

f) motivações individuais: não se sabe o quanto podem ser criadas ou 

distorcidas pelas pressões externas exercidas (Lea et al., 1987, p. 508).  

 

Denegri et al (2007), Ferreira (2007) e Fermiano (2010) também partilham da 

mesma ideia a respeito do modelo de Lea et al (1987), pelo qual a economia e os 

indivíduos não podem ser estudados isoladamente, e sim dentro de um sistema 

como um todo, considerando que a economia também é um fato social criado 

pelas condutas dos indivíduos.  

 

Nessa linha, Fermiano (2010) destaca que a Psicologia Econômica é a área que 

analisa um problema econômico e psicológico, utilizando tanto métodos 

econômicos como psicológicos para investigá-lo, procurando auxiliar as pessoas 
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para obterem mais controle de suas vidas. É uma área interdisciplinar e deve 

produzir resultados tanto para a Psicologia geral como para a Economia geral, 

com a observação do seu entorno, considerando os aspectos de racionalidade ou 

irracionalidade da conduta econômica  

 

Em suma, Lea et al (1987) questionam sobre como as crianças aprendem a 

respeito de dinheiro, poupança, doação e o funcionamento da economia e 

argumentam que o conhecimento a partir da Psicologia Econômica pode auxiliar a 

entender o comportamento econômico e a interpretar o mundo econômico no qual 

se vive.  

 

F) Modelo de Marianela Denegri - 1995 

 

Marianela Del Carmen Denegri Cori é Doutora em Psicologia pela Universidade 

Autônoma de Madri; professora associada da Facultad de Educación y 

Humanidades de la Universidad de La Frontera, Temuco no Chile. É investigadora 

e autora de inúmeras publicações sobre o desenvolvimento do pensamento 

econômico de crianças, adolescentes e adultos e, inclusive, trouxe para o Brasil a 

Psicologia Econômica com direcionamento para a Educação.  

 

Em seus trabalhos, Denegri (1995) busca embasamento nas teorias de Jean 

Piaget, a fim de identificar as tendências evolutivas do pensamento da criança, de 

adolescentes e adultos, para melhor compreender os aspectos do funcionamento 

macroeconômico. Nesse contexto, tecem-se a seguir considerações relevantes 

sobre a Teoria Epistemológica Genética de Jean Piaget.  

 

A Teoria de Epistemologia Genética de Jean Piaget  

 

Jean William Fritz Piaget (1896-1980), um dos mais importantes pensadores do 

século XX, foi biólogo, filósofo e epistemólogo suíço e um dos mais importantes 

pesquisadores de Educação e Pedagogia. Especializou-se em psicologia 

evolutiva e também no estudo de epistemologia genética. Suas experiências são 

reconhecidas no mundo todo. Entre as suas principais obras, podem-se destacar: 

“A linguagem e o pensamento na criança” (1923); “O raciocínio da criança” 
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(1924); “A representação do mundo na criança” (1926); “A causalidade física na 

criança” (1927); “O julgamento moral na criança” (1931); e o livro “A linguagem e 

o pensamento na criança”, entre outros.  

 

A Teoria de Epistemologia Genética, de Jean Piaget, foi criada para mostrar por 

quais mudanças passa o ser humano, em seu desenvolvimento, desde o estágio 

inicial de inteligência na primeira infância até a adolescência, quando acontece a 

formação do pensamento formal lógico-dedutivo.  

 

Complementarmente, Ortiz (2009, p. 6) afirma que: 

 

Jean Piaget, para explicar o desenvolvimento intelectual e como o sujeito 
aprende, partiu da ideia que os atos biológicos são atos de adaptação ao 
meio físico e organizações do meio ambiente, sempre procurando manter 
um equilíbrio. Assim, entende-se que o desenvolvimento intelectual age do 
mesmo modo que o desenvolvimento biológico. Para Piaget, a atividade 
intelectual não pode ser separada do funcionamento "total" do organismo. 
Do ponto de vista biológico, organização é inseparável da adaptação. Eles 
são dois processos complementares de um único mecanismo, sendo que o 
primeiro é o aspecto interno do ciclo em que a adaptação constitui o 
aspecto externo.  

 

Segundo Araújo (2007, p. 27), Piaget e seus colaboradores desenvolveram 

alguns estudos que revelaram que “muito antes de se explicar às crianças sobre 

os fenômenos sociais, elas já possuem várias informações sobre eles e que 

essas construções vão ocorrendo a partir da interação entre o sujeito e o meio 

social, desde o seu nascimento”.  

 

Piaget afirma que “as trocas que a criança mantêm com o meio social são de 

natureza diversa e modificam a estrutura mental do indivíduo conforme o estágio 

de desenvolvimento em que se encontra” (Araújo, 2007; Fermiano, 2010; Ortiz, 

2009).  

 

Nesse contexto, Araújo (2007, p. 27) ainda argumenta que: 

 

Piaget ainda afirmava que a fase da adaptação é a essência do 
funcionamento intelectual e acontece por meio da organização através da 
assimilação e a acomodação. E, em seu livro “A representação do mundo 
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na criança”, apresentou essa argumentação de duas formas: o primeiro da 
modalidade do pensamento infantil e o da explicação na criança. O estudo 
dessas questões auxilia na compreensão de como a realidade é percebida 
pela criança. 

 

Em consonância com esse pensamento, Rocha, Barreto, Silva e Denegri (2012, p. 

6) completam: 

 

Em cada nível de conhecimento as representações das crianças serão 
diferentes e norteadas pela estrutura de seu pensamento. Mas nem todas 
as crianças da mesma faixa etária ou do mesmo nível de desenvolvimento 
cognitivo estão no mesmo nível de construção do conhecimento.  

 

Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo é uma forma de adaptação ao meio. 

Segundo Rocha et al (2012, p. 6), a “adaptação é o cerne da atividade biológica e 

intelectual, pois os organismos se adaptam ao ambiente pela assimilação, 

acomodação e equilibração”. Os mesmos autores advertem que a assimilação é o 

processo de classificar novos esquemas aos já existentes. A acomodação 

consiste na modificação de um esquema já existente, ajustando-o a novas 

informações e experiências. E a equilibração é um processo que consiste em 

procurar estabelecer equilíbrio entre assimilação e acomodação. 

 

Para Cantelli (2000, p. 23), “o desenvolvimento cognitivo dos sujeitos é explicado 

pelos fatores de desenvolvimento, que são: maturação e hereditariedade, 

exercício e experiência, interações e transmissões sociais e equilibração”.  

 

Rocha et al (2012, p. 6), por sua vez, retratam os três tipos de conhecimentos 

detectados pelos estudos de Piaget, como se segue: 

 

a) O conhecimento físico é o conhecimento que os sujeitos constroem ao 

abstrair empiricamente as propriedades físicas dos objetos;  

b) o conhecimento lógico-matemático é aquele construído a partir da 

coordenação cognitiva da ação exercida pela criança; 

c) o conhecimento social é arbitrário e é o conhecimento que a criança 

constrói ao abstrair informações das pessoas e ao interagir com os outros. 
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Sobre os estágios de desenvolvimento da teoria de Piaget, Araújo (2007), Cantelli 

(2009), Fermiano (2010), Ortiz (2009) e Rocha et al (2012, p. 7) corroboram a 

mesma ideia. Segundo eles, o desenvolvimento cognitivo humano é dividido em 

quatro estágios, conforme mostra a Tabela 2: 

 

Tabela 2 

Teoria de Epistemologia Genética de Jean Piaget 

Estágios  Construção do Conhecimento  
 
 

Estágio  
sensório-motor  

Idade: 0 a 2 anos  

É o estágio que antecede a linguagem.  

Consiste em uma adaptação prática ao mundo, as experiências dos 
bebês consistem na coordenação das percepções sensórias e nas 
ações motoras; 

O bebê começa a construir esquemas de ações e noções de tempo e 
espaço. 

 
 
 
 

Estágio  
pré-operatório  

Idade: 2 a 7 anos  

Esse estágio também é chamado de inteligência simbólica. 
“Caracteriza-se pela representação, a criança é capaz de representar 
mentalmente um fato que não está presente no momento da 
representação” (Rocha et al (2012, p. 7).  

É a fase dos “porquês”, quer explicação para tudo. É centrada em si 
mesma e não se coloca no lugar do outro.  

Concebe o mundo a partir de seus próprios pensamentos e 
sentimentos.  

 
Estágio  

operatório concreto 
Idade: 7 a 11 anos  

Nesse estágio, “o pensamento torna-se lógico, pois as crianças 
começam a se descentrar dos aspectos visíveis dos objetos e são 
capazes de classificar, seriar, ordenar, separar, combinar e entender 
as transformações” (Rocha et al (2012, p. 7).  

A criança desenvolve noções de tempo, espaço, velocidade, ordem e 
causalidade.  Já consegue interação com grupos. 

 
 
 

Estágio  
operatório formal 
Idade: partir de 12 

anos 
 

Nesse estágio “o sujeito é capaz de pensar sobre suas operações, 
independentemente do conteúdo, e é capaz de manipular e organizar 
suas ideias abstratas num todo coerente” (Rocha et al (2012, p. 7).  

A criança é capaz de pensar de forma lógica em todas as relações 
possíveis, buscando soluções a partir de hipóteses e não apenas pela 
observação da realidade. 

Ser adulto, numa sociedade tão complexa e que passa por 
transformações cada vez mais rápidas, é um grande desafio para 
nossas crianças e jovens (Rocha et al (2012, p. 7).  

Fonte : elaborado pela autora (2015) com base em Rocha. M., Barreto, M. L. M., Silva, N. M., 
Denegri, M. D. C. (2012). As representações de crianças e adolescentes sobre a inter-relação 
entre os recursos monetários e o consumo numa perspectiva piagetiana. Oikos: Revista Brasileira 
de Economia Doméstica, Viçosa, 23(2), 142-162. Recuperado de: www.seer.ufv.br/seer/oikos/ 
index.php/.../article/download/118/129 ( p. 7). 
 

Verifica-se a Teoria de Jean Piaget com os estágios de desenvolvimento cognitivo 

de crianças a partir das tendências evolutivas de pensamento econômico para 

melhor compreender os aspectos do funcionamento macroeconômico.  
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Baseado na teoria de Piaget, Cantelli (2010) afirma que Delval e Padilla (1997) 

relataram as divisões do desenvolvimento no sistema piagetiano, como mostra a 

Tabela 3: 

 

Tabela 3 

Fases do desenvolvimento piagetiano 

 
 
I. Período sensório-motor 
0-18/24 meses 

1. Exercício dos reflexos 
2. Reações circulares primárias. Primeiros hábitos. 
3. Reações circulares secundárias. Coordenação visão-preensão 
4. Coordenação dos esquemas secundários 
5. Reações circulares terciárias. Descoberta de novos meios por 

experimentação ativa.  
6. Invenção de meios novos por combinação mental  

 
 
 
 
II. Período de preparação e 
organização das operações 
concretas  
18/24 meses- 11/12 anos 

 
 
 
 
Subperíodo pré-operatório 
18/24 meses- 7/8 anos 
 

I) Aparecimento da função 
semiótica e início de interiorização 
dos esquemas de ação em 
representações  
(2-4 anos) 
II) Nível IA: organizações 
representativas fundadas sobre 
configurações estáticas ou sobre 
assimilação da própria ação  
(4 – 5 ½  anos); 
III) Nível IB: regulações 
representativas articuladas 
(5 ½ - 7 anos)  

 Subperíodo das operações 
concretas 

(7/8 – 11/12 anos) 

I) Nível IIA: operações concretas 
simples (7-9 anos) 
II) Nível IIB: nível de acabamento 
das operações concretas  
(9-11 anos)  

III. Período das operações 
formais (11/12 – 15/16 anos) 

I) Nível IIIA: início das operações formais (11-13 anos) 
II) Nível IIIB: Operações formais avançadas (13-15 anos) 

Fonte: Cantelli, V. C. B (2000). Um estudo psicogenético sobre as representações de escola em 
crianças e adolescentes. Dissertação (Mestrado em Psicologia, Desenvolvimento Humano e 
Educação) - Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas (p. 11). 
 

Observa-se como Piaget caracterizou as diferentes formas de interação com o 

ambiente nas diversas idades, em que as trocas estabelecidas com o meio vão 

determinar as construções do sujeito.  

 

Cantelli (2000, p. 45) garante que “a posição de Piaget e seus seguidores sobre a 

formação da representação do mundo social concebe a criança como um ser 

ativo, que constrói por si mesmo tanto os seus próprios conhecimentos, como a 

forma de organizá-los”.  
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Em consonância com esse pensamento, Denegri, Amar, Llanos e Martínez 

(2002), baseando-se na teoria de Piaget, registraram em estudos que a 

construção do conhecimento econômico pode ser realizada por  meio da 

educação financeira com o aprendizado sobre a utilização do dinheiro.  

 

A partir da revisão da literatura da teoria de Piaget, conclui-se que as 

representações das crianças sobre o mundo são determinadas pelas construções 

de conhecimento, em cada faixa etária. Baseado na literatura, apresenta-se a 

seguir o modelo de Denegri (1995).  

 

Modelo Evolutivo da Psicogênese do Pensamento Econô mico 

 

Denegri (1995) e seus colaboradores construíram o “Modelo Evolutivo da 

Psicogênese do Pensamento Econômico” inspirado no enfoque cognitivo-

evolutivo de Jean Piaget, a fim de identificar as tendências evolutivas do 

pensamento da criança, de adolescentes e adultos, para melhor compreender os 

aspectos do funcionamento macroeconômico. Ortiz (2009) e Fermiano (2010) 

comentam que a partir desse modelo várias pesquisas foram desenvolvidas.  

 

O modelo de Denegri (1995) identifica três níveis de desenvolvimento de 

pensamento econômico com indicação de tendência à faixa etária. De acordo 

com Ortiz (2009, p. 27), “a distribuição de sujeitos ao interior de cada nível é 

também variável, dependendo do acesso à alfabetização econômica (educação), 

nível socioeconômico e oportunidades de interação com o sistema econômico”.  

 

Estudos com crianças espanholas, chilenas e colombianas mostram 

invariavelmente três níveis de desenvolvimento e indicam uma tendência etária: 

no nível I - pré-escolares e escolares até os 9-10 anos; no nível II - pré-

adolescentes; e no nível III os adolescentes e adultos (Ortiz, 2009).  

 

Baseado no entendimento de Denegri (2004, p. 23 - 29), a respeito do modelo 

criado pela autora, a Tabela 4 descreve os níveis de desenvolvimento de 

pensamento econômico e suas características: 
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Tabela 4 

Modelo de Psicogênese do Pensamento Econômico - continua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nível I   
pensamento 

extraeconômico  
e primitivo 

 
Faixa etária: 
pré-escolares 
(0 a 9 anos)  
e escolares 
(9-10 anos) 

 
 

 

a) Subnível I - Pensamento extraeconômico:  
Para as crianças pré-escolares 
- O dinheiro é visto como um meio ritual, vem de fontes míticas, de Deus, vem da 
loteria, de uma mina ou do troco de uma loja.  
- As crianças pensam que o dinheiro pode ser feito por qualquer pessoa, em 
qualquer quantidade e com a máquina necessária. 
- Não veem a questão monetária, nem a ideia de circulação do dinheiro. O dinheiro 
pode ser comprado diretamente da “fábrica”, a Casa da Moeda, ou basta ir buscá-
lo na fábrica ou no Banco. Não se compreende a conexão entre trabalho e 
remuneração.  
- O Banco é uma fonte inesgotável de dinheiro, disponíveis gratuitamente (Araújo, 
2007; Denegri, 2004; Ortiz, 2009). 
b) Subnível I - Pensamento econômico primitivo: 
Para as crianças escolares (9-10 anos) 
- O entendimento sobre dinheiro começa a surgir, desaparece a ilusão de fontes 
míticas, mas continua a dificuldade no entendimento do papel do dinheiro como 
troca e circulação do dinheiro.  
- Começa a surgir a ideia de que o dinheiro é feito para ser compartilhado para 
todos os assuntos e as primeiras relações entre trabalhar e receber a 
remuneração. Entendem agora que o Banco tem a função de ser um cofre onde o 
dinheiro é mantido por questões de segurança  
- Existem critérios concretos para explicar a relação entre dinheiro e trabalho sem 
importar a qualidade ou a hierarquia ocupacional (Araújo, 2007; Denegri, 2004; 
Ortiz, 2009). 

 
 

Nível II  
pensamento 
econômico 

subordinado 
 

Faixa etária:  
pré-

adolescentes 
 

- Há um esforço para superar as contradições e reflexões acerca da realidade 
social e reelaborar os conceitos em uma estrutura mais integrada. 
- Para os pré-adolescentes o pensamento representa-se mais elaborado, 
incorporando ideias econômicas a partir das quais os adolescentes avançam no 
entendimento sobre a ideia de circulação do dinheiro, mas ainda é uma fase que 
mostra algumas dificuldades na compreensão das relações entre a emissão e a 
circulação monetária e processos de produção complexos que incorporam a 
intermediação.  
- O Banco é conceituado como uma instituição responsável pela circulação do 
dinheiro, fazer empréstimos e receber depósitos. São incorporados os conceitos de 
juros, empréstimos e poupança como parte da operação bancária, sem estabelecer 
relações entre eles e compreender a sua aplicação efetiva. 
- Outro aspecto relevante é a construção de conceitos econômicos dentro da 
sociedade. O indivíduo se organiza e procura soluções aos problemas e 
contradições que já são capazes de detectar. Tudo isso permite entender menos 
valorização da iniciativa individual e social para conseguir a mudança social, 
nenhuma interpretação ideológica de mudanças e ciclos econômicos.  
- Ao mesmo tempo observa-se claramente um raciocínio econômico. Isto é, este 
nível incorpora a conceituação do Estado e Governo, na figura do presidente.  
- Na atribuição de funções para o governo como órgão institucional encarregado de 
toda a organização, regulamentação, alocação de recursos e controle do 
desempenho social e econômico com pouca compreensão de seu papel 
subsidiário.  
- Bom momento para uma educação econômica formal, organizada a partir das 
próprias experiências (Araujo, 2007; Denegri, 2004; Ortiz, 2009). 
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Tabela 4 

Modelo de Psicogênese do Pensamento Econômico - conclui 
 
 
 
 
 

Nível III  
pensamento 
econômico 
inferencial 

 
Faixa etária: 
adolescentes 

adultos 
 

Os indivíduos desse nível apresentam certas mudanças em relação aos outros. 
Apresentam a capacidade de criar hipóteses sobre o mundo econômico e 
estabelecer relações entre processos, sistemas e ciclos, ou seja, são capazes de 
identificar e refletir criticamente sobre as variáveis econômicas, sociais e políticas 
que operam nos processos econômicos. 
Segundo Cantelli (2009), nesse nível já existe o entendimento da evolução 
histórica do dinheiro. Existe nitidamente o conceito de que o dinheiro é um meio 
amplo de troca, podendo ser usado com objetivos abrangentes para a satisfação 
de necessidades básicas. 
 Identifica também a função do Governo no estabelecimento de regras em relação 
a cunhagem, emissão e circulação do dinheiro na sociedade.  
Aparece o esclarecimento da realidade econômica, identificando o sistema 
monetário, o sistema produtivo, as relações trabalhistas. A função do Banco inclui 
o papel do Banco Central quanto à distribuição do dinheiro e que controla o 
sistema financeiro e econômico (Cantelli, 2009). Mas, de modo geral, ainda 
permanece uma série de dificuldades para compreender as funções bancárias.  
Capacidade de entender acerca do mundo econômico e estabelecer relações entre 
processos, sistemas e ciclos em uma conceitualização sistêmica (Araujo, 2007; 
Denegri, 2004; Ortiz, 2009). 

Fonte : elaborado pela autora (2015) com base em Denegri, M. D. C (2004). Socializacion 
economica em familias chilenas: qué ensenan los padres y qué aprendem los ninos? Universidade 
de La Frontera Chile (p. 23-29). 
 

Apresentam-se as fases de desenvolvimento de crianças, adolescentes e adultos 

na compreensão sobre o mundo econômico, de acordo com a idade.  

 

Nesse contexto, Cantelli (2009, p. 72) ressalta que: 

 

A evidência empírica fornecida por esse estudo demonstra que a 
compreensão do mundo econômico requer que o indivíduo construa uma 
visão sistêmica do modelo econômico social em que está inserido e, ao 
mesmo tempo, seja capaz de manejar uma série de informações 
específicas que possibilitem sua ação eficaz sobre ele. 

 

Em suma, o Modelo de Psicogênese do Pensamento Econômico criado por 

Denegri está sendo utilizado por vários pesquisadores em todo o mundo, inclusive 

para esta pesquisa, em que se estudou o comportamento econômico de crianças 

e adolescentes. O modelo citado representa um grande avanço no estudo da 

compreensão das noções econômicas. 
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2.1.3 O comportamento econômico e o significado do dinheiro 

 

Com as significativas mudanças sociais, políticas, econômicas e tecnológicas 

ocorridas nos últimos anos, o comportamento de crianças, adolescentes e adultos 

foi afetado. Todos passaram por adaptações, tornando-se mais exigentes e mais 

consumistas.  

 

Dessa forma, a relação de suas vidas sociais com o dinheiro tornou-se inevitável. 

No entanto, é importante entender que nem sempre possuem conhecimentos, 

habilidades e competências para compreender as relações econômicas e o 

significado do dinheiro em suas vidas.  

 

Segundo Leite (2009), o significado de dinheiro possui ampla definição e está 

ligado a diferentes contribuições, significados e usos, estando inserido em todos 

os momentos da vida econômica cotidiana das pessoas. Constitui, ainda, parte 

significativa de suas vidas sociais. São inúmeras definições e ideias a respeito de 

dinheiro, conforme apresentado na Tabela 5.  

 

Tabela 5 

Definições de dinheiro 

Pesquisadores  Definição de dinheiro  
Furnhan  
(1984) 

“O poder supostamente fantástico do dinheiro significa que a sua busca é 
uma força motivadora poderosíssima”. 

Buitoni  
(2000) 

“O dinheiro é produto da criação humana e assume diversas funções 
básicas como instrumento de troca, padrão de valor, reserva de valor e 
meio de pagamento, riqueza, fator de higiene, etc.”. 

Moreira  (2001) 
“O dinheiro constitui-se em objeto para diversas disciplinas das ciências 
sociais, cada uma delas focalizando-o a partir de ângulos específicos”. 

Charles-Pauvers e 
Urbain (2003). 

“O dinheiro desempenha um papel especial na vida cultural e social de 
pessoas“. 

Barros e Jeunon 
(2012) 

“O dinheiro permite às pessoas comprarem e atenderem suas 
necessidades vitais; pode proporcionar melhor qualidade de vida, assim 
como atua como um elemento de diferenciação social e pertença a 
grupos”. 

Fonte : elaborado pela autora (2015). 
 

Verificou-se que foram apresentadas as principais definições de dinheiro e a 

abordagem realizada por diferentes autores e pesquisadores.  
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Leite (2009, p. 21) salienta que desde tempos remotos “o dinheiro é um elemento 

comum a todas as culturas e foi representado de diversas maneiras: sal, conchas, 

pedras, até as representações atuais: papel-moeda, ações, cheques, cartões de 

crédito”.  

 

Leite, Magalhães, Gouveia, Sousa, Fonseca e Soares (2014, p. 16) enfatizam:  

 

Ao longo da história, o dinheiro vem ocupando um lugar de destaque na 
vida dos indivíduos, das instituições e das nações, especialmente por ser 
um instrumento de mediação que possibilita a satisfação das necessidades 
humanas, do desenvolvimento tecnológico, econômico e social. 
 

Alguns pesquisadores têm estudado a perspectiva do dinheiro e as contribuições 

trazidas pela Economia, Antropologia, Sociologia e Psicologia. Trata-se de uma 

análise com duas principais questões: a definição do que é o dinheiro e os seus 

significados simbólicos (Leite, 2009).  

 

Na perspectiva da Economia, o dinheiro é visto como algo tangível, que tem valor 

em si mesmo e que pode ser consumido, independentemente da situação 

financeira do mercado.  

 

Na perspectiva da Antropologia, segundo Leite et al (2014), os estudos buscam a 

origem, crenças e rituais monetários em diferentes sociedades, tentando entender 

o que é universal e o específico nas culturas em relação ao dinheiro.  

 

De acordo com Leite (2009, p. 25), na perspectiva da Sociologia “o dinheiro é 

compreendido pelos sociólogos como derivado de um conjunto de características 

de uma organização socioeconômica das sociedades nas quais ele está 

presente”. Os sociólogos se preocupam com os mecanismos que permitem ao 

dinheiro circular, abordando a diversidade de usos e percepções sociais.  

 

Na Psicologia, Moreira (2002) apregoa que os estudos são focados nos 

significados simbólicos do dinheiro, sendo que alguns psicólogos o têm estudado 

sob diferentes perspectivas, tais como: o significado do pagamento (Thierry, 
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1992), o dinheiro na relação terapêutica (Barth, 2001), o dinheiro e os valores 

individuais (Moreira, 2000) e as escalas de significado do dinheiro.  

 

A Psicologia Econômica surgiu a partir do interesse em entender o 

comportamento econômico e o significado do dinheiro na vida das pessoas.   

 

Podem-se destacar as duas principais contribuições da Psicologia Econômica, na 

visão de Leite (2009, p. 33): 

 

a) O desenvolvimento de instrumentos de mensuração do significado do 

dinheiro;  

b) os estudos em socialização econômica, abarcando desde o desenvolvimento 

do pensamento econômico às concepções de conceitos econômicos como o 

dinheiro, por crianças e adolescentes (Leite, 2009, p. 33).  

 

Complementarmente, com base em Moreira (2000, p. 72), esses instrumentos 

foram desenvolvidos para mensuração dos significados do dinheiro e os quatro 

instrumentos mais conhecidos são apresentados na Tabela 6:  

 

Tabela 6  

Instrumentos de mensuração do significado do dinheiro 

Inst rumento  Escala/Componentes  
The Modified Semantic Differential ou  
Diferencial Semântico Modificado 
(Wernimont & Fitzpatrick, 1972). 

Fracasso-vergonha, aceitabilidade social, atitude de 
importância, pecado moral e segurança confortável. 

The Money Attitude Scale 
ou Escala de Atitudes para Dinheiro 
(Yamauchi & Templer, 1982). 

Poder-prestígio, retenção, desconfiança,  qualidade nas 
compras, ansiedade, maquiavelismo, obsessão e 
paranoia. 

Money Beliefs and Behaviour Scale 
ou Escala de Crenças e 
Comportamentos Monetários 
(Furnham, 1984). 

Obsessão, poder/gastar, retenção, segurança- 
conservativa inadequação e esforço-habilidade com as 
variáveis: sexo,  renda, posição política, alienação, ética 
protestante do trabalho (EPT) e conservadorismo social.  

The Money Ethic Scale 
Ou Escala Ética do Dinheiro  
(Tang, 1992). 

Bom, mau, realização, respeito, orçamento e poder-
liberdade relacionaram-se a variáveis como: renda, idade, 
sexo, valores, satisfação com a vida, trabalho, 
pagamento, promoções, variáveis psicológicas do tipo: 
locus de controle, irritação e ansiedade 

Escala de Significado do Dinheiro 
(ESD) desenvolvida no Brasil por 
Moreira e Tamayo (1999) 

Alpha de Cronbach: poder, conflito, prazer, progresso, 
cultura, desapego, sofrimento, desigualdade e 
estabilidade. 

Fonte : elaborado pela autora (2015) com base em Moreira, A. S (2000). Valores e dinheiros: um 
estudo transcultural entre prioridades de valores e significado do dinheiro para os indivíduos. Tese 
(Doutorado em Psicologia) - Universidade de Brasília. 
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Observam-se os instrumentos e suas respectivas escalas utilizadas para 

mensuração do significado do dinheiro na vida das pessoas.  

 

No Brasil, Moreira e Tamayo (1999) criaram a Escala de Significado do Dinheiro  

a partir do levantamento de dados e organização destes por meio de 

categorização por grupos de juízes independentes e análise teórica baseada em 

referencial compreensivo das ciências sociais.  

 

Moreira (2002, p. 380) explica que a validação da escala foi possível a partir da 

análise dos nove componentes principais, conforme apresenta a  Tabela 7:  

 

Tabela 7  

Escala de validação do significado do dinheiro 

Componente  Significado  
Poder “Afirmação da crença de que o dinheiro é fonte de autoridade, prestígio e 

reconhecimento social, assegurando uma situação privilegiada a quem o possui e 
permitindo burlar normas sociais”. 

Conflito “Significado negativo atribuído ao dinheiro no contexto das relações interpessoais 
cotidianas. Afirmação da crença de que o dinheiro provoca desconfiança, conflitos, 
desavenças, mortes, falsidade, neurose e oportunismo”. 

Prazer “Afirmação de crenças e sentimentos positivos relacionados ao dinheiro. 
Consequências positivas atribuídas ao dinheiro, tais como: prazer, felicidade, bem-
estar psicológico, autoestima, esperança e harmonia nas relações interpessoais.” 

Progresso “Significado positivo atribuído ao dinheiro em relação ao contexto social mais 
amplo, como promotor de progresso para as sociedades e a humanidade. 
Afirmação da crença de que o dinheiro é capaz de resolver problemas sociais e 
construir um mundo melhor”.  

Cultura “Significado positivo atribuído ao dinheiro como promotor do desenvolvimento 
cultural em geral. Disposição pessoal de investir dinheiro no desenvolvimento das 
ciências, artes, cultura e tecnologia”.  

Desapego “Afirmação de crenças e comportamentos envolvendo uma oposição entre dinheiro 
e espiritualidade e a necessidade de dar mais importância aos valores de 
solidariedade e generosidade que aos bens materiais”.  

Sofrimento “Significado negativo atribuído ao dinheiro no nível da subjetividade envolvendo 
fortes emoções carregadas de sofrimento e aspectos de desequilíbrio emocional, 
tais como: angústia, depressão, frustração e impotência”.  

Desigualdade “Significado negativo atribuído ao dinheiro como fonte de desigualdade social, 
segregação e preconceito. Afirmação da crença de que o dinheiro cria uma forte 
demarcação no espaço social, dificultando o acesso de quem não o possui a 
lugares e pessoas”.  

Estabilidade “Significado positivo atribuído ao dinheiro como fonte de estabilidade e segurança. 
Afirmação de crenças e comportamentos envolvendo a importância de ter as 
necessidades básicas asseguradas e estabilidade financeira.” 

Fonte : elaborado pela autora (2015) com base em Moreira, A. S. (2002), Dinheiro no Brasil: um 
estudo comparativo do significado do dinheiro entre as regiões geográficas brasileiras. LAPE- 
Laboratório de Psicologia Econômica. Universidade Federal do Pará. Estudos de Psicologia, 
7(2),379-387. Recuperado de: http://www.scielo.br/pdf/epsic/v7n2/a19v07n2.pdf. (p. 380). 
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Verificam-se os principais instrumentos de mensuração do significado do dinheiro, 

bem como seus aspectos positivos e negativos.  

 

Em suma, o significado atribuído ao dinheiro é influenciado por diversas variáveis. 

Esse significado é adquirido pelo indivíduo ainda na infância, sendo formado 

durante toda a vida até a fase adulta, sob a influência dos pais, da escola, de 

crenças, valores e da cultura do ambiente no qual vivem.  

 

2.1.4 As variáveis do comportamento econômico 

 

Para analisar o comportamento econômico de um indivíduo, é preciso levar em 

conta algumas variáveis que envolvem seus comportamentos, atitudes, decisões 

e escolhas em relação ao dinheiro. Essas variáveis revelam o modo como os 

indivíduos se comportam economicamente e quais as influências no meio em que 

vivem.  

 

Entre essas variáveis, podem-se destacar: as decisões financeiras e de consumo, 

os atos de poupar, de colecionar, de jogar, de dar presente, de pagar impostos, 

de endividar, de pagar dívidas e de pagar juros, as quais serão detalhadas nesta 

seção.  

 

A) As decisões financeiras e de consumo 

 

Nos últimos anos, percebe-se acentuado interesse em estudos sobre a avaliação 

das decisões financeiras tomadas pelos indivíduos, devido à relevância do 

assunto. De modo geral, as decisões são compostas pela administração do 

dinheiro, gastos, poupança e investimento. Para entender tudo isso, é preciso 

entender a sociedade de consumo e o capital financeiro, que, segundo Ortiz 

(2009, p. 18), pode ser definida como: 

 
Sociedade em que economia se transformou numa questão cultural e que 
tem as diferentes formas de comunicação, em especial a propaganda, 
como mediadoras entre a cultura e a economia. Neste universo, a mídia 
encontrou um público que busca no consumo satisfação e realizações 
pessoais, divulgando comerciais que criam desejos e incentivam o 
consumo.  
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A partir da sociedade de consumo as decisões são tomadas com o objetivo de 

atender a uma real necessidade ou à satisfação de um desejo. A esse respeito, 

Silva (2013, p. 43) complementa que:  

 

As decisões podem ser descritas através de quatro elementos: frequência 
de repetição, pois as frequentes costumam seguir um roteiro cognitivo; 
custos envolvidos, estes envolvem uma maior ponderação entre as partes; 
significado simbólico da decisão dentro da sociedade; e, seu efeito entre os 
participantes do domicílio.  

 

Denegri (2010, p. 7-8) relata que as decisões econômicas ou financeiras podem 

ser determinadas por fatores pessoais, sociais e culturais, fatores situacionais e 

fatores econômicos que estimulam ou inibem o comportamento no momento da 

decisão, os quais são detalhados a seguir:  

 

a) Fatores pessoais: incluem características do estilo de vida pessoal e 

familiar, normas e valores da sua cultura e o nível de compreensão do 

mundo econômico. 

b) Fatores sociais e culturais: incluem as expectativas sociais e as 

características gerais do sistema político e cultural no qual o indivíduo está 

inserido.  

c) Fatores situacionais: são limitações às decisões econômicas - renda 

disponível, o tamanho da família, tipo de agregado familiar, condições de 

mercado, a existência de propostas.  

d) Fatores econômicos: estão relacionadas à percepção da situação 

econômica e política do país, que causam atitudes pessimistas ou otimistas 

e geram expectativas que influenciam as decisões de gastar, poupar ou 

investir (Denegri, 2010, p. 7-8). 

 

Entretanto, o processo de decisão é muito complexo e toda decisão depende de 

escolhas, que podem ter consequências positivas ou negativas. Nem sempre o 

indivíduo possui experiência ou maturidade suficiente para isso.  

 

O processo de tomada de decisões envolve a racionalidade e o julgamento, 

sendo um componente essencial para o comportamento humano (Luppe & 
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Ângelo, 2010). Além disso, pode representar, para o indivíduo, experiência de 

decisões presentes e futuras, de acordo o seu bem-estar.  

 

Luppe e Ângelo (2010, p. 83) mencionam que o “processo de julgamento e 

tomada de decisão está no modo como as pessoas combinam desejos (utilidades, 

valores pessoais, objetivos, entre outros) e crenças (expectativas, conhecimentos) 

na escolha de um curso de ação”.  

 

Geralmente a tomada de decisões segue um modelo de escolha racional, que 

engloba a ideia de que a escolha deve ser feita de acordo sua utilidade. Mas, 

geralmente, as decisões são tomadas sob condições de incerteza e com 

informações incompletas.  

 

Entre as diversas escolhas com as quais os indivíduos se deparam todos os dias 

está o consumir e o poupar e isso envolve a questão emocional e o dinheiro. 

Alguns decidem por comprar, outros por poupar.  

 

Na maioria das vezes a intenção em uma compra é a satisfação dos desejos e 

pode-se perceber a impulsividade e a compulsividade falarem mais alto. Diante 

disso, é importante ressaltar o significado do dinheiro. Para Jeunon (2004), a 

percepção do significado do dinheiro de uma pessoa pode influenciar o seu 

comportamento. 

 

Moreira (2002, p. 379) alerta: 

  

[...] considerando-se que o dinheiro participa de todos os momentos da 
vida econômica cotidiana e que esta constitui parte significativa da vida 
social, o estudo das atitudes frente ao dinheiro e variáveis relacionadas 
deve ser um tópico relevante para a Psicologia. 

 

Entretanto, o indivíduo identificado como “consumidor” possui suas características 

próprias e individuais. Jeunon (2004) defende que o fator influenciador no ato do 

consumo é a personalidade, que com o tempo desenvolve traços individuais, 

esboçando determinantes para cada tipo de situação de consumo.  
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O ato de comprar está entre os elementos do comportamento econômico do 

consumidor, sendo viabilizado pelo dinheiro.  

 

A respeito disso, Queiroz (2007, p. 15) afirma que: 

 

Os estudos em Marketing sobre o comportamento do consumidor 
estruturam-se com o objetivo de explicar os fatores que influenciam os 
consumidores, são fontes de motivação e o processo de tomada de 
decisão e apresentam uma importante contribuição no entendimento das 
diferenças nas preferências dos consumidores de diferentes grupos 
socioeconômicos, do ponto de vista do setor varejista e dos estudos de 
mercado. 

 

Paralelamente, Ortiz (2009, p.18) descreve que o consumo não é um mal, “porém 

o consumo ameaça o bem-estar das pessoas e do meio ambiente quando se 

torna um fim em si mesmo e quando se torna o principal objetivo de vida de um 

indivíduo”.   

 

A todo o instante, as pessoas passam pelo processo de tomadas de decisões, 

seja na área pessoal, profissional ou econômica. Em suma, a partir das ideias 

apresentadas, as decisões financeiras e de consumo devem ser feitas de forma 

racional a fim de evitar exageros, decisões incorretas e posteriores 

consequências. Mas, para as decisões de consumo com consciência, é 

necessário ter um grau de socialização com o dinheiro e saber dominar o aspecto 

psicológico.   

 

B) O ato de poupar  

 

As decisões financeiras cotidianas afetam a vida das pessoas. Com o objetivo de 

administrar seus recursos financeiros, as pessoas constantemente estão tomando 

suas decisões: poupar ou consumir. E para entender os fatores ligados ao ato de 

poupar é necessário analisar os fatores comportamentais e psicológicos que 

interferem no hábito das pessoas.  

 

Ferreira, Rabêlo, Silva e Parente (2013) afirmam que o ato de poupar é uma 

atividade complexa, pois envolve fatores sociais, racionais e psicológicos. 
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Enquanto alguns optam por satisfazer seus desejos atuais, outros preferem fazer 

uma reserva financeira, vislumbrando um imóvel em longo prazo ou até mesmo 

ter uma programação financeira para a aposentadoria.  

 

Nesse aspecto, Ferreira et al (2013, p. 1) propuseram que “poupar significa 

abster-se do prazer do consumo presente em função da possibilidade futura de 

consumo”. Tudo isso envolve diversos fatores associados às questões 

econômicas, culturais, psicológicas e comportamentais, tendo cada indivíduo suas 

características próprias.  

 

Pode-se abstrair que poupar significa guardar, economizar e pensar no futuro. 

Quer dizer que é preciso dar valor às reservas financeiras para eventuais 

necessidades financeiras durante a vida. É entender que, apesar de uma 

atividade complexa, torna-se necessário adquirir o hábito de poupar e programar-

se com planejamento e motivação.  

 

De acordo com Ferreira et al (2013), existem três tipos de decisões relacionadas 

ao ato de poupar: contratual (poupa por plano de previdência ou seguro); 

discricionária (tem a intenção de guardar dinheiro) e residual (poupa quando há 

sobras de dinheiro).  

 

As economias mensais feitas pelo indivíduo, mesmo que sejam pequenas 

quantias, ao longo do tempo podem representar muito dinheiro. Mas para que 

isso ocorra é preciso ter um embasamento da sua renda, a consciência e o hábito 

de economizar e de se planejar. Planejar significa saber quais são os objetivos 

futuros, seus sonhos e as metas para atingi-los. É bom destacar que é preciso 

evitar excessos. A poupança deve ser realizada sem que o indivíduo perca seu 

bem-estar.  

 

Na Psicologia, o trabalho referência para esse assunto é o de Katona (1975), que 

considera o ato de poupar como disponibilizar o dinheiro no banco como forma de 

se proteger quanto às incertezas futuras ou como forma de conseguir bens ou 

serviços específicos (Ferreira et al, 2013).  
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Ferreira et al (2013, p. 2) citam a combinação de fatores que interferem no 

comportamento do poupador: “autocontrole, visão de futuro, motivações e metas 

para poupar.” No autocontrole, o indivíduo aprender a ter o controle da situação e 

agir de forma mais racional, resistindo ao consumo. A visão de futuro diz respeito 

a planejamento e projeção de seus sonhos pensando em curto e longo prazo, 

para obtenção de reservas financeiras futuras. A definição de metas e a 

motivação andam juntas. Ao traçar as metas, o indivíduo define o objetivo que 

deseja alcançar e passa a sentir motivação para alcançar o sucesso (Ferreira et 

al, 2013). 

 

Assim, o ato de poupar é de extrema importância para o futuro financeiro das 

pessoas, mas é preciso ter planejamento, comprometimento e motivação para 

que esse ato se transforme em hábito rumo à conquista dos objetivos traçados.  

 

C) O ato de colecionar 

 

O ato de colecionar não é um fenômeno recente para as pessoas. Belk (2001), 

afirma que o ato de colecionar é um tipo especial de comportamento do 

consumidor. Para Farina et al (2006, p.3), “o ponto de partida para analisar o 

comportamento de um colecionador como um consumidor é entender que o 

‘possuir’ e ‘colecionar’ aquele objeto de desejo é bem diferente de ‘comprar’ e 

‘consumir’”.   

 

Corroborando essa ideia, Almeida, Salazar e Leite (2014, p. 79) destacam “que o 

colecionismo significa o alto envolvimento dos consumidores com os objetos 

colecionados, além da tendência à sacralização dos mesmos”. 

 

Belk (2001, p. 67) também preleciona: 

 

[...] o colecionismo é um tipo especial de comportamento do consumidor e 
é conceituado como um comportamento que consiste em adquirir e 
armazenar objetos de forma constante, seletiva e apaixonada 
desvinculando-os do mundo e de suas funções comuns a atribuindo-lhes 
status de objetos especiais e queridos. 
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Na maioria das vezes, o colecionador faz a escolha de um objeto para guardar e 

satisfazer sua vontade ou um desejo pessoal, mas não tem consciência de que 

está tendo um comportamento de consumo. 

 

Já para Farina et al, 2006, p. 1), o ato de colecionar é definido como: “[...] o 

processo de adquirir e possuir coisas de forma ativa, seletiva e apaixonada, que 

fazem parte de um conjunto de objetos não idênticos e que não são utilizadas na 

sua forma usual”. 

 

Nos dias atuais, muitos são os motivos para colecionar. Mas Almeida, Salazar e 

Leite (2012, p. 5) afirmam que na Grécia Antiga e em Roma pessoas 

colecionavam “tapetes orientais, estátuas, móveis, pinturas, cerâmicas, joias e 

este tipo de consumo estava relacionado a status social”. 

 

Dessa forma, podem-se reconhecer vários tipos de coleções: de moedas, selos, 

anjos, ursos de pelúcia, canetas, carros antigos, enfim, são inúmeras as 

possibilidades. O simples fato de encontrar um objeto já realiza o desejo do 

colecionador. Farina et al (2006, p. 2) entendem que “o colecionador empreende 

esforços para pesquisar, localizar, negociar, comprar, vender, trocar e guardar um 

produto sem consumi-lo”.  

 

Alguns exemplos típicos: o chocolate Ferrero, que vendeu milhares de unidades 

ao lançar o Kinder Ovo, contendo, dentro do chocolate, pequenos objetos 

plásticos que são colecionados; a boneca Barbie para meninas; os carrinhos da 

Hot Wills, entre outros (Farina et al, 2006).   

 

Entretanto, Farina et al (2006, p. 4) reconhece que “ o ato de colecionar tem seu 

lado obscuro. Pessoas podem fazer qualquer coisa para satisfazer um desejo; é 

um comportamento comparável ao do vício em álcool, drogas ou jogos de azar”. 

Conclui-se que o colecionismo demanda expressivo envolvimento do 

colecionador, que trata todo esse processo como um entretenimento. Isso quer 

dizer que o ato de colecionar abrange tanto a parte psicológica como a econômica 

do colecionador, pois para comprar esses objetos é preciso ter dinheiro.  
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D) O ato de jogar  

 

O entendimento dos aspectos que envolvem o ato de jogar vai além das 

expectativas de uma brincadeira. Ao compreender o ato de jogar como uma 

atitude ligada a educação, trata-se de uma das novidades mais importantes 

atualmente, em que acontece o reconhecimento de que a aprendizagem de 

conteúdos disciplinares implica o desenvolvimento de competências e habilidades 

para compreendê-los. 

 

Dessa forma, Piaget (1975) mostra que o ato de jogar é a capacidade que a 

criança tem de substituir um objeto ou acontecimento por uma representação. 

Conforme Passerino (1998), o jogo é necessário ao processo de 

desenvolvimento, pois por meio do brincar simbólico a criança constrói sua 

própria representação de mundo.  

 

Em contrapartida, existe o lado mais negativo do jogo, quando se analisa o jogo 

de azar, envolvendo dinheiro. Muitas pessoas ficam milionárias e perdem tudo em 

jogos. Isso envolve aspectos psicológicos e comportamentais que devem ser 

usados na medida certa.  

 

Os jogos podem ser classificados de diferentes formas, de acordo com o critério 

adotado. Vários autores se dedicaram ao estudo do jogo, mas foi Piaget quem 

elaborou uma "classificação genética baseada na evolução das estruturas".  

 

Piaget (1997) classificou os jogos em três grandes categorias, que correspondem 

às três fases do desenvolvimento infantil, ligadas a um tipo de estrutura mental: 

 

a) Jogo de exercício sensório-motor: fase sensório-motora (do nascimento até 

os dois anos) - a criança brinca sozinha, sem a noção de regras; 

b) jogo simbólico: fase pré-operatória (dos dois aos cinco ou seis anos) - as 

crianças adquirem a noção da existência de regras e começam a jogar com 

outras crianças os jogos de faz-de-conta; 
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c) jogo de regras: fase das operações concretas (dos sete aos 11 anos) - as 

crianças aprendem as regras dos jogos e jogam em grupos. Esta é a fase 

dos jogos de regras como futebol, damas, etc. 

 

Em suma, o ato de jogar é um comportamento natural do indivíduo e tem relação 

com a construção da inteligência. É bom lembrar que o prazer que resulta do jogo 

espontâneo motiva a aprendizagem. 

 

E) O ato de dar presente  

 

O ato de dar presente envolve os aspectos psicológicos e econômicos da 

satisfação e do desejo de demonstrar afeto a alguém. Além do afeto, o ato de 

presentear envolve a satisfação do presenteado a partir da escolha.  

 

No estudo do comportamento econômico, o ato de presentear caracteriza uma 

decisão de compra pelo consumidor, destacando a possibilidade de comprar um 

presente dentro de suas possibilidades financeiras.  

 

Para Maciel e Lucena (2012, p. 91), é preciso “avaliar a relação existente entre a 

precificação psicológica e o comportamento do consumidor no processo de 

decisão de compra de bens e serviços, sob a ótica do comportamento financeiro 

emocional”.  

 

Além disso, o ato de dar o presente envolve a dedicação, o tempo gasto para 

encontrar e adquirir o objeto e seu valor monetário2. 

 

Dessa forma, é preciso compreender o que se chama de sociedade de consumo 

e capital financeiro. Ortiz (2009, p. 18) conceitua a sociedade do consumo como: 

 

Sociedade em que a economia se transformou numa questão cultural e 
que tem as diferentes formas de comunicação, em especial a propaganda, 
como mediadoras entre a cultura e a economia. Neste universo, a mídia 
encontrou um público que busca no consumo satisfação e realizações 

                                            
2 http://www.clinicajulioperes.com.br/psicologia/quando-presentear-faz-bem-a-saude/. Acesso em: 
24/10/2015. 
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pessoais, divulgando comerciais que criam desejos e incentivam o 
consumo.  

 

Segundo Maciel e Lucena (2012, p. 92), “ao decidir uma compra, o consumidor 

toma a decisão com base na real necessidade de consumo de determinado 

produto, levando em conta o preço, a atração que aquele preço exerça sobre ele 

e o desejo de consumir determinada mercadoria”.  

 

Conclui-se que dar presente é bom, mas ao pensar em presentear alguém é 

preciso ter uma decisão de consumo com consciência de forma racional e não 

podem ser levadas em conta as decisões automáticas e emocionais.  

 

F) O ato de pagar impostos 

 

O ato de pagar impostos é assunto de difícil compreensão e aceitação para a 

maioria das pessoas. Porém, trata-se de uma importante variável do 

comportamento econômico que envolve a relação entre renda e os tributos a 

serem pagos.  

 

Os impostos são valores pagos, em moeda nacional, por pessoas físicas e 

jurídicas (empresas). São tributos ou contribuições arrecadados pelos governos 

municipal, estadual e federal e servem para custear parte das despesas públicas 

com saúde, segurança, educação, transporte, cultura, pagamentos de salários de 

funcionários públicos, entre outros (Brasil, 2015).   

 

Os impostos são baseados em lei federal e são cobrados de várias formas, tanto 

das pessoas físicas como das pessoas jurídicas: sobre a renda, sobre as 

aplicações financeiras, lucros e patrimônio como terrenos, casas, carros, 

maquinários, entre outros. Segundo dados da Receita Federal do Brasil (Brasil, 

2015), os principais impostos cobrados no Brasil são: impostos federais, 

estaduais e municipais, conforme consta na Tabela 8: 
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Tabela 8 

Impostos 

Impostos Federais  
II Imposto sobre Importação. 

IOF Imposto sobre Operações Financeiras. Incide sobre empréstimos, financiamentos e 
outras operações financeiras, e também sobre ações. 

IPI Imposto sobre Produto Industrializado. Cobrado das indústrias.  
IRPF Imposto de Renda Pessoa Física. Incide sobre a renda do cidadão.  
IRPJ Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Incide sobre o lucro das empresas. 
ITR Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. 

CIDE Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Incide sobre petróleo e gás natural 
e seus derivados e sobre álcool combustível. 

COFINS Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Cobrado das empresas. 
CSLL Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. 
FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Percentual do salário de cada trabalhador com 

carteira assinada, é depositado pela empresa.  
 

INSS 
Instituto Nacional do Seguro Social. Percentual do salário de cada empregado cobrado 
da empresa e do trabalhador para assistência à saúde.  

PIS/ 
PASEP 

Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público. 
Cobrado das empresas. 

Impostos Estaduais  
ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias.  
IPVA Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. 

ITCMD Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação. Incide sobre herança. 
Impostos Municipais  

IPTU Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. 
ISS Imposto Sobre Serviços. Cobrado das empresas. 
ITBI Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos (mudança de propriedade de imóveis). 

Fonte : elaborado pela autora com base nas referências apresentadas (2015). 
 

Percebem-se os principais impostos pagos pelos brasileiros nos dias atuais.  

 

O imposto mais conhecido por todos é o Imposto de Renda Pessoa Física, pelo 

qual todo trabalhador já tem descontado na fonte o valor do imposto devido. Esse 

imposto pode ser restituído dependendo das despesas que o indivíduo tiver 

durante o ano. Apesar de ser um tributo que pode ser direto ou indireto, devem 

ser pagos pelas pessoas com regularidade e fazem parte do orçamento mensal. 

O não pagamento do imposto resulta em sanções civis e penais ao indivíduo não 

pagador, sob forma de leis.  

 

Em suma, o ato de pagar impostos é um assunto muito polêmico, que ainda 

demanda muitas discussões. Mas, para fins deste estudo, conclui-se que envolve 

os aspectos financeiros das pessoas, pois abrange obrigações a cumprir.                                                                                                                                                  
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G) O ato de pagar dívidas 

 

Ao consumir um objeto de desejo ou necessidade, o indivíduo passa a ter um 

compromisso financeiro para o futuro, o que pode ser conceituado como dívida. 

Os pagamentos futuros ou prestações são dívidas assumidas de curto e em longo 

prazo.  

 

De modo geral, as dívidas podem ser controladas, caso haja o planejamento de 

despesas em relação à renda obtida mensalmente. O que acontece, na maioria 

das vezes, é que o consumo excessivo e a falta de planejamento favorecem o 

endividamento excessivo e alguns indivíduos recorrem a empréstimos bancários 

com taxas altas. Isso pode ocasionar sérias consequências morais e físicas.   

 

Silva (2013, p. 42) argumenta que na Psicologia Econômica existem oito fatores 

para o endividamento, conforme: 

 

a) Aceitação social: as dívidas deixam de ser vistas como um problema grave, 

facilitando o superendividamento;  

b) socialização econômica: a maneira como o assunto é tratado na família, 

desde a infância, afeta a administração do endividamento;  

c) comparação social: as pessoas procuram equiparar-se ao grupo de 

referência e se este grupo possuir padrões de gasto superiores às suas 

posses incorrerá no endividamento para se manter no mesmo nível; 

d) estilo de administração financeira: envolve as diferenças individuais, 

familiares e culturais de administrar a alocação dos recursos econômicos, 

que também ocorre devido às limitações emocionais e cognitivas; 

e) comportamento de consumo: compreende as diferenças entre o que é 

considerado luxo e supérfluo, entre o que tem que ser comprado e o que 

pode ser postergado, entre desejo e necessidade; 

f) horizonte temporal individual: abrange a decisão de realizar despesas no 

presente com a certeza de que a compensará com cortes nos gastos 

futuros, porém não são realizados, surgindo o risco do endividamento;  

g) atitudes frente ao endividamento: varia de acordo com a idade, sexo e 

religião; 
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h) locus de controle: atribui o endividamento a instâncias externas (governo, 

falta de tempo, sabotagem, etc.), que tornaria as pessoas mais vulneráveis 

ou responsabilidade própria, o que gera sentimento de culpa (Silva, 2013, 

p. 42). 

 

De acordo com dados do Banco Central do Brasil (1999), a origem das dívidas 

pode estar: nas despesas sazonais (aquelas que saem do orçamento mensal 

como IPTU, IPVA, entre outros), no marketing sedutor, no orçamento deficitário 

(consumir mais que o valor da renda), redução de renda sem redução de 

despesas (perda de emprego) e nas despesas emergenciais (imprevistos).  

 

Para evitar surpresas desagradáveis em relação à inadimplência, torna-se 

essencial o mapeamento das dívidas, tais como: os valores, prazos para 

pagamento, taxas de juros, para buscar alternativas para sair da dívida. Outra 

opção é a renegociação da dívida com os credores para que a parcela mensal se 

encaixe em seu orçamento. Por fim, evitar fazer novas dívidas.  

 

Enfim, o ideal em todas as situações apresentadas é que a dívida deve ser 

controlada por meio de um planejamento financeiro.  

 

H) O ato de pagar juros 

 

O ato de pagar juros está diretamente ligado ao controle da renda, ao 

planejamento e às decisões econômicas do indivíduo. De acordo com Omar 

(2008, p. 465), “a definição de taxa de juros é o preço do uso do dinheiro para um 

determinado período de tempo”. No processo de tomadas de decisões 

econômicas desempenha importante papel, já que interfere nos preços e nos 

custos de todos os setores da economia.  

 

Para melhor entendimento de taxa de juros, citam-se algumas variáveis que 

influenciam na sua formação, tais como: cenário econômico, o custo do dinheiro, 

a composição do spread e o resultado líquido esperado nas operações 

financeiras.  
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Partindo disso, a análise do cenário econômico deve ser realizada diariamente a 

fim de acompanhar o comportamento dos principais componentes econômicos do 

país, tais como: Produto Interno Bruto (PIB)3, a Taxa Sistema Especial de 

Liquidação e de Custódia (SELIC)4, a inflação5 e a taxa de câmbio6, além de 

possibilitar a avaliação do crescimento da economia e base para tomada de 

decisão de consumo ou investimento pelo mercado.  

 

O custo do dinheiro é composto pela soma da curva de juros futuros e da cunha 

fiscal/tributária. É usado como ponto de partida para a formação das taxas 

praticadas nas operações de captação (investimentos) e de aplicação de recursos 

(empréstimos/financiamentos)7.  

 

O termo spread representa a diferença entre a taxa de captação (compra) e a 

taxa de aplicação (venda) do dinheiro. É composto pelo custo administrativo, pela 

cunha fiscal (impostos diretos e indiretos), inadimplência, depósito compulsório e 

ganho líquido8. A Figura 5 mostra a composição da taxa de juros: 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 5  – Composição de taxas de juros. 
Fonte : elaborado pela autora (2015). 
 

Percebe-se que geralmente a taxa de juros está ligada às decisões de consumo 

feitas de forma incorreta ou excessiva, sem o planejamento de seu orçamento 

familiar ou feito de forma ineficiente. Quando ocorre essa situação, o indivíduo 

tem a necessidade de recorrer a instituições financeiras à procura de crédito.  

                                            
3 PIB: Produto Interno Bruto – total de riquezas produzidas no país durante o período analisado. 
4 SELIC: Taxa Básica de Juros no Brasil.  
5 Inflação: Índice de Preços de Mercado.  
6 Taxa de Câmbio. 
7 www.economiaemdia.com.br. Acesso em: 06/06/2015. 
8 www.bc.gov.br. Acesso em: 06/06/2015. 
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O crédito é concedido, mas a taxa de juros sobre o montante deve ser paga 

mensalmente junto com a parcela. Na maioria das vezes a taxa de juros não é 

baixa, variando de acordo com diversos fatores da operação, tais como o valor, as 

garantias apresentadas, o prazo, a entrada, o histórico e a situação cadastral de 

cada cliente.  

 

O grande vilão da maioria dos brasileiros é o limite de cheque especial, cuja 

utilização tem crescido assustadoramente nos últimos anos. As taxas de juros 

praticadas no mercado são altas e, na maioria das vezes, no momento do aperto 

financeiro as pessoas as contratam e comprometem sua renda mensal.  

 

Em suma, o ato de pagar juros tem um lado positivo e outro negativo. O lado 

positivo é que se o indivíduo pagar uma taxa de juros por meio de um empréstimo 

bancário para realizar um investimento que lhe trará retorno será excelente. Mas 

se o empréstimo for realizado para o consumo e ainda for supérfluo, torna-se um 

mau negócio, impactando negativamente a vida social e econômica das pessoas. 

 

2.2 Comportamento econômico de crianças e adolescen tes 

 

O comportamento econômico de crianças e adolescentes é uma área de estudo 

que tem atraído a atenção de muitos pesquisadores em todo o mundo,                                                                                        

aumentando de forma significativa o número de pesquisas na área. Mas no Brasil 

ainda são poucas as pesquisas em desenvolvimento.  

 

Para Cantelli (2009, p. 53), o estudo do comportamento econômico pode ser 

definido como: “comportamentos referentes à economia, tais como gastos, 

compra, poupança, endividamento, constituem alguns dos comportamentos 

sociais do indivíduo”.   

 

Dessa forma, nesta seção serão abordados os diversos aspectos do 

comportamento econômico de crianças e adolescentes, levando em conta os 

contextos nos quais estão inseridas, as suas vidas econômicas e os fatores 

influenciadores de tais comportamentos. 
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2.2.1 A criança e o adolescente 

 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei 8.069 

no dia 13 de julho de 1990, a criança é uma pessoa com idade inferior a 12 anos 

e adolescente com idade entre 12 e 18 anos de idade. Culturalmente, no Brasil se 

considera adolescente a partir dos 13 anos.  

 

A criança é um ser humano em pleno desenvolvimento que vai construindo aos 

poucos “um repertório completo de comportamentos, indicando o que se deve ou 

não fazer e o que se pode esperar do mundo segundo as distintas situações” 

(Cantelli, 2000, p. 46).  

 

Dessa forma, os trabalhos de Piaget evidenciam que as crianças, ao longo de sua 

existência, constroem seus próprios conhecimentos em diferentes níveis de 

complexidade, a partir de suas experiências e explicações vistas ao seu redor ou 

pelas atitudes dos adultos (Cantelli, 2000).  

 

Isso quer dizer que, para a compreensão do mundo social, a criança realiza um 

trabalho constante de construção de explicações, constituindo-se em um grande 

esforço para assimilar fatos e/ou observações em seu ambiente, e não apenas 

seguindo as ideias dos adultos.  

 

Além disso, o processo de construção do conhecimento social é realizado a partir 

de seus próprios instrumentos intelectuais, afetivos e sociais postos em 

funcionamento pelos interesses, motivações e necessidades, que estão 

relacionados ao cenário social em que o sujeito vive.   

 

Cantelli (2009, p. 4) afirma que  

 

[...] o processo de construção do conhecimento social acontece durante 
toda a infância e se estende pela adolescência e vida adulta por meio das 
práticas e das experiências vividas, assimiladas de acordo com seu 
sistema de significação e suas estruturas cognitivas.  
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Em suas pesquisas sobre a construção do conhecimento social, Denegri (1998) 

observou que a criança está a todo o instante procurando explicações e 

representações do mundo social, construindo modelos na tentativa de adaptar-se 

à realidade social.  

 

De acordo com Cantelli (2000, p. 43), esses modelos são compostos de papéis 

sociais, normas e valores que regulam aquilo que “é aceito e proibido em cada 

cultura, as crenças, atitudes, valores e a forma como funciona a sociedade”.  

 

Durante a infância, a criança passa por diversas etapas de desenvolvimento 

intelectual/cognitivo. Jean Piaget preconiza que em cada fase obedece a uma 

sequência e tempo de permanência determinados, pelos quais a criança vai dos 

conceitos básicos ao complexo, como sendo cada fase pré-requisito para a 

próxima, perdurando até os 12 anos de idade.  

 

Dos 12 aos 18 anos, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a 

criança passa pela fase de transformação para a fase adulta: a adolescência. Já 

para a Organização Mundial de Saúde a adolescência é o período entre 10 e 19 

anos de idade. É uma importante etapa na vida do ser humano, mas também é 

marcada pela descoberta de sua identidade e definição de sua personalidade.   

 

A etiologia da palavra "adolescência" tem origem no latim, em que ad = "para" e 

olescere = "crescer". Portanto, adolescência significa literalmente "crescer para". 

O conceito de adolescência não engloba apenas transformações físicas, mas 

também todo o processo de mudança e adaptação psicológica, familiar e social a 

essas transformações. 

 

Nesse estágio, “o sujeito é capaz de pensar sobre suas operações, 

independentemente do conteúdo, e é capaz de manipular e organizar suas ideias 

abstratas num todo coerente” (Rocha et al, 2012, p. 7).  

 

Conclui-se que a criança, desde seu nascimento, na adolescência até a fase 

adulta, está em constante construção de seu conhecimento social, como forma de 

adaptação ao meio em que vive.  
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2.2.2 O conhecimento e representação social de cria nças e adolescentes  

 

Nos dias atuais, o estudo da construção das noções sociais pelas crianças e 

adolescentes é um assunto muito relevante. De acordo com Cantelli (2000), 

muitas pesquisas estão sendo realizadas para saber o que as crianças e 

adolescentes pensam sobre: família, escola, riqueza e pobreza, lucro e as formas 

de compreender as estruturas sociais, econômicas, políticas e jurídicas, entre 

outros.  

 

Para melhor entendimento acerca do assunto, buscou-se explicação na Teoria 

Epistemologia Genética de Jean Piaget sobre o surgimento de representações do 

mundo social e desenvolvimento intelectual nas crianças, ao longo dos diferentes 

estágios de seu desenvolvimento. Piaget, em sua teoria, explica como o indivíduo, 

desde o seu nascimento, constrói o conhecimento.  

 

Segundo Cantelli (2009) e Delval (1994) existem duas teorias para explicar a 

construção do conhecimento social das crianças:  

 

a) A conduta social: na qual as mudanças de comportamento ocorrem com a 

idade, sob a influência de fatores externos;  

b) a consciência e o conhecimento social: que são ligados ao comportamento 

do indivíduo, ou seja, os seus conhecimentos internos.  

 

No entanto, Cantelli (2000, p. 45) afirma que “a criança é como um ser ativo que 

constrói por si mesmo tanto os seus próprios conhecimentos, como a forma de 

organizá-los”.  

 

Complementarmente, Cantelli (2009, p. 33) opina:  

 

[...] o processo de compreensão do mundo social pela criança durante o 
seu desenvolvimento inicia-se com o nascimento, pois, a partir desse 
momento, ela passa a interagir com os outros e é submetida a um conjunto 
de regulações que exigem dela a construção de representações do 
funcionamento da sociedade. 
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Araújo (2007, p. 38) corrobora a ideia de Piaget, que “valoriza os efeitos 

construtivos da vida social e acredita que, mesmo nascendo imerso num universo 

social, a criança não é ainda um ser social no mesmo nível que um adolescente 

ou um adulto”. Ou seja, precisam passar por um período de aquisição de 

conhecimento social, vendo suas vidas serem influenciadas por regras e pelas 

interações com a sociedade.  

 

O conhecimento social tem sido estudado a partir de três problemas distintos, 

conforme  Fermiano (2010): 

 

a) Psicológico: que abrange o conhecimento dos outros e de si mesmo;  

b) moral: que diz respeito a regras, normas e convenções sociais; 

c) conhecimento das instituições sociais: que são relações entre indivíduos ou 

grupos que transcendem o indivíduo. 

 

Para Cantelli (2000, p. 35): 

 

O processo de investigação, criado por Piaget, constitui, portanto, um dos 
aspectos mais originais de sua obra, pois sua metodologia, mesmo 
sofrendo adaptações e transformações ao longo dos anos, continuou fiel 
ao princípio inicial de ser um instrumento de investigação.  

 

Em consonância com essa idéia, Denegri (2010, p. 10) informa que “dentro da 

construção de representações sobre o mundo social, os dois principais problemas 

são a compreensão de ordem política e econômica”. 

 

Fermiano (2010, p. 173), por sua vez, reconhece que “as representações sociais 

são o resultado de uma atividade construtiva, por isso implica uma elaboração 

individual da criança, a partir da coordenação dos inúmeros fragmentos 

vivenciados no meio”.  

  

A Tabela 9 descreve os elementos que compõem os modelos ou representações 

que a criança elabora sobre o mundo social proposto por Delval (1994):  
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Tabela 9 

Elementos das representações sociais 

Regras  
ou  

Normas 

Indicam como se deve 
comportar nas diferentes 
situações sociais 

Adquire-se pela influência exterior. A criança as 
conhece antes de saber para que servem ou por 
que devem ser cumpridas. Assumem um sentido 
diferente quando se constroem as explicações da 
sociedade. 

Valores Expressam o que a sociedade 
considera positivo ou negativo, 
o que deve se fazer ou não. 
Estão muito ligadas às normas 

Adquirem-se mediante transmissão dos adultos 
ou companheiros. O sujeito trata de adaptar seus 
valores aos de seus companheiros e os 
compartilha com eles. 

Informações Conhecimento sobre aspectos 
concretos da realidade social 

O sujeito as recebe do ambiente, por transmissão 
dos adultos, dos meios de comunicação e da 
escola. 

Noções 
ou  

explicações 

Permitem a compreensão de 
um aspecto da realidade social. 

Adquirem-se mais tarde com regras e valores e 
supõem um longo trabalho construtivo de 
elaboração pessoal por parte do sujeito. Uma vez 
constituídas, servem para explicar e justificar 
normas e valores estabelecidos anteriormente. 

Fonte : Delval, J. (1994). Stages in the child’s construction of social knowledge. In: M. Carretero, e 
J. F. Voss (Eds.). Cognitive and instruccional processes in history and the social sciences. 
Hillsdales. N. J. Lawrence Erlbaum Associates, 77-102; Cantelli, V. C. B (2000). Um estudo 
psicogenético sobre as representações de escola em crianças e adolescentes. Dissertação 
(Mestrado em Psicologia, Desenvolvimento Humano e Educação) - Faculdade de Educação da 
Universidade Estadual de Campinas (p. 48).  
 

Observa-se a distinção entre os elementos que compõem as representações e a 

compreensão de como o conhecimento social é construído. De acordo com 

Cantelli (2000, p. 48), “as normas ou regras, os valores e as informações são 

fatores essenciais do conhecimento e da conduta social, pois prescrevem como 

devem ser as ações, e não apenas como elas são”.  Como a criança está sujeita 

a regras desde seu nascimento, a partir das informações recebidas pelos pais, 

pelos meios de comunicação e pela escola, ela vai construindo aos poucos a sua 

representação da realidade social.  

 

No pensamento infantil, Cantelli (2000) sugere que a realidade é muito mais 

harmônica e cooperativa. A autora ainda refere que o “estudo das peculiaridades 

do pensamento infantil, na compreensão do mundo social, revela que as 

representações que o sujeito elabora para dar sentido à realidade são formadas 

pelas normas e valores, pelas informações e pelas explicações ou noções” 

(Cantelli, 2000, p. 47).   

 

A Tabela 10 traz esse esforço na compreensão do mundo social para as crianças. 
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Tabela 10 

Níveis de explicações de conceitos sociais 

Nível  DINHEIRO TRABALHO  MOBILIDADE  CARACTERÍSTICAS 
GERAIS 

 
 
 
I 

 

- Elemento simbólico 
de intercâmbio. Dar o 

dinheiro em troca. 
-Não se manejam as 

quantidades, apenas o 
aspecto qualitativo. 

-Descoberta dos 
diferentes tipos de 

moedas e sua 
equivalência. 

-O preço é uma 
propriedade das 

coisas. 

- Atividade remunerada. 
Geralmente se realiza 

fora de casa, Seu 
caráter permanece 

obscuro. 
- Não se compreendem 

as diferenças de 
trabalho. 

- Remuneração 
baseada na quantidade 

de trabalho. 
- Ideais confusas sobre 

diferenças de 
quantidade dos 

trabalhos. 

-Ou não há mudança 
ou ocorre 

subitamente por 
meio de receber ou 
encontrar dinheiro. 
-Procedimentos: 

azar, loteria, trabalho 
-Conexão obscura 

com trabalho e 
dinheiro. 

- A realidade é 
imediata e 

perceptiva em 
níveis aparentes e 
pouco elaborados, 
não há sistemas. A 
sociedade tem uma 
ordem racional feita 

para satisfazer 
necessidades 

humanas. 
-Relações apenas 

pessoais. 
-Descoberta de 

relações ou 
resistência da 
realidade. Os 

recursos sociais 
são escassos 
-Competência 

individual quando 
escasso. 

-Relações sociais 
distintas das 

pessoais 
-Compreensão dos 
sistemas simples e 

sistemas 
diacrônicos. 

-Compreensão da 
competência 

colocando-se no 
lugar do outro. 

-Processos 
temporais 

extensos, mas 
além do individuo. 
-Possibilidade de 
entender relações 
complexas entre 

múltiplos sistemas. 
-Traços 

ideológicos. 
-A equidade frente 

à igualdade. 

 
 
 
 
 
II 

-O valor das 
mercadorias está 
determinado pelo 
trabalho e pela 
escassez ou 
demanda. 

-Descoberta do 
mercado como 

regulador de preços. 
- Ideia no lucro no 

comércio. 

-Compreensão da 
escassez: não há 

trabalho para todos. 
-Diferença de qualidade 

entre trabalho para 
todos. 

-Importância da 
preparação e da 

educação. 
-Começam a 

compreender a ideia de 
competência quando há 
a escassez do trabalho. 

-Acredita-se que se 
pode criar mais 
trabalho, sem 
compreender 

limitações. 

-Mudança matizada e 
gradual, 

procedimentos 
múltiplos 

-Uma vez iniciado o 
processo se 
desenvolve 

naturalmente. 
-Importância da 

preparação 
-Competitividade 

individual. 
-Dependência da 

vontade e do 
empenho. 

 
 
 
 
III 

-Descoberta do capital 
e da propriedade dos 
meios de produção. 
Aparece a figura do 

empresário. 
-O papel do bancos 

como administradores 
do dinheiro e seu 

benefício. 
-Generalização da 

ideia de lucro além do 
comércio. 

-Criação do trabalho 
por mudança no 

sistema total. 
-Começa a entender 
as restrições devidas 

ao sistema social. 

-Visão mais realista 
das dificuldades de 

mudança. 
-Importância do 

ponto de partida e 
das relações sociais. 

-Qualidades 
pessoais 

-Competência social 
-A vontade como 

forma de superar os 
obstáculos sociais 

Fonte  Delval, J. (1994). Stages in the child’s construction of social knowledge. In: M. Carretero, e 
J. F. Voss (Eds.). Cognitive and instruccional processes in history and the social sciences. 
Hillsdales. N. J. Lawrence Erlbaum Associates, 77-102.; Bessa, S., Fermiano, M. B., e Denegri 
Coria, M. (2014). Compreensão econômica de estudantes entre 10 e 15 anos. Psicologia e 
Sociedade, 26(2), 410-419. Recuperado de www.scielo.br/pdf/psoc/v26n2/a17v26n2.pdf. Borges, 
T., e Santos, P. R. (2014). Educação financeira e sua influência no comportamento do consumidor 
no mercado de bens e serviços. Recuperado de: http://exame.abril.com.br/seu-
dinheiro/noticias/educacao-financeira-de-jovem-piora-em-2014-diz-pesquisas (p. 416). 
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Nota-se que as crianças apresentam evolução nos níveis de compreensão da 

realidade social, acompanhadas pela inteligência e com maturidade, sempre 

existindo superação a cada etapa compreendida.  

 

Delval e Padilla (1997, p. 20) reportam que: 

 

[...] no momento da adolescência, quando se começa entender a realidade 
de maneira mais exata e, ao mesmo tempo, o indivíduo começa a 
comprovar sua importância para mudar o mundo irracional que começa a 
descobrir e que é tão contraditório a tudo o que lhe ensinaram como 
criança durante os longos anos passados na escola.  

 

É bom lembrar que a adolescência é uma importante etapa na vida do ser 

humano, pois a criança descobre a sua identidade e define a sua personalidade. 

Esse é o período no qual uma criança se transforma em adulto. E as 

transformações físicas aparecem acompanhadas de conflitos diante de uma 

realidade cheia de contradições e busca de identidade.  

 

Conclui-se que a compreensão do mundo social na concepção das crianças e 

adolescentes vai sendo desenvolvida ao longo do tempo. Mas mesmo com a 

participação da família, da escola e da sociedade, as crianças ainda têm 

dificuldades de assimilação desses conteúdos. Isso vai melhorando com a 

maturidade adquirida ao longo dos anos a partir das informações recebidas ao 

seu redor. 

 

2.2.3 A compreensão econômica de crianças e adolesc entes 

 

A compreensão sobre o mundo econômico e a ideia de lidar com o dinheiro não é 

tarefa simples. Os estudos sobre desenvolvimento do pensamento econômico 

surgiu a partir da década de 50 com os autores Strauss (1952,1954) e Danziger 

(1958), o quais abstraíram que a ideia das crianças em relação ao dinheiro era 

diferente da dos adultos.   

 

A partir daí, a vida econômica das crianças e adolescentes passou a ser objeto de 

estudo de vários pesquisadores como Berti, Bombi, e De Beni (1986) e Furnham 
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(1998), com o intuito de verificar o grau de compreensão sobre aspectos 

econômicos e o processo de socialização econômica dessas crianças.  

 

Cantelli (2009, p. 2) evidencia que: 

 

A compreensão do mundo econômico requer que o indivíduo construa uma 
visão sistêmica do modelo financeiro-social no qual está inserido, 
desenvolvendo competências e atitudes que lhe permitam o uso adequado 
de seus recursos econômicos e administração racional e eficiente do 
dinheiro. 

 

O entendimento sobre o mundo econômico e o uso do dinheiro como um 

instrumento que permite aos cidadãos adquirir bens e serviços tem contribuído 

para definir, em grande parte, as características da sociedade moderna (Denegri, 

1995). A sociedade moderna, a partir da globalização, vem sofrendo profundas 

mudanças nas relações interpessoais, instituições e empresas e sugerindo a 

integração econômica, política, social e cultural, em nível mundial.  

 

Nesse sentido, Araújo (2007, p. 29) assevera que “[...] o ser humano, em suas 

experiências cotidianas, realiza um esforço constante para compreender as 

relações econômicas em que está inserido, construindo modelos explicativos que 

deem conta dos processos vividos por ele”.  

 

Dessa maneira, como forma de compreender melhor essas relações econômicas, 

é necessário avaliar a socialização econômica adquirida pelo individuo durante 

sua vida, seus conhecimentos, suas destrezas, estratégias e atitudes em relação 

ao dinheiro. Para isso, a educação econômica tem seu papel fundamental na 

elaboração do ensino a respeito do assunto.  

 

Essa realidade, no entanto, é diferente em países como a Itália e a Inglaterra, 

onde os pesquisadores da Psicologia do Desenvolvimento e da Psicologia 

Econômica têm trazido contribuições importantes para o entendimento de como 

se dá a socialização econômica de crianças e adolescentes.  

 

Cantelli (2009, p. 2), em seus estudos, obteve:  
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As investigações de Denegri (2003b) mostram que a compreensão do 
mundo econômico requer que o indivíduo construa uma visão sistêmica do 
modelo financeiro-social no qual está inserido, o que implica manejar série 
de informações específicas, desenvolvendo competências e atitudes que 
lhe permitam o uso adequado de seus recursos econômicos, a assimilação 
de hábitos e condutas de consumo e a administração racional e eficiente 
do dinheiro. 

 

Complementarmente, Araújo (2007, p. 27) sublinha que compreender “como as 

crianças e os adolescentes concebem a realidade econômica ajuda na construção 

de estratégias educativas para o desenvolvimento de programas de socialização 

ou alfabetização econômica, aspecto altamente relevante nos dias de hoje”.  

 

Segundo Denegri et al (2003), apesar de existirem muitas investigações sobre o 

comportamento econômico, é possível notar que tais estudos são muito 

específicos na compreensão de fenômenos microeconômicos. E consideram a 

necessidade de novas investigações que possam apresentar condutas como o 

superendividamento e o consumo impulsivo. 

 

Enfim, isso é um grande desafio para a socialização econômica, pois não basta 

apenas conhecer o pensamento da criança e do adolescente. É preciso apoiá-la 

na construção dos conhecimentos sociais e econômicos, mostrando na prática os 

seus significados, valores e habilidades suficientes, dentro de sua realidade 

social.  

 

2.2.4 A vida econômica de crianças e adolescentes  

 

Vive-se, hoje, indiscutivelmente, em uma sociedade que tem o consumo como 

uma característica primordial. Frente às atitudes de consumir, comprar, vender, se 

endividar e poupar, pesquisadores têm investigado o comportamento econômico 

de crianças e adolescentes, para entenderem o significado do dinheiro e as 

decisões financeiras no seu cotidiano. 

 

Desde muito cedo as crianças se relacionam com o mundo econômico. É bem 

comum ver que crianças e adolescentes são tratados como clientes pelo 
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marketing, devido ao poder de persuasão e financeiro, pois eles influenciam a 

família nas compras e possuem dinheiro para seus gastos (Leite, 2009). 

 

Conhecer, então, a vida econômica das crianças e adolescentes, compreender 

como seus pensamentos evoluem e como eles assimilam as informações e 

influências do meio, bem como discutir o papel da escola nos domínios da 

socialização e alfabetização econômica, são os desafios para todos. 

 

Pode-se afirmar que as crianças e os adolescentes de hoje estão vivendo o 

momento mais rico de comunicação da história. Eles têm acesso a uma 

tecnologia avançada de televisão, rádio, computador, Internet, celular, utilizando 

uma quantidade de mídia muito superior à de seus pais quando eram jovens.  

 

Acredita-se, portanto, que o manuseio de um conjunto de ferramentas de 

comunicação como televisão, Internet, mensagens instantâneas, comunidades 

virtuais, vídeos on-line, rádios, revistas, marketing viral e games on-line facilita a 

criação da rede de relacionamento e transforma o fluxo da informação (Fermiano, 

2010).  

 

Diante de todas essas transformações o comportamento econômico desse 

público não ficaria de fora do processo de mudança.  Estudar essas influências e 

mudanças provocadas em nossas crianças e adolescentes faz-se importante e 

necessário, diante de um contexto de grandes transformações econômicas e 

sociais pelas quais o Brasil vem passando nos últimos anos, endossadas pela 

força da globalização e dos efeitos midiáticos. 

 

Algumas pesquisas relacionadas às noções econômicas de crianças são 

registradas na literatura, como os trabalhos realizados por: Delval e Echeita 

(1990), Delval, Enesco e Navarro (1994), Denegri (1997), Enesco, Delval e Linaza 

(1989), Enesco et al (1995), Furth (1978), Navarro e Enesco (1998) e Navarro e 

Peñaranda (1998) – como citados em Cantelli (2000).  

 

Segundo Cantelli (2000), esses autores pesquisaram as ideias das crianças sobre 

as relações econômicas, como: noções de rico e pobre; as causas da 
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desigualdade; as soluções para a pobreza; os fatores da mobilidade-econômica; a 

estratificação socioeconômica; as noções acerca do valor do dinheiro e sua 

circulação; a compreensão do lucro, etc.  

 

No Brasil, também se podem citar algumas pesquisas na área de socialização 

econômica, educação econômica e alfabetização econômica, como os trabalhos 

de Araújo (2009) e Fermiano (2010) com crianças e pré-adolescentes, Silva 

(2008) com jovens, Lellis (2007) e Cantelli (2009) com família. Mas, em geral, 

essas pesquisas revelam que os participantes possuem pouco conhecimento 

acerca de economia e as formas usadas para educar economicamente os filhos 

não parecem ser as mais adequadas.  

 

Desta forma, Araújo (2009, p. 29) enfatiza que:  

 

[...] os estudos que focam a compreensão que crianças e adolescentes têm 
da realidade econômica e os conceitos que eles possuem sobre o uso, 
origem e circulação do dinheiro têm uma importância capital para a 
compreensão de processos mais gerais através dos quais o sujeito constrói 
um modelo organizado do mundo social e de suas relações no interior 
deste mundo.  

 

Porém, tais investigações referem-se à compreensão de fenômenos 

microeconômicos e focados.  

 

A área precisava de um modelo explicativo mais amplo, que compreendesse os 

aspectos mais gerais do funcionamento de uma macroeconomia. Dessa forma, 

Denegri (1997), ao desenvolver uma linha de pesquisa em torno desse tema e 

realizando amplos estudos, teve como principal objetivo estabelecer um processo 

de avaliação das representações que constroem crianças e adolescentes chilenos 

e espanhóis em torno do mundo econômico e do papel do Estado na Economia 

(Araújo, 2007).    

 

Denegri (1997) sentiu a necessidade de aprofundar suas investigações e 

conduziu várias pesquisas em busca de elaborar mais explicações sobre o 

processo de desenvolvimento dos conceitos econômicos. É o caso dos projetos a 

seguir: Fondecyt 1970364 - “El desarollo de conceptos economicos en la infancia. 
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Estudio evolutivo con niños y adolescentes chilenos”  e 103027111 - 

“Socialización economica: un estudio descriptivo de las estrategias y practicas 

socializadoras y de alfabetización economica en familia de una ciudad 

multifinaciera”. De modo geral, os resultados identificaram a dificuldade das 

pessoas para o entendimento do tema em questão, o que exige mais acesso às 

informações sobre o mundo econômico.  

 

A partir dos resultados desses trabalhos, Denegri construiu o Modelo de 

Psicogêneses do Pensamento Econômico, inspirado no enfoque cognitivo-

evolutivo piagetiano. Esse modelo identifica as tendências evolutivas do 

pensamento de crianças e adolescentes sobre os eventos econômicos e a 

existência de padrões de mudanças conceituais que caracterizavam uma 

construção progressiva.  

 

Em suma, nos dias atuais, o estudo da compreensão que as crianças e 

adolescentes constroem sobre a realidade e conceitos econômicos tem grande 

significância na socialização econômica, podendo servir para a compreensão 

geral do mundo social em que vivem e suas relações.  

 

A) O significado do dinheiro para crianças e adoles centes  

 

O dinheiro é essencial na vida das pessoas. Barros e Jeunon (2012, p. 832) 

demonstram que “o dinheiro permite às pessoas comprarem e atenderem suas 

necessidades vitais; pode proporcionar melhor qualidade de vida, assim como 

atua como um elemento de diferenciação social e pertença a grupos”. 

 

Cantelli (2009, p. 71), por sua vez, esclarece que “o valor do dinheiro é atribuído à 

ação de variáveis econômicas complexas que operam no sistema social, político e 

econômico tanto interno como externo”.  

 

Leite et al (2010, p. 146) expõem:  
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Conceitos como dinheiro, banco, investimento, poupança, preço e lucro 
começam a ser aprendidos na infância, sendo mais bem compreendidos na 
adolescência. Na idade adulta, espera-se que o sujeito compreenda não 
apenas os conceitos, mas também que eles estão inter-relacionados em 
um sistema, fazendo parte do mundo econômico.   

 

O significado do dinheiro vai além de consumir, poupar, jogar, pagar impostos. É 

preciso entender o seu valor e decisões econômicas tomadas. Dessa forma, é 

importante ressaltar o significado do dinheiro para crianças e adolescentes.  

 

Desde cedo, as crianças aprendem o significado do dinheiro e, apesar de ainda 

não terem plena compreensão do mundo econômico, comportam-se 

economicamente e influenciam nas decisões de compras da família.  

 

Denegri (2010, p. 11) enfatiza que “a criança começa a se relacionar com a 

realidade econômica desde seus primeiros anos, a partir de ato tão banal como ir 

ao mercado ou ouvir conversas frequentes com seus pais e outros adultos”.  

 

Todavia, os maiores influenciadores da socialização econômica de crianças são 

os adultos. O contato das crianças com o dinheiro pode ocorrer de forma indireta, 

quando as crianças veem os seus pais comprando ou vendendo algo e, de forma 

direta, quando os filhos recebem mesada dos seus pais (Lellis, Magalhães e 

Leite, 2012).  

 

De modo geral, os pais têm utilizado a mesada como forma de educar seus filhos 

economicamente e mostrar o significado do dinheiro em suas vidas. E buscam 

maneiras de ensiná-los a estabelecer prioridades e averiguar se o que os filhos 

desejam comprar é realmente preciso. Outra forma de ensinar é mostrar que, ao 

poupar, poderá conseguir com o tempo um objeto dos sonhos, por exemplo.  

 

A ideia de lidar com o dinheiro não é fácil para adultos, imagine-se para crianças 

e adolescentes. No entanto, se as crianças aprenderem o significado do dinheiro 

e as formas corretas de manejo, quando chegarem à adolescência e, até mesmo 

à fase adulta, será mais fácil administrar seu dinheiro, sentindo-se mais confiantes 

e organizadas.  
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2.2.5 Áreas de estudos sobre comportamento econômic o  

 

Denegri et al (2007), em seus estudos sobre Psicologia Econômica, aborda três 

importantes temas, os quais contribuem para estudos do comportamento 

econômico das pessoas, a socialização econômica ou socialização para o 

consumo, a educação econômica e a alfabetização econômica. A autora enfatiza 

que estudos nessas áreas são fundamentais para compreender melhor o 

comportamento econômico de crianças e adolescentes, bem como os papéis que 

as pessoas desempenham nesse processo.  

 

Desse modo, na próxima seção tecem-se alguns comentários sobre pesquisas 

realizadas nas respectivas áreas e a importância de cada uma delas.  

 

2.2.5.1 A socialização econômica 

 

A socialização econômica tem o objetivo de avaliar as diferentes etapas da vida 

de um individuo, tendo papel fundamental no processo de aprendizagem de 

regras, valores, condutas e interação com o mundo econômico (Fermiano, 2010).  

 

Araujo (2009) explicita que as investigações desenvolvidas por Denegri, Furth, 

Jahoda e Delval sobre socialização econômica têm focado seus esforços na 

compreensão que crianças e adolescentes têm dos conceitos econômicos. 

 

Os primeiros trabalhos de socialização econômica na família surgiram nas 

décadas de 60 e 70, realizados por Marshall e Magruder (1960), Prevey (1965) e 

Jahoda (1979; 1983). Também foram realizados estudos como os de Sonuga-

Barkee Webley (1993), Lunt e Furnham (1996), Furnham e Thomas (1984), 

Godfrey (1995), Kerry Cheadle (1997) e Gunter e Furnham (2001).  

 

Todos esses autores enfatizaram os aspectos relacionados à área, tendo a 

preocupação teórica de entender como as práticas e o ensinamento dos pais 

afetavam o conhecimento e a conduta dos filhos quanto à utilização do dinheiro. 

Trata-se de uma área de estudo muito promissora e desafiante para 

pesquisadores no Brasil.  
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A socialização é vista como a interação dos indivíduos com o mundo social, que 

se inicia a partir de seu nascimento (Denegri, 1997). Mas para que isso ocorra é 

necessário obediência às normas, modelos e teorias que permitam explicar 

características desse mundo social. Além disso, os próprios indivíduos, com suas 

experiências, constroem aos poucos seus conhecimentos próprios, formando, 

assim, a representação de conteúdos específicos.  

 

Com base nisso, Denegri (2010, p. 7) conceitua a socialização econômica como:  

 

[...] um processo de aprendizagem padrões de interação com o mundo 
econômico por internalizar conhecimentos, competências, estratégias, 
padrões e atitudes sobre o comportamento o uso do dinheiro e seu valor na 
sociedade. Neste processo vários atores envolvidos socialização, sendo a 
primeira e, provavelmente, um dos mais a família importante.  

 

Denegri, Palavecinos, Ripoll e Yáñez (1999) mostram a importância do termo 

socialização para o consumo, que se refere à aquisição de conhecimentos, 

valores, atitudes e condutas relacionadas ao consumo por crianças, adolescentes 

e adultos, existindo relação entre o processo de socialização e a educação para o 

consumo.  

 

De acordo com Fermiano (2010, p. 182), “as crianças começam a ter certa 

compreensão da realidade econômica desde muito cedo em função do meio 

social”. É a partir daí que começa o desenvolvimento das noções econômicas, 

como um “eixo da organização social”, assim chamado pela autora. Fermiano 

(2010, p. 108) ainda explica que “[...] a socialização econômica abre para as 

crianças um leque de possibilidade de estudos sobre as representações a 

respeito do mundo à sua volta”.   

 

Em consonância, Araújo (2007, p. 66) conceitua a socialização econômica “como 

um processo através do qual os indivíduos aprendem a interagir com a sociedade, 

a partir da aprendizagem de conhecimentos, destrezas e estratégias necessárias 

na esfera econômica”.  

 



 93 

A socialização econômica trata-se “do estudo de como as crianças constroem os 

conceitos econômicos, em quais estágios do desenvolvimento ocorrem essas 

construções e como o fator interação social com os pais, escola e meio 

circundante afeta esse processo de socialização” (Silva, 2008, p. 33). A autora 

acrescenta que o interesse da socialização econômica é estudar e analisar de 

que forma o dinheiro afeta direta ou indiretamente o comportamento da criança e 

quais são as variáveis demográficas e socioeconômicas que interferem em tal 

processo.  

 

Concordando com essa ideia, Fermiano (2010, p. 12) também informa:  

 

[...] a socialização econômica ocorre com a intervenção de mediadores 
sociais, a família, a escola e a mídia. O processo de aprendizagem, no qual 
as crianças convivem ao longo de sua infância e mesmo adolescência, é 
fundamental para delinear o comportamento enquanto consumidor e para o 
estabelecimento de estratégias, de regras, de valores e de práticas de 
consumo.  

 

Fermiano (2010) explica que os trabalhos sobre socialização econômica procuram 

“mapear” o comportamento dos pais em relação à forma de lidar com o dinheiro e 

como isso influencia o comportamento dos filhos. Para isso, investiga como a 

criança aprende economia, como tem noção para gastar e comprar e se o nível 

socioeconômico interfere nas concepções de mundo econômico.  

 

Nesse âmbito, Denegri (2010, p. 20) explica que:  

 

A maioria dos estudos no campo da socialização econômica na família tem 
se centrado sobre a posição dos pais sobre a quantidade de dinheiro que 
deve lidar com as crianças para as suas despesas e, especificamente, 
sobre a sua regularidade (cronograma de entrega); analisar as atitudes, 
crenças e práticas das famílias em relação a este e considerando as 
percepções da quantidade adequada de outras fontes a partir do qual as 
crianças podem obter dinheiro (por exemplo, o trabalho de casa) e as 
regras e responsabilidades que os pais precisam negociar com seus filhos.  

 

Denegri, Palavecinos, et al (1999) sugerem que a socialização deve iniciar-se na 

Educação Infantil e continuar ao longo da idade juvenil e adolescência. E que é 

durante a infância e adolescência que ocorre a formação de condutas e hábitos 
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positivos ou negativos, dependendo dos valores, atitudes e informações 

repassados a esses indivíduos.  

 

Araújo (2007), Fermiano (2010) e Denegri (2010) realçam que a família exerce 

papel fundamental nesse processo de socialização econômica. Araújo (2007) 

ainda reforça que as pesquisas mostram que os pais são os educadores mais 

importantes da conduta de consumo, por serem os principais provedores do 

dinheiro. Porém, as maneiras de educar utilizadas pelos pais nessa área ainda 

são limitadas. É bom lembrar que os pais tendem a repassar para seus filhos os 

ensinamentos e crenças parentais sobre socialização econômica que receberam 

na sua infância. 

 

 A escola também seu papel fundamental na socialização econômica. Para 

Furnham (2001), assim como pesquisa em Psicologia, estudar os diversos 

aspectos da compreensão e percepção de crianças sobre a economia, suas 

atitudes em relação ao dinheiro e seus hábitos de gastos e consumo é muito 

importante para o ensino de princípios econômicos em escolas.  

 

No entanto, apesar do interesse de psicólogos e educadores, são poucos os 

estudos que mostram o papel da escola na socialização econômica, como o de 

Araújo (2007), que fez um Projeto de Intervenção de Educação Econômica com 

alunos do ensino fundamental, submetendo as crianças a testes antes e após a 

intervenção.  

 

Os resultados foram positivos, obtendo-se melhoria nas respostas, enfatizando 

que a alfabetização e a educação econômica podem ajudar no processo de 

socialização econômica de crianças. Existem dois tipos de socialização: a 

primária, referente à influência da família, e a secundária, referente à escola e aos 

meios de comunicação, que a criança vai assimilando os conteúdos econômicos 

que servirão como ponto de partida para que ela defina sua conduta futura.   

 

As pesquisas procuram mostrar que: 
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Crianças e adolescentes constroem ativamente conceitos e explicações 
sobre o mundo econômico à sua volta, estando o tempo todo interagindo 
com as informações que recebem, seja dos adultos ou dos meios de 
comunicação formando as suas bases de condutas econômicas (Araújo, 
2009, p.46).  

 

Conclui-se que a socialização econômica é fundamental para toda a sociedade, 

pois abrange a vida econômica das famílias no que diz respeito à educação dos 

filhos sobre compra, endividamento e atitudes conscientes em relação ao 

dinheiro.  

 

2.2.5.2 A educação econômica  

 

A Educação Econômica, de modo geral, tem sido instrumento de projetos e ações 

defendidos por diferentes setores da sociedade civil, órgãos governamentais e 

não governamentais (Ortiz, 2009).  

 

A Educação Econômica é definida por Araújo (2007, p. 73) como: 

 

Uma ação educativa que tem como objetivo favorecer a construção de 
noções econômicas básicas e estratégias para tomada de decisões 
pertinentes que permitam crianças e adolescentes posicionarem-se diante 
da sociedade de consumo como pessoas conscientes, críticas, 
responsáveis e solidárias.  

 

Paralelamente, Ortiz (2009, p. 49) acusa que “a Educação Econômica ou 

educação para o consumo é um processo de aprendizagem das formas de 

relacionamento com o mundo econômico, processo este mediado pela sociedade, 

meios de comunicação, família, escola e outrem”.  

 

Silva (2008, p. 22) ainda complementa que a Educação Econômica pode ser 

definida como “ação educativa que tem como objetivo a construção de noções 

econômicas básicas e estratégias para tomadas de decisões”.  

 

Dessa forma, Denegri et al (2007) dividiram a educação econômica em três 

grandes linhas de pesquisa, conforme a Tabela 11: 
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Tabela 11 

A educação econômica 

Socialização 
Econômica 

Agentes de socialização, estratégias, práticas, transmissão intergeracional 
e intersubjetividade econômica. 

 
Alfabetização 

econômica 

Pensamento econômico  
Atitudes frente ao dinheiro 
Competências econômicas cotidianas 

Psicologia  
do 

Consumo 

Comportamento do consumidor 
Hábitos e atitudes 
Consumo impulsivo e compulsivo e processos de Influência.  

Fonte : elaborado pela autora (2015) com base em Silva, S. B. C. N. (2008). Alfabetização 
econômica, hábitos de consumo e atitudes em direção ao endividamento de estudantes de 
pedagogia. Tese (Doutorado em  Psicologia, Desenvolvimento Humano e Educação) - Faculdade 
de Educação da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP,. Campinas SP (p. 22). 
 

Observam-se as três grandes linhas de pesquisas ligadas à educação econômica: 

a socialização econômica, a alfabetização econômica e a Psicologia Econômica e 

seus conceitos, de acordo com Silva (2008, p. 22): 

 

a) Socialização econômica, que é o processo de aprendizagem das formas de 

relacionamento com o mundo econômico; esse processo é mediado pela 

família, escola, nas relações com os pares e pelos meios de comunicação; 

b) alfabetização econômica, compreensão de que essa ação inclui o 

desenvolvimento de um conjunto de competências, atitudes e valores que 

permitem aos que por ela passam entender o mundo econômico mais 

próximo e suas relações com eventos mais globais que são por ele 

estabelecidas;  

c) psicologia econômica, que também é conhecida como psicologia do 

consumo (Silva, 2008, p. 22). 

 

Ainda nesse aspecto, é bom ressaltar a importância da educação econômica para 

a sociedade civil que, segundo Ortiz (2009, p. 43): 

 

[...] em alguns países como Estados Unidos, Japão e Inglaterra existem 
ações que fazem parte do currículo escolar para que os alunos 
desenvolvam postura crítica, coerente, responsável, solidária nas situações 
de consumo, desenvolvendo espírito empreendedor por meio de relação 
saudável com o trabalho e a economia. 
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A autora acrescenta que nas escolas chilenas a educação econômica é 

obrigatória e trabalhada por um período de 20 a 22 semanas.  

 

No Brasil, a educação econômica pertence ao tema educação ao consumidor. A 

legalidade é feita pela Portaria Ministerial no 678, de 14 de março de 1991, com 

base no Código de Defesa do Consumidor, que entrou em vigor por meio da Lei 

no 8.078/90. Têm sido desenvolvidos trabalhos sobre o tema, por intermédio de 

parcerias com órgãos nacionais, como a "Cartilha do Consumidor" e a campanha 

"Tô de Olho", em parceria com o Departamento de Proteção e Defesa do 

Consumidor, do Ministério da Justiça. Este tem procurado dar ao Código um 

papel mais amplo do que apenas o de proteção aos direitos do consumidor, mas 

também de conscientização dos cidadãos e de seus direitos.  

 

Nos últimos anos, vários trabalhos foram realizados nessa área. No Brasil, o 

trabalho pioneiro e de merecido destaque foi o realizado por Regina Magna 

Bonifácio Araújo (2007), sob a orientação das Professoras Dra. Orly Zucatto 

Mantovani de Assis e Dra. Marianela Denegri Coria, “O desenvolvimento do 

pensamento econômico em crianças: avaliação e intervenção em classes de 3ª e 

4ª séries do Ensino Fundamental”. Esse estudo teve como objetivo investigar o 

pensamento econômico de crianças brasileiras entre nove e 11 anos, antes e 

após o desenvolvimento de um Programa de Educação Econômica. E, ainda, o 

trabalho de Mara Fernanda Alves Ortiz (2009), que avaliou a educação para o 

consumo: diagnóstico da compreensão do mundo econômico do aluno da 

educação de jovens e adultos. Os resultados indicaram que não há diferença 

significativa entre idade e sexo, apenas entre o nível de escolaridade.  

 

As análises permitiram compreensão mais específica de como as crianças 

brasileiras compreendem o mundo econômico e uma visão mais abrangente da 

importância de se trabalhar esse tema no âmbito das escolas de educação 

básica.  

 

Silva (2008, p. 31) atesta que esses estudos enfatizam a necessidade de incluir: 
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A educação econômica em todos os contextos de formação dos 
estudantes, desde a educação elementar até o ensino superior, 
compreendendo-a como uma ação educativa com o objetivo fornecer às 
crianças e jovens noções básicas sobre economia e consumo.  

 

É importante ressaltar a educação financeira que vem ao encontro do 

planejamento financeiro das famílias. Muitas instituições tentam, a todo custo, 

mostrar a importância dessa área, com o intuito de apoiar todos nas decisões 

econômicas do dia a dia. Por isso, será feito a seguir um breve relato sobre a 

educação financeira e sua relevância na vida das pessoas.  

 

Em suma, é preciso que todos os indivíduos estejam conscientes da importância 

da educação econômica para as crianças e adolescentes, bem como aplicar os 

conhecimentos e habilidades adquiridos no cotidiano econômico, para que sirvam 

de experiência para aqueles que não possuem tais conhecimentos.  

 

A importância da educação financeira  

 

O tempo todo, as pessoas se veem diante de decisões: optam por consumir, por 

poupar ou pela contratação de empréstimos e financiamentos. Para que tudo isso 

ocorra de forma sadia, é necessário adquirir habilidades e conhecimentos para a 

administração eficiente do dinheiro.  

 

Dessa maneira, pode-se destacar a educação financeira como fundamental na 

vida das pessoas. De acordo com Silva (2004), a realidade no Brasil é de que as 

pessoas não foram educadas para pensar no dinheiro na forma de administração. 

O que se vê é que a maioria gasta aleatoriamente, sem refletir sobre seu cenário 

financeiro e os impactos futuros.  

 

Poupar é importante, mas não é o suficiente. É preciso saber investir, escolher a 

modalidade mais interessante. Por outro lado, pode-se consumir e comprar, mas 

com consciência para evitar dividas e problemas futuros.  

 

A educação financeira não é explorada na maioria das escolas de ensino médio e 

ensino fundamental. E até mesmo nas universidades não existem disciplinas 
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sobre dinheiro, orçamento familiar e pessoal, planejamento financeiro nem 

cadeiras específicas sobre o assunto. 

 

De acordo com o Banco Central do Brasil (1999, s.p.), a educação financeira é    

 
[...] o processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram 
sua compreensão dos conceitos e produtos financeiros. Com informação, 
formação e orientação claras, as pessoas adquirem os valores e as 
competências necessários para se tornarem conscientes das 
oportunidades e dos riscos a elas associados e, então, façam escolhas 
bem embasadas, saibam onde procurar ajuda e adotem outras ações que 
melhorem o seu bem-estar.  

 

Por outro lado, a educação financeira para Saito (2008, p. 20) pode ser entendida  

 
[...] como um processo de transmissão de conhecimento que permite o 
aprimoramento da capacidade financeira dos indivíduos, de modo que 
estes possam tomar decisões fundamentadas e seguras, tornando-se mais 
integrados à sociedade, com uma postura proativa na busca de seu bem-
estar. 

 

Também é importante compreender a forma dos conceitos sobre educação 

financeira que as pessoas detêm para essa tomada de decisão e, principalmente, 

se e como a educação financeira colabora na qualidade de suas atitudes.  

 

Em pesquisa realizada pela Revista Exame Abril, entre os dias 10 e 14 de abril, 

foram entrevistadas 2.002 pessoas em 140 cidades de todos os estados sobre o 

nível de educação financeira dos brasileiros. O resultado mostra que a educação 

financeira de jovens piorou em 2014: 

 

O indicador de educação financeira continuou em 6,0, mas os componentes 
de conhecimento e comportamento mostraram piora de 0,1 ponto, para 7,4 e 
5,1, respectivamente. A medida de atitude se manteve em 6,3. O indicador 
possui escala de 0 a 10. Os jovens apresentaram o pior desempenho: o 
grupo de 16 a 17 anos registrou queda na pontuação para 5,5, de 5,9. No 
grupo de 18 a 24 anos, a piora foi menor, para 5,8, de 5,9. [...] A categoria 
conhecimento avalia o entendimento de conceitos financeiros. Atitude mede 
a relação do entrevistado com o dinheiro e comportamento diz respeito às 
ações do entrevistado no dia a dia (Revista Exame, abril, 2015)9.   

 
                                            
9 http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/noticias/educacao-financeira-de-jovem-piora-em-2014-diz-
pesquisa 
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A partir desse levantamento, conclui-se que é preciso ter atitudes diante da 

implantação da educação financeira nas escolas. Se não houver educação 

financeira na vida das crianças, os prejuízos futuros afetarão diretamente a 

administração de seus recursos.  

 

2.2.5.3 A alfabetização econômica 

 

O estudo do desenvolvimento de conceitos econômicos na infância e na 

adolescência tem crescido nos últimos anos. É necessário, então, que as pessoas 

adquiram conhecimentos econômicos básicos e suficientes para entender as 

operações de mercado e tomar suas decisões, por meio da alfabetização 

econômica.   

 

Silva (2008, p. 22) relata que a alfabetização econômica: 

 

Corresponde àqueles elementos conceituais e práticos que permitem ao 
sujeito compreender as várias atividades econômicas a que está exposto 
diariamente. Ela é uma importante ferramenta para a participação pública, 
em especial nos debates sobre políticas econômicas.  

 

A alfabetização econômica é conceituada por Araújo (2007, p. 73) como “ação 

que inclui o desenvolvimento de um conjunto de competências, atitudes e valores 

que permitem aos que por ela passam entender o mundo econômico mais 

próximo e suas relações com eventos mais globais que são por ele 

estabelecidas”.  

 

Para Denegri (2004, p. 42), a “alfabetização econômica possibilita o 

desenvolvimento do pensamento econômico, desde que o sujeito disponha de 

habilidades cognitivas e afetivas para compreender e atuar eficientemente nas 

decisões econômicas individuais ou coletivas”.   

 

Diversas pesquisas têm sido realizadas sobre alfabetização econômica de 

crianças, adolescentes e adultos, entre as quais se pode destacar a de Marshall e 

Magruder (1960). Elas avaliaram as formas de socialização econômica dos pais 

em relação à conduta dos filhos quanto à utilização do dinheiro.  
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Jahoda (1979; 1983) pesquisou as ideias relativas a intercâmbio monetário e ao 

funcionamento do banco como instituição financeira com crianças de seis a 16 

anos de diferentes classes socioeconômicas e provenientes de países diversos.  

 

Investigação foi feita por Furth (1980) na perspectiva construtivista sobre a 

compreensão da sociedade, com 195 crianças entre cinco e 11 anos. Os 

resultados mostraram a existência de quatro estágios na compreensão global dos 

fenômenos sociais.  

 

Vários estudos foram produzidos por Berti, Bombi e De Beni (1986) referentes ao 

desenvolvimento do pensamento econômico, com crianças italianas de quatro a 

14 anos, com base na teoria piagetiana. Eles abordaram a compreensão da 

origem do dinheiro, funções do banco, remuneração pelo trabalho e desigualdade 

social. Os resultados evidenciaram que, para a compreensão da economia a 

criança constrói regras cada vez mais precisas e complexas.  

 

Mori e Lewis (2001), em estudo com 637 sujeitos ingleses entre 16 e 60 anos, 

encontraram que os métodos utilizados para a alfabetização econômica das 

famílias eram muito variados.  

 

Gunter e Furnham (2001) destacam as formas como as crianças e jovens 

raciocinam e compreendem os assuntos econômicos, buscando ativamente 

explicações sobre o mundo econômico na base de suas condutas de consumo. 

  

Pesquisando sobre o pensamento econômico em participantes de 10 a 14 anos,  

Denegri, Cortés, Quezada e Sepúlveda (2004) registraram vários níveis:  

 

a) Nível I – pensamento econômico primitivo, subdividido em nível IA e IB 

(crianças de seis a nove anos) - predomínio de categorias 

extraeconômicas;  

b) nível II – pensamento econômico subordinado (crianças maiores de 10 

anos, adolescentes e, inclusive, alguns adultos); 

c) nível III – pensamento econômico independente ou inferencial 

(adolescentes mais velhos e adultos).  



 102

No Brasil, são poucas as pesquisas sobre socialização econômica, socialização 

do consumidor, educação econômica e alfabetização econômica. Podem-se citar 

os trabalhos de Araújo (2009) e Fermiano (2010) com crianças e pré-

adolescentes, Silva (2008) com jovens, Lellis (2007) e Cantelli (2009) com 

famílias e Ortiz (2009) com jovens e adultos. De modo geral, as referidas 

pesquisas demonstram que os participantes possuíam pouco conhecimento 

acerca do funcionamento da economia e as estratégias utilizadas para educar 

economicamente os filhos não têm características de serem as mais adequadas. 

 

A partir dessa perspectiva, Gempp, Hurtado, Denegri, Caripán, Catalan, 

Hermosilla, Caprile (2007, p. 276) asseguram que:  

 

[...] à alfabetização tradicional, que possibilita às pessoas participar nos 
sistemas de signos e símbolos culturais de uma sociedade letrada, se 
agrega o quesito de uma alfabetização econômica que dê aos indivíduos 
ferramentas para melhor entenderem o mundo econômico e interpretarem 
os eventos que podem afetá-los direta ou indiretamente, otimizando suas 
decisões pessoais e sociais diante da grande quantidade de problemas 
econômicos que se encontram na vida cotidiana.  

 

Segundo Denegri (2004, p. 42), “um indivíduo alfabetizado economicamente é 

capaz de compreender o uso e circulação do dinheiro, o funcionamento das 

instituições financeiras públicas e privadas e os processos econômicos”. A autora 

reforça que para que isso ocorra é necessário que a alfabetização econômica e a 

educação para o consumo sejam iniciadas desde a educação infantil, devendo ser 

aprofundado na educação básica, ensino médio e ensino superior, a partir do 

desenvolvimento de hábitos básicos de consumo e o reconhecimento do uso do 

dinheiro.  

 

Fermiano (2010, p. 185) argumenta que: 

 

O processo de alfabetização econômica deve vir ao encontro dos conceitos 
econômicos e financeiros básicos que existem na sociedade: consumo, 
gastos, poupança, leis de oferta e demanda, o valor do dinheiro e juros, 
conceitos esses que permitem compreender o mundo econômico.  
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Para melhor compreensão desses conceitos econômicos, “é necessário que a 

pessoa construa uma visão sistemática do modelo econômico social no qual está 

inserido e, ao mesmo tempo, seja capaz de manejar uma série de informações 

específicas que possibilitem agir de maneira eficaz” (Silva, 2008, p. 32).  

 

Paralelamente, Yamane (1997, p. 101) considera que o processo de alfabetização 

econômica: 

 

Refere-se à aprendizagem e ao desenvolvimento de conceitos, habilidades 
e destrezas que permitam ao indivíduo a compreensão do seu entorno 
econômico e o ajude a tomar decisões econômicas que venham de alguma 
forma melhorar sua qualidade de vida.   

 

Conclui-se que proporcionar condições para o desenvolvimento da alfabetização 

econômica da criança e do adolescente implicará no futuro um indivíduo com 

habilidades em assuntos econômicos, sendo participante efetivo na vida 

econômica e tomando decisões adequadas. 

 

2.2.6 Fatores influenciadores do comportamento econ ômico de crianças e 

adolescentes 

 

São vários os fatores que influenciam a socialização econômica de crianças e 

adolescentes. Entre eles pode-se destacar a influência da família, da escola, dos 

meios de comunicação e dos grupos sociais, os quais serão detalhados nesta 

seção.  

 

Desse modo, com a globalização, o comportamento de crianças e adolescentes 

tem se modificado devido às transformações econômicas, tecnológicas, sociais e 

políticas. Nota-se que as mudanças ocorrem nos hábitos e comportamentos 

culturais, familiares e de consumo, tendo crescente participação no mundo 

socioeconômico.  

 

Portanto, para a compreensão do cotidiano econômico das crianças e 

adolescentes, torna-se importante e necessário entender seus hábitos e 

comportamentos em relação à utilização do dinheiro, que muitas das vezes são 
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influenciados pela família pelas suas atitudes; entender o papel da escola na 

educação econômica, da mídia e dos grupos sociais que os influenciam por meio 

de propagandas e incentivos ao consumo. 

 

Nessa linha, Fermiano (2010, p. 177) corrobora: 

  

A escola, a família e os meios de comunicação exercem uma importante 
tarefa de transmissão de informações, ensinando o porquê das coisas, 
porém não explicam o processo de mobilidade social, de produção, os 
motivos que causam as guerras e, mesmo assim, as crianças constroem 
por si próprias as explicações, utilizando-se dos instrumentos intelectuais 
que dispõem sobre esses conteúdos.  

 

A) A influência da família  

 

A família é essencial para o desenvolvimento intelectual e moral de todo ser 

humano. É a partir dela que o indivíduo aprende sobre os valores éticos, morais, 

sociais e econômicos.  

 

Segundo Cantelli (2009, p. 4), “a família desempenha papel preponderante na 

forma como a criança concebe o mundo social e, consequentemente, na 

formação de seus valores, crenças e comportamentos, através do processo de 

socialização”.  

 

A partir da socialização, é possível identificar as práticas socializadoras que as 

famílias utilizam para regular e orientar e o comportamento de seus filhos. As 

condutas sociais das crianças são feitas pelos adultos que orientam sobre normas 

sociais, valores, atitudes e as formas de comportamento, fazendo com que as 

crianças se comportem conforme o esperado.  

 

Quanto à conduta econômica, Ortiz (2009) ensina que conhecer o que crianças e 

adolescentes pensam sobre os aspectos econômicos é papel da família, com 

base na compreensão das informações do meio em que vive e também da escola 

no processo de educação e alfabetização econômica.  
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Dessa forma, a criança constrói seu entendimento em relação ao dinheiro, a partir 

do que é vivido e observado dentro do ambiente familiar juntamente com a escola 

e aos amigos. Assim, ela vai criando as suas representações sociais e 

modelando-as, inclusive, às questões ligadas ao universo econômico.  

 

As vivências iniciais incluem o contato com o dinheiro, de maneira direta ou 

indireta, quando as crianças veem seus pais em suas compras no supermercado, 

em padarias, em lojas, etc. ou até mesmo quando os pais estão vendendo alguma 

coisa. A partir daí, na maioria das vezes, elas constroem seus hábitos de 

consumo que são adquiridos pela experiência e permitem estabelecer o perfil do 

consumidor (Fermiano, 2010).  

 

A autora ainda ressalta que outro fator importante é a mesada que as crianças e 

adolescentes recebem de seus pais. A mesada pode ser benéfica para crianças e 

adolescentes, se for aplicada como um meio de educá-los financeiramente. Mas é 

necessária a atenção dos pais em relação ao manuseio do dinheiro pelos seus 

filhos, se estão gastando, poupando ou doando, sendo fundamental aconselhar 

sobre a ética e a responsabilidade em relação ao dinheiro.    

 

Desse modo, é preciso que a família apresente a sua realidade financeira às 

crianças e adolescentes e, principalmente, mostre os limites que terão que 

respeitar e viver de acordo com as suas possibilidades. Os ensinamentos dos 

pais em relação ao sucesso financeiro é mais importante do que a quantidade de 

dinheiro disponível para seus filhos.  

 

Sobre tal situação, Cantelli (2009, p. 7) declara:  

 

Famílias, as quais comentam com os filhos suas possibilidades 
econômicas, em que há planejamento conjunto de gastos sem que se 
oculte a existência de dificuldades monetárias e que estimula o uso 
racional dos recursos é aquela que educa para o consumo. 

 

Apesar de várias pesquisas realizadas sobre a influência da família no processo 

de socialização econômica de seus filhos, existe pouca literatura sobre como e 
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quando as crianças e adolescentes são apresentados ao mundo econômico, aos 

quais são citados a seguir alguns desses estudos.  

 

Marshall e Magruder (1960) realizaram o primeiro estudo que investigou a relação 

entre práticas educacionais e o uso do dinheiro por crianças. Os resultados 

mostraram que o conhecimento do dinheiro está diretamente relacionado à 

experiência da criança: se ela tem dinheiro para gastar, se tem oportunidades 

para ganhar e poupar, bem como os hábitos e atitudes dos pais quanto ao gasto.  

 

Em estudo com sujeitos de 16 a 21 anos e seus pais, Webley e Nyhus (2006) 

objetivaram averiguar a influência do comportamento dos pais sobre o 

comportamento econômico dos filhos e suas orientações futuras. Os resultados 

revelaram que o comportamento econômico parental - como discutir assuntos 

financeiros com os filhos e as orientações parentais - teve fraco impacto, mas 

claro sobre o comportamento econômico dos filhos.  

 

No Brasil, em estudo qualitativo com pais de crianças entre sete e 12 anos, 

Wronski (1999) analisou as tomadas de decisão de consumo infantil e limites. E 

Cantelli (2009), em sua pesquisa com famílias, notou que os procedimentos 

utilizados pelas famílias na educação econômica de seus filhos são insuficientes 

ou mesmo inadequados. 

 

Na Bélgica, estudo qualitativo com mães e filhos entre seis e 12 anos foi realizado 

por Baele e Vlerik (2000). Foram analisados limites, liberalismo parental, 

propósitos e definição da mesada. As mães definiram a mesada como um 

dinheiro dado com regularidade, com data e quantia fixa, sobre a qual as crianças 

têm livre controle.   

 

Estudo com 300 pais britânicos foi efetuado por Furnham (2001) com o objetivo 

de verificar determinantes de atitudes, crenças e valores parentais quanto à 

mesada. Os resultados apuraram seis fatores: envolvimento parental/educação, 

regras fixas, veto parental, pagamento de juros sobre empréstimos tomados, 

regularidade da mesada e liberalismo parental.  
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Amar et al (2005), em sua pesquisa, descreveram os elementos de socialização 

econômica utilizados por 49 famílias de uma cidade do Caribe colombiano, 

pertencentes ao nível socioeconômico baixo e alto. Constatou-se que não existem 

diferenças marcantes entre os diferentes níveis socioeconômicos e, quanto ao 

nível de alfabetização econômica, observou-se que tanto pais como filhos do nível 

socioeconômico alto possuem mais conhecimento sobre economia.  

 

As estratégias e práticas de socialização econômica de 132 famílias de classe 

média da cidade de Temuco, no Chile, foram avaliadas por Denegri, Palavecinos, 

Gempp, e Caprile (2005). Obteve-se consenso a respeito da necessidade de se 

educar as crianças para o uso do dinheiro e que esta deve ser uma tarefa dos 

pais.  

 

Em síntese, esses resultados mostram que as crianças adquirem a maioria das 

informações e condutas de consumidor copiando a experiência dos pais. No 

entanto, apesar da influência exercida pela família, não há socialização 

econômica adequada para lidar com as exigências do cotidiano econômico.  

 

B) A influência da escola 

 

A família é a principal responsável pela conduta e educação das crianças e 

adolescentes. Pode-se dizer que o ato de educar inicia-se com os pais, que são 

os provedores do dinheiro, com o papel de iniciar a educação econômica. E 

complementa-se por intermédio da escola, que tem a função de fortalecer e 

aprimorar esse ensinamento. 

 

Porém, a escola exerce grande influência sobre as crianças, por tratar-se de 

importante fonte de inserção de conhecimentos. O ambiente escolar é o mais 

ideal para disseminar os conteúdos econômicos a partir de práticas educativas 

sobre o tema, enfatizando a compreensão dos conceitos e explicações sobre o 

mundo econômico. Mas não se pode esquecer o papel de influenciadores dos 

professores no processo de educação econômica, ao exercerem suas funções de 

educadores, mostrando a importância do dinheiro no cotidiano dessas crianças.  
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Para Ortiz (2009, p. 107), “trabalhar com a educação econômica representa uma 

importante abertura teórica que se prevê como algo muito fértil na formação do 

cidadão, que irá beneficiar não apenas o sujeito, mas a sociedade como um todo”. 

E completa que para se aplicar a educação econômica nas escolas é preciso que 

sejam realizadas intervenções educativas com o objetivo de ampliar e disseminar 

os conhecimentos econômicos, visando que as crianças adquiram novas 

habilidades para lidar com o dinheiro e tenham mais chances de se tornarem 

adultos conscientes em relação às suas finanças.  

 

Furnham (1998) referencia que a compreensão e percepção de crianças sobre a 

economia, suas atitudes quanto ao dinheiro, seus hábitos de gastos e consumo 

são relevantes para o ensino de princípios econômicos nas escolas.   

 

No entanto, apesar do interesse de psicólogos e educadores, não foram 

encontrados muitos trabalhos que mostrassem o papel da escola na socialização 

econômica, mas podem-se destacar Roos, Chiroro, Coppenhagen, Smith, 

Heerden, Abdoola e Beukes (2005), sobre o entendimento de conceitos 

econômicos específicos antes e após a implantação de um programa de ensino 

desses conceitos para 23 crianças de uma pré-escola na África do Sul. Nessa 

pesquisa houve duas possíveis justificativas para o não alcance de 100% na 

identificação e no entendimento dos conceitos pesquisados: tempo de realização 

do programa, que foi de apenas de uma semana; e os limites impostos pela 

habilidade cognitiva de crianças da faixa etária estudada, uma hipótese a ser 

considerada em futuros estudos. 

 

No Brasil, Bessa et al. (2014) aludem-se às pesquisas de Araújo (2009) com 

crianças e Silva (2008) com jovens, com um trabalho de intervenção controlado 

com pré e pós-teste. A partir dos resultados obtidos, foram detectados alguns 

fatos importantes, como: carência de informação sobre o funcionamento da 

economia e atitudes certas na administração do dinheiro; as intervenções 

pedagógicas demonstraram que podem fazer diferença na formação dos 

participantes; necessidade de um programa de educação econômica financeira e 

do consumidor; faz-se necessário o investimento na capacitação de professores; 

acompanhamento e avaliação para descrever e compreender melhor o 
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comportamento econômico de jovens, crianças e professores antes, durante e 

após programa de intervenção.  

 

Também merece destaque o estudo de Davies e Lundholm (2012), que 

investigaram as concepções acerca do fornecimento de bens e serviços gratuitos 

em diferentes grupos etários. Os resultados evidenciaram o nível de 

conhecimentos sociais e as mudanças na compreensão econômica.  

 

De modo geral, as pesquisas estabeleceram a importância do papel dos adultos 

na socialização econômica das crianças e adolescentes.  

 

Em suma, é bom registrar que o papel da escola é fundamental para o 

aprendizado econômico das crianças e adolescentes, mas ainda há muito que 

fazer para atingir um nível de educação econômica com eficiência, abrangendo 

todos os níveis da sociedade.  

 

C) A influência da mídia  

 

Com a globalização e as transformações tecnológicas ocorridas, o 

comportamento de crianças e adolescentes tem sofrido grande influência de 

poderosas mídias. Fermiano (2010) alerta que, pelo fato de esse público possuir 

facilidades e habilidades no manuseio de novas tecnologias, torna-se cada vez 

mais exposto aos meios de comunicação e informática, que lançam aparelhos 

eletrônicos modernos, tornando-os objeto de desejo de todos.  

 

A autora também menciona o celular como um dos mais importantes e influentes 

produtos desta época, sendo mais do que um meio para acessar dados, e sim um 

ícone para a nova geração.  

 

Complementarmente, Cantelli (2009) cita as estratégias de comunicação e 

marketing, que também exercem grande poder sobre as pessoas e suas relações 

com o consumo. O mercado publicitário tem visto nas crianças um grande nicho 

para ampliação de negócios, pois desde cedo as crianças são influenciadas e 

seduzidas pela propaganda.   
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Fermiano (2010, p. 224) também opina: 

 

O marketing influencia, além das opções de compra de brinquedos, 
comidas ou bebidas, a imersão na cultura comercial e esta, por sua vez, 
afeta valores essenciais como as escolhas de vida: como definimos a 
felicidade e como medimos nosso valor próprio.  

 

Além disso, o marketing se aproveita da vulnerabilidade das crianças (Fermiano, 

2010). Os pais tendem a realizar o desejo dos filhos com as compras de objetos 

de consumo, sendo que nos dias atuais existe uma gama de produtos para 

crianças, o que não existia há anos.  

 

Para Fermiano (2010, p. 226) “a publicidade investida de seu compromisso em 

vender produtos não mede esforços para atrair novos consumidores e, para isso, 

se utiliza de uma infinidade de recursos tecnológicos para criar a sensação de 

necessidade”. 

 

Portanto, conclui-se que o cotidiano das crianças e adolescentes tem sofrido 

grandes transformações nos hábitos e na reorganização das relações familiares, 

influenciados pela mídia, podendo ser um poderoso instrumento de socialização 

em relação ao futuro desse público.  

 

2.2.7 Algumas pesquisas sobre comportamento econômi co de crianças e 

adolescentes 

 

No Brasil, ainda são poucas as pesquisas sobre comportamento econômico, mas 

aquelas realizadas, que serão descritas a seguir, serviram de embasamento para 

as atuais e futuras.  

  

Moreira e Tamayo (1999) realizaram seus estudos na Inglaterra, sobre relações 

de prioridades de valores e significado do dinheiro, fundamentados na teoria da 

Psicologia Social, com enfoque transcultural. Elaboraram a primeira tese de 

doutorado em Psicologia Econômica no Brasil e criaram e validaram uma Escala 

de Significado do Dinheiro. Foram também as criadoras de uma linha de pesquisa 
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em Psicologia Econômica no programa de Mestrado em Psicologia na 

Universidade do Pará (Fermiano, 2010).  

 

Com seu trabalho, Moreira (2000) deu origem ao Laboratório de Psicologia 

Econômica (LAPE), cujo objetivo era investigar a compreensão da vida 

econômica. Atualmente, o LAPE desenvolveu a pesquisa sob o título 

“Socialização Econômica: o aprendizado de conceitos econômicos de crianças e 

adolescentes brasileiros”, da Profa. Dra. Iane Dias Lauer Leite. Em 2003, Daniel 

Yabe Milanez realizou pesquisas sobre as finanças comportamentais no Brasil.  

 

Objetivando analisar a experiência do consumo de crianças entre sete e 11 anos, 

Ballvè (2000) utilizou o método etnográfico para coleta de dados. Os resultados 

mostraram que quase todas as crianças recebiam mesada e guardavam-na para 

comprar algo importante, embora não soubessem ainda o quê. A poupança foi 

vista como importante, tanto para comprar algo maior, quanto para prevenção de 

dificuldades financeiras. Em relação ao manejo do dinheiro, as crianças relataram 

estabelecer parcerias com os pais, quando o próprio dinheiro não era suficiente.  

Os estudos de Furnham (1998) e Ballvè (2000) obtiveram crianças bem 

informadas economicamente, mesmo vivendo realidades bem distintas. Essas 

similaridades e diferenças identificam a necessidade de se pesquisar mais, 

principalmente no Brasil, para descobrir universalidades e especificidades no 

comportamento econômico de crianças. 

 

Denegri (2004), que já havia realizado vários trabalhos com sua equipe desde 

1995, no Chile, trouxe para o Brasil o estudo da compreensão econômica de 

jovens chilenos e a Psicologia Econômica com implicações para a educação.  

 

A relação entre comportamento de consumo e valores pessoais foi avaliada por 

Jeunon (2004) em sua tese de doutorado na Universidade de Brasília e até os 

dias atuais continua orientando trabalhos na área.  

 

Ferreira (2007), psicanalista, consultora na área de desenvolvimento profissional 

e membro do IAREP, vem desenvolvendo estudos na área, com o objetivo de 

ampliar as pesquisas. Entre eles se pode citar a busca da perspectiva de trabalho 
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entre a Psicologia, a Economia e a Psicanálise. A partir daí, um grupo de 

pesquisadoras da UNICAMP, membros do Laboratório de Psicologia Genética, 

liderada por Mantovani de Assis10, com participação de Marianela Denegri, 

desenvolveu seus trabalhos na área, conforme se segue.  

 

A tese de Araújo (2007) investigou o pensamento econômico de crianças 

brasileiras entre nove e 11 anos, antes e após o desenvolvimento de um 

Programa de Educação Econômica. Antes, as crianças apresentavam um 

pensamento econômico que receberam do meio familiar, escolar e da mídia. E 

após o programa, houve o desenvolvimento da compreensão dos fenômenos 

econômicos.  

 

A alfabetização econômica, hábitos de consumo e atitudes em direção ao 

endividamento foram analisados por Silva (2008) em estudantes de Pedagogia. 

Os estudantes mais graduados não apresentaram melhores índices de 

compreensão econômica, melhores condutas de consumo ou atitudes frente ao 

endividamento. 

 

A educação para o consumo: diagnóstico da compreensão do mundo econômico 

do aluno da educação de jovens e adultos, segundo Ortiz (2009), não teve 

diferença significativa entre idades e sexo, apenas entre o nível de escolaridade.  

 

Os procedimentos pesquisados por Cantelli (2009), utilizados pelas famílias para 

a educação econômica de seus filhos, confirmaram que os pais tendem a 

transmitir os conhecimentos e valores trazidos de suas famílias de origem, 

evidenciando o processo de socialização econômica.  

 

Fermiano (2010) apresenta em sua tese a pesquisa sobre os hábitos e os 

comportamentos dos “tweens” em relação ao consumo, compra, organização 

econômica, influências do meio, tais como a mídia e as suas possíveis causas e 

implicações de suas condutas econômicas.  

                                            
10 Drª Orly Zucatto Mantovani de Assis iniciou um intercâmbio de pesquisas entre o grupo de 
doutorandas sob sua orientação, integrantes do Laboratório de Psicologia Genética da Faculdade 
de Educação da UNICAMP e a Profª Drª PhD Marianela Del Carmen Denegri Coria, da 
Universidad de La Frontera (UFRO) do Chile.  
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A educação econômica: um olhar sobre a educação ambiental foi objeto de 

estudo de Braga (2010). Não houve o desenvolvimento da consciência e 

sensibilidade quanto ao papel de educadores-consumidores. Atualmente, na 

UNICAMP, o Laboratório de Psicologia Genética continua realizando trabalhos de 

pesquisas sobre a Psicologia Econômica.  

 

Todos esses trabalhos valorizam a importância de pesquisas na área da 

Psicologia Econômica e da Educação Econômica para a formação das pessoas, 

principalmente de crianças e adolescentes. 

 

2.2.8 Contribuições do referencial teórico para a p esquisa  

 

O referencial teórico é a base que sustenta uma pesquisa científica e é 

fundamental para se conhecer as ferramentas que já foram desenvolvidas por 

outros pesquisadores, bem como para contribuir com uma reflexão sobre o tema 

escolhido e para o desenvolvimento e direcionamento da pesquisa. 

 

De modo geral, o referencial teórico deste trabalho teve como foco central o 

comportamento econômico de crianças e adolescentes, sendo abordadas as 

variáveis do comportamento econômico como: poupar, gastar, doar, jogar, 

colecionar e consumir e também o significado do dinheiro na vida de crianças e 

adolescentes. Complementarmente, para a discussão deste assunto, fez-se um 

breve relato da análise histórica dos modelos teóricos do comportamento 

econômico e suas variáveis, bem como os estudos realizados nas áreas das 

Ciências Sociais como Economia, Sociologia, Antropologia e Psicologia.  

 

Mais especificamente na Psicologia Econômica, foram abordadas as principais 

linhas de estudos sobre comportamento econômico, como a socialização 

econômica, a alfabetização econômica e a educação econômica. Os aspectos 

relevantes tratados nessas áreas permitiram entender os fatores que podem 

influenciar o comportamento de crianças e adolescentes em relação ao dinheiro, 

entre os quais se destacam a família, a escola e os grupos sociais.   
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Entre as abordagens estudadas por diferentes autores a respeito do 

comportamento econômico, percebe-se que as características são muito comuns 

nos conceitos discutidos. Optou-se, portanto, por utilizar os estudos de Denegri 

(1995) inspirados no enfoque cognitivo-evolutivo de Jean Piaget. A pesquisadora 

criou, juntamente com sua equipe, o “Modelo Evolutivo da Psicogênese do 

Pensamento Econômico”, com o objetivo de identificar as tendências evolutivas 

do pensamento econômico de crianças, adolescentes e adultos, empregando um 

instrumento para avaliar o nível de alfabetização econômica dos pesquisados: o 

Test de Alfabetización Económica para Niños (TAE-N). Esse teste propõe a 

existência de três níveis progressivos no desenvolvimento dos conceitos 

econômicos, que aparecem consecutivamente, de acordo com o aumento da 

idade (Denegri, 2006).  

 

Desse modo, este estudo se propõe a verificar o comportamento econômico de 

crianças e adolescentes, baseado no Modelo de Psicogênese do Pensamento 

Econômico criado por Denegri (1995) e no teste TAE-N, também criado por 

Denegri (2006).  
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3 Metodologia  

 

É fundamental, para o pesquisador, a escolha de um método para a sua 

pesquisa. De acordo com Oliveira (2002, p. 62), “a pesquisa, tanto para efeito 

científico como profissional, envolve a abertura de horizontes e a apresentação de 

diretrizes fundamentais, que podem contribuir para o desenvolvimento do 

conhecimento”.  

 

O propósito desta seção é detalhar os procedimentos metodológicos adotados 

nesta pesquisa, que foi subdividida em: caracterização da pesquisa, unidade de 

observação, população e amostra, procedimentos para a coleta e análise dos 

dados.  

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Esta pesquisa classifica-se como descritiva, que segundo Gil (1996) visa a 

descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis.  

 

Para Collis e Hussey (2005, p. 24), “a pesquisa descritiva é usada para identificar 

e obter informações sobre as características de um determinado problema ou 

questão, descrevendo o comportamento dos fenômenos”. Sua relevância está na 

forma padronizada de utilizar as técnicas de coleta de dados, como o questionário 

e a entrevista. Esse tipo de pesquisa deve ser utilizado na descrição de 

características de grupos que tenham determinadas características, 

estabelecendo a correlação entre as variáveis e definindo sua natureza (Vergara, 

2000).   

 

Quanto ao método, é caracterizada como pesquisa de campo de natureza 

descritiva, por meio de levantamento de dados ou survey. Segundo Marconi e 

Lakatos (2003), uma pesquisa de campo está voltada para indivíduos, grupos, 

comunidades e instituições, entre outros, visando à compreensão de elementos 

da sociedade.  
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De acordo com Mello (2013), o survey é um método de coleta de informações 

diretamente de pessoas a respeito de suas ideias, sentimentos, saúde, planos, 

crenças e de fundo social, educacional e financeiro. A coleta de informações é 

feita a partir de questionários aplicados ao público-alvo escolhido para a 

realização da pesquisa 

 

Quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa. A 

interpretação das abordagens qualitativa e quantitativa está na explicitação de 

todos os passos da pesquisa e na amplitude de percepção do fenômeno que está 

sendo estudado. É relevante, pois possibilita analisar uma situação com base em 

dados estatísticos e quantitativos, além da análise qualitativa desses mesmos 

dados, o que pode ser obtido por meio de entrevistas e observações. 

 

Collis e Hussey (2005, p. 26) prelecionam que “a pesquisa qualitativa é mais 

subjetiva e envolve examinar e refletir as percepções para obter um entendimento 

de atividades sociais e humanas”. A pesquisa qualitativa tem a finalidade de 

documentar detalhadamente os eventos diários e sua importância para os 

participantes. 

 

Já a pesquisa quantitativa é considerada um método para descrever e explicar o 

“como“ dos fenômenos (Neves, 1996). Collis e Hussey (2005) corroboram a ideia 

de que a pesquisa quantitativa busca explicar e entender fenômenos por meio da 

análise de seus significados, sendo que seu objetivo é mensurar fenômenos e 

testar hipóteses, que buscam a objetividade e exatidão.  

 

Assim, o estudo em questão foi realizado em três escolas: uma escola pública, 

uma escola municipal e uma escola particular, na cidade de Santo Antônio do 

Amparo-MG. A partir das informações obtidas após a aplicação do questionário 

aos pais e alunos, foi elaborado um roteiro de entrevista (qualitativa) aplicada aos 

professores.  
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3.2 Unidade de observação   

 

A unidade de observação são os professores que ocupam diferentes cargos nas 

escolas de Santo Antônio do Amparo-MG. Neste estudo foram entrevistados 14 

professores, sendo seis da Escola Instituto Arco (particular), três da Escola 

Estadual Dr. Cícero Ferreira e cinco da Escola Municipal José Cândido Ferreira.  

 

3.3 População e amostra 

 

Para Oliveira (2002, p. 72), “a população ou universo é o conjunto de seres 

animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em 

comum [...] dependem do assunto a ser investigado”.  

 

Nesta pesquisa, a população foi composta de 620 alunos do ensino fundamental 

II, com idade de 10 a 15 anos, juntamente com seus pais e/ou responsáveis.  

 

Segundo Silva e Karkotli (2011), a amostra é uma parte significativa da 

população, determinada por um processo de amostragem. Deve-se especificar o 

tipo de amostragem empregado no estudo e justificar por que foi feita essa opção.  

 

Labes (1998, p. 22) sugere que existem quatro tipos de amostragem: causal ou 

aleatória simples, em que ocorre sorteio ou seleção espontânea da amostra; 

sistemática, quando a população encontra-se ordenada em subgrupos; 

proporcional estratificada, definida por sexo e idade; probabilística, possibilidade 

de todos os elementos serem pesquisados - aleatoriedade da amostra.  

 

Na presente investigação trata-se de uma amostragem causal ou aleatória 

simples, composta de 226 participantes, sendo alunos nas escolas da cidade de 

Santo Antônio do Amparo-MG, com idade entre 10 e 15 anos, seus pais e/ou 

responsáveis, que aceitaram participar da pesquisa. 
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3.4 Procedimentos para coleta de dados 

 

A etapa de coleta de dados foi dividida em duas subetapas: quantitativa e 

qualitativa. A primera teve como base questionário semiestruturado contendo 

questões abertas e fechadas, aplicado aos pais e alunos; e a etapa qualitativa foi 

realizada por meio de entrevistas, seguindo um roteiro semiestruturado, com 

perguntas abertas e fechadas, direcionadas para os professores.  

 

Primeiramente, antes de obter o contato com os participantes, foi encaminhada 

carta de permissão à diretora da escola particular Instituto Arco para realização da 

pesquisa (Apêndice A), também uma carta à diretora da Escola Municipal José 

Cândido Ferreira (Apêndice B) e carta à diretora da Escola Estadual Dr. Cícero 

Ferreira (Apêndice C). A partir do consentimento das diretoras das escolas, foi 

fornecida pela Secretária da Educação da cidade de Santo Antônio do Amparo-

MG. a listagem com a quantidade de alunos em cada escola envolvida, para se 

fazer o cálculo do tamanho da amostra (Anexo A).  

 

Pelo fato de a pesquisa envolver alunos, pais e professores, com o intuito de 

responder aos objetivos específicos da pesquisa, foram utilizados três tipos de 

questionários (etapa quantitativa) e o roteiro semiestruturado de entrevistas 

(etapa qualitativa), como apresentado a seguir.  

 

3.4.1 Etapa quantitativa 

 

Na etapa quantitativa foram coletados dados com alunos e pais a partir de 

questionários, como a seguir: 

 

• Pesquisa com alunos  

 

a) Questionário TAE-N (Apêndice D)   

 

Questionário contendo 22 questões com quatro alternativas, que apresentam 

situações-problema com quatro respostas possíveis, graduadas segundo nível 

progressivo de dificuldade. Optou-se por trabalhar com as Escalas de Avaliação 
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do Nível de Alfabetização Econômica: TAE-N, proposta e desenvolvida por 

Denegri(2004), traduzida e validada no Brasil pela primeira vez por Araújo (2007).  

 

O Test de Alfabetización Económica para Niños (TAE-N) baseia-se no Modelo de 

Psicogênese do Pensamento Econômico de compreensão do mundo econômico. 

Este modelo propõe a existência de três níveis progressivos no desenvolvimento 

dos conceitos econômicos, que aparecem consecutivamente, de acordo com o 

aumento da idade (Denegri, 2006), ou seja, cada resposta corresponde a um nível 

de pensamento econômico.  

 

b) Questionário alunos (Apêndice E)  

 

Questionário elaborado e validado pela autora, contendo 37 questões: 10 abertas 

e 27 fechadas, sobre o tema comportamento econômico. A elaboração do 

questionário objetivou obter respostas às questões relativas ao comportamento 

econômico das crianças e adolescentes envolvidos na pesquisa, bem como o seu 

nível de entendimento sobre os aspectos relacionados ao dinheiro.   

 

• Pesquisa com pais  

 

a) Questionário pais  (Apêndice F)  

 

Questionário elaborado e validado pela pesquisadora, contendo 17 questões: seis 

abertas e 11 fechadas, sobre o tema comportamento econômico. A elaboração do 

questionário objetivou obter respostas às questões relativas ao comportamento 

econômico dos pais e de seus filhos, bem como o seu nível de entendimento 

sobre aos aspectos relacionados ao dinheiro e qual o grau de envolvimento dos 

pais e da escola da educação econômica dos envolvidos na pesquisa;  

 

A partir da elaboração e validação dos questionários foi feita a confecção de um 

cronograma para visita às escolas, para aplicação dos questionários e entrevistas, 

que foi dividida em três dias, considerando o tempo entre a entrega dos 

questionários e a devolutiva de pais e alunos. Houve mais dificuldade na 
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devolutiva dos questionários do grupo de pais, uma vez que os alunos 

responderam ao questionário na sala de aula, durante o horário escolar. 

 

No primeiro dia foi realizada a visita às três escolas, entregando aos alunos uma 

carta de solicitação de autorização com o termo de consentimento livre e 

esclarecido (Apêndice H), juntamente com o questionário para os pais (Apêndice 

F). Foi enviado aos pais e/ou responsáveis um texto com breve explicação do 

projeto, com os quais as famílias concordaram com a participação de seus filhos 

na pesquisa e também responderam ao questionário referente aos pais.  

 

Dessa forma, no segundo dia, retornou-se às escolas recolhendo os documentos 

que foram enviados e respondidos pelos pais e foram aplicados os questionários 

dos alunos. O questionário foi aplicado pela pesquisadora com autorização dos 

professores nas salas de aula. Segundo Bryman (1989), o questionário pode ser 

preenchido pelo sujeito, com ou sem auxilio para completar os dados. 

 

Após a aplicação dos questionários, no terceiro dia, retornou-se às escolas para a 

realização das entrevistas em grupo com os professores.  

 

3.4.2 Etapa qualitativa 

 

Na etapa qualitativa foram realizadas entrevistas com os professores a partir de 

roteiro semiestruturado, como mostrado a seguir: 

 

• Pesquisa com professores 

 

a) Roteiro de entrevista semiestruturado - professo res (Apêndice G) 

 

Roteiro elaborado e validado pela pesquisadora, contendo 11 questões abertas 

semiestruturadas em categorias, para análise do seu conteúdo, sobre o 

comportamento econômico de crianças e adolescentes. A elaboração das 

entrevistas teve a finalidade de responder questões relativas ao entendimento dos 

professores a respeito da educação econômica de seus alunos, bem como 
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verificar qual o grau de envolvimento dos pais, professores e da escola no 

processo de socialização e alfabetização econômica dos envolvidos. 

 

Após a validação do roteiro de entrevista em ambiente escolar, foram realizadas 

as entrevistas em grupo com os professores. Para Morgan (1997), entrevista em 

grupo é uma técnica de pesquisa para coletar dados por meio das interações 

grupais, a fim de discutir especificidades sugeridas pelo pesquisador.  

 

A partir do roteiro de entrevistas, foi dito sobre a garantia do sigilo das 

informações coletadas, bem como o anonimato dos envolvidos. E, ainda, foram 

gravadas com o consentimento dos sujeitos e transcritas para posterior análise do 

seu conteúdo. Ao encerrar as entrevistas, as questões foram organizadas e 

analisadas de acordo com seu conteúdo. 

 

3.5 Procedimentos para análise de dados  

 

3.5.1 Etapa quantitativa 

 

Após a coleta dos questionários preenchidos, foi determinada a numeração em 

ordem sequencial e fez-se a limpeza dos dados. Com os dados colhidos na etapa 

quantitativa, foram realizados os tratamentos estatísticos no software Statistical 

Package for Social System (SPSS).versão 1.8. O nível de significância utilizado 

nos testes foi de 95%. Por se tratar de pesquisa com alunos, pais e professores, a 

análise de dados foi realizada a partir dos procedimentos seguintes.   

 

Para a análise de dados dos questionários dos alunos e pais, a metodologia 

estatística utilizada para descrever o perfil dos sujeitos segundo as variáveis em 

estudo foi a análise descritiva com apresentação de tabelas de frequência 

absoluta (n) e relativa (%) para as variáveis categóricas e medidas de posição. 

Como medida da consistência interna da escala foi aplicado o coeficiente Alfa de 

Cronbach. Este coeficiente é utilizado para verificar a homogeneidade dos itens 

do instrumento, ou seja, a sua precisão. Como regra, a precisão não deve ser 

inferior a 0,80 se a escala for amplamente utilizada, porém valores acima de 0,60 

já indicam consistência, que será detalhado no item C.  
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Na comparação dos escores em relação às variáveis sexo, idade e nível de 

escolaridade, foi usada a análise de variância (ANOVA) para medidas repetidas. 

Basicamente divide-se a variabilidade em variabilidade entre grupos e 

variabilidade dentro de grupos e comparam-se as duas. Quanto maior for a 

primeira comparada à segunda, maior é a evidência de que existe variabilidade 

entre grupos, ou seja, médias diferentes, o que permitiu apresentar todos os 

resultados simultaneamente.  

 

Quanto às questões abertas dos questionários, estas foram analisadas e 

agrupadas por palavra-chave e mensuradas conforme seu conteúdo.  

 

A) A Escala de Alfabetização Econômica (TAE-N) 

 

A análise de dados com os dados da escala TAE-N teve como objetivos 

descrever a amostra em relação aos dados da Escala de Alfabetização 

Econômica, que apresentam situações com quatro respostas possíveis, 

graduadas em três níveis progressivos de dificuldade, e descrever e comparar o 

escore da escala entre sexo, idade e escola.  

 

Para isso, realizou-se análise categórica considerando-se frequências e 

percentuais por escola: a análise numérica e a consistência interna. O nível de 

significância adotado para os testes estatísticos foi de 5% (p<0,05). 

 

Análise categórica 

 

O questionário de coleta TAE-n é formado por 22 questões, apresentando 

situações sobre microeconomia e macroeconomia, com quatro possíveis soluções 

e três níveis de dificuldade, baseado no Modelo de Psicogênese do Pensamento 

Econômico: sendo uma solução a correta (nível III - nível do pensamento 

econômico inferencial), duas soluções que mostram algum grau de entendimento 

(nível II - pensamento econômico subordinado) e uma solução com maior grau de 

incorreção (nível I – pensamento nível pensamento extraeconômico e primitivo). 

As soluções das questões são apresentadas no Anexo B. 
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Para cada questão, a resposta correta (nível III – P. E. inf.) recebeu o valor três, 

as duas respostas intermediárias (nível II – P.E. sub.) receberam valor dois e a 

resposta incorreta (nível I – P.E. prim.), valor um. Dessa forma, estima-se que 

quanto mais acertos, maior a nota obtida em cada questão. 

 

De acordo com Ortiz (2009, p. 71), “as questões da escala foram organizadas por 

temas para a compreensão das respostas dadas numa área específica do 

pensamento econômico”. Como definição operacional, as questões foram 

separadas em dois grupos, conforme apresentado na Tabela 12.  

 

Tabela 12 

Definição Operacional TAE-N 

ESCALA  MEDIDAS ITEM 

 
A

lfa
be

tiz
aç

ão
 

 
E

co
nô

m
ic

a
 

Conhecimentos em:  
� Microeconomia:  

• Controle de preços  
• Diferença de preços  
• Definição de preços  
• Aumento de preços  
• Tempo e preço  
• Composição de preço 

Questões  
TAE-N: 1-22  
 
Microeconomia: 
1, 3, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 22. 

� Macroeconomia:  
•  Quantidade  
•  Falência   
•  Economia nacional  
•  Percurso do dinheiro  
•  Pagamento de impostos  
•  Aumento circulação de dinheiro  
• Papel do governo  
•  Responsabilidade na fabricação do 

dinheiro  
•  Conceito, aplicação e uso do dinheiro  
•  Função do dinheiro  
•  Fatores 

 
 
 
 
Macroeconomia:  
 
2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 
20, 21. 

Fonte : Ortiz, M. F. A. (2009). Educação para o consumo: diagnóstico da compreensão do mundo 
econômico do aluno da educação de jovens e adultos. Tese (Doutorado em Psicologia, 
Desenvolvimento Humano e Educação) - Faculdade de Educação da Universidade Estadual de 
Campinas – UNICAMP (p. 71).  
 

Observa-se que as questões foram separadas em dois grupos, sendo o primeiro 

denominado “microeconomia”, composto pelas questões 1, 3, 5, 6, 14, 15, 16, 17 

e 22; e o segundo grupo, denominado “macroeconomia”, composto pelas 

questões 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 18.  
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Na categoria macroeconomia, discorrem-se os seguintes assuntos: ascensão 

monetária, funcionamento bancário, finanças nacionais, circulação do dinheiro, 

impostos e função do estado, política de emissão do dinheiro, noção de 

falsificação, noção de inflação e o conceito de dinheiro. Na categoria 

microeconomia, os seguintes assuntos: preço, oferta e demanda, ganância, custo 

e benefício, saldo e salários, oferta e demandas, aumento dos preços. 

 

Utilizou-se também o teste de independência do qui-quadrado para averiguar a 

existência de associação entre as respostas de cada uma das questões com o 

tipo de escola. O teste qui-quadrado, simbolizado pela letra , é um teste de 

hipóteses que se destina a encontrar um valor da dispersão para duas variáveis 

nominais, avaliando a associação existente entre variáveis qualitativas. Por ser 

um teste não paramétrico, não depende dos parâmetros populacionais, como 

média e variância, e não há a suposição de normalidade para os dados.  

 

O princípio básico desse método é comparar proporções. Pode-se dizer que dois 

grupos se comportam de forma semelhante se as diferenças entre as frequências 

observadas e as esperadas em cada categoria forem muito pequenas, próximas 

de zero. Portanto, o teste é utilizado para: 

 

a) Verificar se a frequência com que determinado fato observado em uma 

amostra se desvia significativamente ou não da frequência com que ele é 

esperado; 

b) comparar a distribuição de diversos acontecimentos em diferentes 

amostras, a fim de avaliar se as proporções observadas desses eventos 

mostram ou não diferenças significativas ou se as amostras diferem 

significativamente quanto às proporções desses fatos. 

 

Para aplicar o teste, as seguintes proposições precisam ser satisfeitas: 

 

a) Os grupos são independentes; 

b) os itens de cada grupo são selecionados aleatoriamente; 

c) as observações devem ser frequências ou contagens; 
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d) cada observação pertence a uma e somente uma categoria e a amostra 

deve ser relativamente grande.  

 

Desse modo, Karl Pearson (1900) propôs a seguinte fórmula para medir as 

possíveis discrepâncias entre proporções observadas e esperadas:  

 

                        =                              (1) 

Sendo: 

 o = frequência observada para cada classe,  

e = frequência esperada para aquela classe. 

Note-se que (o - e) = desvio (d), portanto a fórmula também pode ser escrita 

como: 

                                         =                                    (2) 

 

Percebe-se que as frequências observadas são obtidas diretamente dos dados 

das amostras, enquanto que as frequências esperadas são calculadas a partir 

destas. É importante notar que (o - e) é a diferença entre a frequência observada 

e a esperada em uma classe. Quando as frequências observadas são muito 

próximas das esperadas, o valor de é pequeno. Porém, quando as divergências 

são grandes, (o-e) passa a ser grande e  assume valores altos.  

 

As hipóteses a serem testadas são: 

 

 as frequências observadas não diferem das frequências esperadas, ou 

seja, não existe associação entre os grupos. 

 as frequências observadas diferem das frequências esperadas, logo, existe 

diferença entre as frequências, ou seja, há associação entre os grupos. 

 

O teste apenas informa sobre a dependência entre as variáveis, por isso, 

analisaram-se os resíduos padronizados e os percentuais esperados (caso 

houvesse independência entre as variáveis) e observados a fim de identificar em 

qual e que tipo de escola apresenta a diferença. 
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Análise numérica 

 

Os dados foram analisados de forma numérica, considerando-se os valores 

apresentados na estatística descritiva, como média, variância, mediana e quartis. 

Para comparação de proporções nas distribuições por escola, idade categorizada 

e série cursada, foi utilizado o teste qui-quadrado. E para comparação de medidas 

contínuas ou ordenáveis entre dois grupos para verificar diferença entre os 

valores por sexo e nos grupos de microeconomia e macroeconomia, foi utilizado o 

teste de Mann-Whitney.  

 

Para isso, foram atribuídas notas a cada resposta, sendo: nota três para cada 

resposta correta (nível III), nota dois para as respostas intermediárias (nível II), 

nota um para resposta incorreta (nível I) e nota zero às questões deixadas sem 

respostas. Para cada aluno somaram-se as notas obtidas, separadas em 

microeconomia, somando-se apenas as notas referentes às questões 1, 3, 5, 6, 

14, 15, 17 e 22; macroeconomia, somando-se as notas obtidas nas questões 2, 4, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 21. E nota total, obtida pela soma de todas as 

questões.  

 

Complementando a análise numérica, para melhor visualização do 

comportamento de cada variável quantitativa entre os grupos, foram construídos 

diagrama de caixas ou box-plot ou, que é um gráfico alternativo ao histograma de 

frequências, sendo útil para comparação da distribuição entre grupos e a simetria 

da distribuição.  

 

Margotto (2012) explicita que o box-plot é uma caixa formada pela mediana (linha 

central) e pelos quartis inferior e superior (percentis 25 e 75), que são obtidos 

pelos métodos Tukey´s Hinges. A mediana dá a estimativa de tendência central; a 

altura das caixas (percentil 75); percentil 25 é a amplitude interquartil e estima a 

variabilidade dos dados. A presença ou não de simetria é dada pela posição da 

mediana (central ou mais próxima dos quartis). As linhas verticais que saem da 

caixa são conhecidas como whiskers - ou bigodes de gato, em inglês. A Figura 6 

exemplifica o box-plot.  

 



 127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Exemplo de gráfico box-plot. 

 

No gráfico de exemplo, o valor mínimo é um e o valor máximo 40. Há um valor 

extremo, representado por um círculo. Para Silveira (2014), os asteriscos que às 

vezes aparecem no box-plot indicam que aquelas observações são outliers 

(valores extremos) “muito extremos”, ao passo que os pequenos círculos indicam 

outliers que não são tão extremos. O critério para determinar se um valor é 

extremo é o intervalo interquartil (IIQ). O IIQ é dado pela fórmula: IIQ= 3º quartil – 

1º quartil.  

 

O local onde a linha vertical começa (de baixo para cima) indica o valor mínimo e 

onde a linha termina indica o máximo, também se excetuando algum possível 

outlier. Serão considerados outliers suaves e representados por círculos vazios os 

valores iguais ou superiores ao 1º quartil-3 IIQ e iguais ou inferiores ao 1º quartil-

1,5 IIQ; e os valores iguais ou superiores ao 3º quartil + 1,5 IIQ e iguais ou 

inferiores ao 3º quartil + 3o IIQ. 

 

Serão considerados outliers extremos e representados por asteriscos os valores 

iguais ou superiores ao 3º quartil + 3 IIQ ou abaixo do 1º quartil + 3 IIQ.  

 

No exemplo, o 1º quartil é cinco e o 3º quartil, é 20. Então, o IIQ será (20 - 5) = 15. 

Logo, serão outiliers suaves os valores: 
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a) >1º quartil - 3 IIQ [5 - (3*15) = -40] e >1º quartil - 1,5 IIQ [5 - (1,5*15) = -22,5] 

(a amostra representada não tem valor nesse intervalo). 

b) >3º quartil + 1,5 IIQ [20+1,5(15)=42,5) e < 3º quartil + 3I IQ [20+3(15)=55]. 

(neste intervalo tem-se o valor 45, que foi considerado outlier suave e 

representado por um círculo vazio). 

 

Para calcular o primeiro quartil, primeiramente ordenam-se os dados do menor 

para o maior. O valor que é maior que os 25% menores e menor que os 75% 

maiores é o primeiro quartil, pois deixa um quarto dos dados “abaixo” dele.  

 

Analogamente, o terceiro quartil é o valor que é maior que os 75% menores e 

menor que os 25% maiores. A mediana é o nome mais popular do segundo 

quartil, pois ela é o valor que é maior que os 50% menores e menor que os 50% 

maiores, ou seja, ela está bem no meio dos dados ordenados. Ela é a medida de 

tendência central mais indicada quando os dados possuem distribuição 

assimétrica, mais indicada até do que a média aritmética, que neste caso seria 

influenciada pelos valores extremos.  

 

Consistência interna 

 

Para a verificação da confiabilidade da escala, utilizou-se o Alfa de Cronbach, que 

é uma medida comumente utilizada para avaliar a consistência interna do 

questionário. É utilizado também para medir a confiabilidade de uma escala ou, 

de outra forma, avaliar a consistência interna do questionário. Segundo Hair, 

Anderson, Tatham e Black (2005), a ideia da consistência interna é que os itens 

ou indicadores individuais da escala devem medir o mesmo construto, ou seja, 

devem ser altamente correlacionados.  

 

Os valores de Alfa de Cronbach variam de zero a um, sendo que quanto mais 

próximo de um, maior a confiabilidade entre os indicadores, sendo o limite inferior 

geralmente aceitável de 0,7, apesar de diminuir para 0,6 em pesquisas 

exploratórias.  
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Segundo Pestana e Gageiro (2008), os valores de Alfa de Cronbach acima de 0,9 

são classificados como consistência interna muito boa; entre 0,8 e 0,9, 

consistência interna boa; entre 0,7 e 0,8, consistência interna razoável; e entre 0,6 

e 0,7, consistência interna fraca. De forma geral, o Coeficiente α de Cronbach 

mede a correlação entre as respostas em um questionário com base na análise 

do perfil das respostas dadas pelos respondentes. É calculado a partir do 

somatório da variância dos itens individuais e da soma da variância de cada 

avaliador, pela equação: 

 

                                                                                                                          (3) 

Sendo: 

k corresponde ao número de itens (perguntas) do questionário; 

 corresponde à variância de cada item; 

corresponde à variância total do questionário (soma das variâncias dos 

avaliadores). 

 

Calculou-se, utilizando o software SPSS, 18, o valor do alfa de Cronbach para os 

grupos de Microeconomia e Macroeconomia. O nível de significância adotado 

para os testes estatísticos foi de 5% (p<0.05). 

 

3.5.2 Etapa qualitativa   

 

Na etapa qualitativa, os dados foram coletados a partir das perguntas abertas por 

meio da técnica do discurso do sujeito coletivo (DSC). Gondim e Fischer (2009, p. 

15) estabelecem que a metodologia do DSC “consiste em analisar depoimentos e 

demais materiais verbais extraindo-se de cada um deles as ideias centrais ou 

ancoragens a partir de expressões-chave a que se referem”.  

 

De acordo com Figueiredo et al (2013), o DSC é uma técnica de tabulação e 

organização de dados qualitativos, desenvolvido por Lefèvre e Lefèvre no fim da 

década de 90, que surgiu para auxiliar pesquisas de opinião pública em seu 

trabalho qualitativo e tem como fundamento a teoria da Representação Social.  
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O DSC representa um painel de representações sociais sob a forma de discursos 

que, como pesquisas sociais empíricas, buscam, com base numa série de 

artifícios metodológicos, resgatar o pensamento coletivo de uma forma menos 

arbitrária do que geralmente vem acontecendo nesta pesquisa empírica, seja nas 

quantitativas, seja nas qualitativas (Lefèvre & Lefèvre, 2006).  

 

Os autores ainda esclarecem que para o DSC o pensamento coletivo que 

expressa uma dada representação social oferece uma dupla representatividade – 

qualitativa e quantitativa – das opiniões coletivas que emergem da pesquisa: 

 

a) É qualitativa porque na pesquisa com o DSC cada distinta opinião coletiva 

é apresentada sob a forma de um discurso, que recupera os distintos 

conteúdos e argumentos que conformam a dada opinião na escala social;  

b) é quantitativa porque tal discurso tem, também, uma expressão numérica 

que indica quantos depoimentos, do total, foram necessários para compor 

cada DSC e, portanto, confiabilidade estatística, considerando-se as 

sociedades como coletivos de indivíduos. 

 

O DSC, segundo Lefèvre e Lefèvre (2006, p. 519), “é uma proposta explícita de 

reconstituição de um ser ou entidade empírica coletiva, opinante na forma de um 

sujeito de discurso emitido na primeira pessoa do singular”. O sujeito, sendo 

redigido na primeira pessoa do singular, mas reportando um pensamento coletivo, 

torna-se sociologicamente possível. 

 

Dessa forma, apesar de lidar com quantidade e frequência de sentidos e 

significados, a metodologia do DSC “não precisa estabelecer como principal 

critério a quantidade, visto que a expressão individual é sempre compartilhada, 

em alguma medida” (Gondim & Fischer, 2009, p. 16).   

 

Para elaborar os discursos-sínteses, faz-se necessário basear-se na semelhança 

de sentidos, independentemente do nível de compartilhamento de determinado 

sentido. A partir desta proposição, montou-se um processo de organização de 

depoimentos verbais que, por meio das figuras metodológicas da ideia central 

(IC), das ancoragens (AC), das expressões-chave (ECH) e do discurso do sujeito 
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coletivo (DSC), permitiu, ao final, construir discursos-sínteses redigidos na 

primeira pessoa do singular. Esses discursos-síntereses reúnem em si as ECHs, 

isto é, trechos literais dos depoimentos individuais que têm IC de sentido reputado 

equivalente ou semelhante (Lefèvre & Lefèvre, 2004), como pode ser visto na 

Tabela 13. 

 

Tabela 13 

Operadores do discurso do sujeito coletivo 

Operadores do DSC  
ECH Expressão-chave. São pedaços, trechos do discurso, que devem ser destacados 

pelo pesquisador, e que revelam a essência do conteúdo do discurso ou a teoria 
subjacente. 

IC Ideia central. Fórmulas artificiais que descrevem os sentidos presentes nos 
depoimentos de cada resposta e nos conjuntos de respostas de diferentes 
indivíduos, que apresentam sentido semelhante ou complementar. 

AC Ancoragem. Fórmulas sintéticas que descrevem as ideologias explícitas no material 
verbal das respostas individuais ou das agrupadas. 

DSC Discurso do sujeito coletivo. Reunião das expressões-chave presentes nos 
depoimentos, que têm ideias centrais e/ou ancoragens de sentido semelhante ou 
complementar, escrito na primeira pessoa do singular para representar o 
pensamento de uma coletividade. 

Fonte : elaborado pela autora com base em Lefèvre, F., e Lefèvre, A. M. C. (2004). O pensamento 
coletivo como soma qualitativa. Recuperado de: http://www.fsp.usp.br/qualisaude/soma%20 
qualiitativa%209%20de%20fevereiro%20de%202004.htm. 
 

As IC e AC têm o intuito de identificar, nomear e marcar um posicionamento ou 

ideia de outro. Dessa forma, Lefèvre e Lefèvre (2006) sugerem trabalhar com um 

processo de:  

 

a) Seleção de expressões-chave presentes nos discursos individuais que 

representem ideias centrais;  

b) formulação de um excerto que descreva os sentidos presentes nos 

depoimentos; 

c) formulação de um excerto que descreva ideologias presentes nos 

depoimentos e; 

d) elaboração de um depoimento que represente o dizer coletivo. A partir 

desse procedimento é possível, segundo Gondim e Fischer (2009), 

apreender a língua, o sujeito, a história e a ideologia subjacente. 
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Em suma, o DSC é uma reunião num só discurso-síntese homogêneo redigido na 

primeira pessoa do singular de ECH, que tem a mesma IC ou AC. Para Lefèvre e 

Lefèvre (2015), em todo depoimento existe uma ou várias ICs, mas apenas em 

alguns depoimentos são encontradas as ACS. E não é muito fácil detectar quando 

há no depoimento uma AC, por isso, em muitos trabalhos com o DSC os autores 

não pesquisam as ACs. Estas aparecem quando os depoentes usam afirmações 

gerais para enquadrar situações particulares, ou seja, a AC é um tipo particular de 

IC em que não há exatamente uma afirmação, mas o enunciado explícito de um 

valor, de uma crença, de uma ideologia. 

 

Apresenta-se na Tabela 14 uma síntese da metodologia utilizada neste estudo.  

Tabela 14 

Síntese da metodologia 
 

Caracterização da 
pesquisa 

Objetivos 
específicos 

Referências para atender 
aos objetivos 

Fonte/ instrumento 
de coleta de 

dados 

 
Pesquisa descritiva 
 
Estudo de caso por meio 
de pesquisa de campo 
 
Abordagem quantitativa 
e qualitativa  
 
Coleta de dados: 
questionário e entrevista 
semiestruturada 
 
Análise de dados: 
estatística descritiva e 
discurso do sujeito 
coletivo (DSC)  

Identificar as 
principais variáveis  
do comportamento 

econômico de 
crianças e 

adolescentes 
 

Denegri (1995; 2004) 
Denegri et al (2007);  
Denegri, Iturra, et al (1999); 
Corrêa (2013);  
Ferreira (2007; 2008); 
Jeunon (2004); Milanez 
(2003);  
Ortiz (2009);  
Farina et al (2006); 
Figueiredo et al (2013);   
Bauman (2008) 

Questionário 
Apêndice E 

(questões:1 a 37) 
 

Verificar o nível de 
alfabetização 

econômica das 
crianças e 

adolescentes 
 

Barros e Jeunon (2009);  
Furnhan  (2001);  
Leite et al (2014);  
Moreira (2000; 2002); 
Gubiani e Lavarda (2011). 

Questionário 
Apêndice D 

(questões:1 a 22) 

Identificar de que 
forma os conceitos 

econômicos são 
discutidos na família. 

Leite (2003);  
Araújo (2007; 2010),  
Cantelli (2000; 2009); 

Questionário 
Apêndice F 

(questões:1 a 17) 

Descrever de que 
maneira os conceitos 

econômicos são 
ensinados na escola. 

Borges e Santos (2014);  
Saito (2008);  
Souza (2012); 

Roteiro de 
entrevistas: 
Apêndice G 

(questões 1 a 11) 
Fonte : elaborado pela autora. 
 

Verifica-se o resumo da caracterização da pesquisa correlacionando os objetivos 

específicos propostos, os autores que dão embasamento teórico para o assunto 

abordado e os instrumentos de coleta de dados correspondentes. 
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4 Apresentação e discussão dos resultados 

 

A investigação procurou combinar diferentes tipos de análises na interpretação 

dos dados. Este capítulo apresenta os resultados e discussão dos questionários e 

das entrevistas. Os resultados serão apresentados em três partes consecutivas: a 

pesquisa com alunos, a pesquisa com pais e a entrevista com professores.  

 

4.1 Pesquisa com alunos 

 

Primeiramente, caracterizam-se os entrevistados. 

 

4.1.1 Caracterização dos respondentes 

 

A caracterização dos respondentes dessa pesquisa está distribuída em alunos por 

sexo, faixa etária e escola. A Tabela 15 demonstra os números relativos ao sexo 

dos alunos pesquisados.  

 

Tabela 15  

Distribuição dos alunos entrevistados, por sexo 

Sexo         N % 
1 Feminino 124 54,9 
2 Masculino 102 45,1 
Total   226 100,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015) 
 

Dos 226 alunos respondentes, 55% são do sexo feminino e 45% do sexo 

masculino. E a faixa etária dos alunos respondentes, encontra-se na Tabela 16.  

 

Tabela 16 

Distribuição dos alunos por faixa etária (em anos) 

Idade N % 
1 11 anos ou menos 23 10,2 
2 12 anos 58 25,7 
3 13 anos 52 23,0 
4 14 anos 45 19,9 
5 Acima de 14 anos 48 21,2 
Total   226 100,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 



 134

Dos 266 alunos entrevistados, 10,2% tinham 11 anos ou menos, 48,7% entre 12 e 

13 anos, 19,9% tinham 14 anos e 21,2% acima de 14 anos. Aproximadamente 

80% dos alunos tinham idade entre 11 e 14 anos e 21% tinham mais de 14 anos. 

 

A tabela 3 representa as pessoas que residem com os respondentes: 

 

Tabela 17 

Distribuição dos alunos entrevistados por pessoas com quem residem 

Com quem reside N % 
1 Com meus pais 204 90,3 
2 Com parentes 13 5,8 
3 Sozinho(a) 3 1,3 
4 Outro 5 2,2 
 Não respondeu 1 ,4 
Total   226 100,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Dos alunos respondentes, mais de 90% residem com os pais, 5,8% residem com 

parentes, 2,2% com outras pessoas e apenas 1,3% reside sozinho.  

 

Mais de 68% afirmaram que moram três pessoas na casa em que residem, 19% 

moram apenas duas pessoas e 4,4% afirmaram que mora apenas uma pessoa. 

Não houve respostas de 8,4% dos alunos. Mais de 90% dos alunos entrevistados 

residem em casa ou apartamento com a família, 3,1% moram sozinhos em casa, 

apartamento ou cômodo alugado e 1,3% mora em outras situação. Não houve 

resposta de 4% dos entrevistados.   

 

Em relação ao número de irmãos, 38,1% dos entrevistados declararam que têm 

apenas um irmão, 21,7% têm dois irmãos e 8,8%, três irmãos. Mais de um quarto 

dos entrevistados mencionou quatro ou cinco irmãos. Não houve respostas de 

4,0% dos alunos. A média observada foi de 2,24 irmãos, com desvio-padrão igual 

a 1,5, máximo de cinco e mínimo de um irmão. Os alunos respondentes foram 

distribuídos por escola, como pode ser visto na Tabela 18.  
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Tabela 18 

Distribuição dos alunos entrevistados, por escola 

Escola N % 
1 Instituto Arco 44 19,5 

2 Estadual Dr. Cícero Ferreira 144 63,7 

3 Municipal José Cândido Ferreira 38 16,8 

Total   226 100,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

O total de 226 alunos respondentes foi distribuído em três escolas: Instituto Arco 

(19,5%), Escola Estadual Dr. Cícero Ferreira (63,7%) e Escola Municipal José 

Cândido Ferreira (16,8%). Os alunos estão cursando entre o 6º e o 9º ano, sendo 

no 6º ano 21,7%, no 7º 33,2%, no 8º 11,9% e no 9º ano 33,2%. Pouco mais da 

metade dos alunos (50,9%) estuda no turno da manhã e 48,7% estuda no turno 

da tarde. Não houve resposta de 4% dos alunos. 

 

4.1.2 Análise das respostas do questionário dos alu nos 

 

Na análise quantitativa, a pesquisa teve como foco a frequência com que 

aparecem algumas características do conteúdo, evidenciadas pela interpretação 

estatísticas das escalas.  

 

Sobre a importância do dinheiro, por tratar-se de questão aberta, as respostas 

foram agrupadas de acordo com palavra-chave, como mostra a Tabela 19. 
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Tabela 19 

Respostas dos alunos por importância do dinheiro 

Importância do dinheiro N % 

Atender às necessidades básicas (comidas, roupas, remédios, pagar contas 115 50,9 
Comprar ou gastar com o que se tem vontade 37 16,4 
Economizar 7 3,1 
Guardar 5 2,2 
Comprar e guardar 4 1,8 
Importante 5 2,2 
Investir 3 1,3 
Sem dinheiro nada se faz  3 1,3 
Com dinheiro pode-se tudo 2 0,9 
Comprar bens materiais 3 1,3 
Ter uma vida melhor 2 0,9 
Importante num mundo capitalista 2 0,9 
Para hora de emergência 2 0,9 
Viver bem 2 0,9 
Administrar, viver bem. 1 0,4 
Circulação de bens 1 0,4 
Com dinheiro não precisamos roubar 1 0,4 
Faz com que as coisas aconteçam 1 0,4 
Faz o país fluir e possibilita comprar 1 0,4 
Ganhar e perder 1 0,4 
Move o mundo e seus componentes 1 0,4 
Não se vive sem dinheiro 1 0,4 
Necessário 1 0,4 
Pagar cursos e comprar roupas 1 0,4 
Para cuidar da saúde 1 0,4 
Permite viver com dignidade 1 0,4 
Pode comprar tudo 1 0,4 
Representa lucros e riquezas 1 0,4 
Saber gastar 1 0,4 
Ter controle das coisas 1 0,4 
Traz equilíbrio econômico 1 0,4 
Valor 1 0,4 
Não respondeu 16 7,2 

Total 226 100 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Detectou-se que aproximadamente metade dos alunos (60%) considerou o 

dinheiro importante por permitir o atendimento às necessidades básicas, como a 

compra de comidas, remédios e pagamento de contas. Seguiram-se 16,4% que 

consideraram o dinheiro importante para comprar ou gastar com o que se tem 

vontade.  

 

Em menor percentual, houve respostas relativas a economizar (3,3%) ou guardar 

dinheiro (2,2%) e respostas relativas ao uso do dinheiro no futuro, como 
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investimento, guardar para momento de emergência. Percebeu-se também a 

importância social dada ao dinheiro, como dar dignidade, viver bem, fazer com 

que as coisas aconteçam e importância no mundo capitalista. 

 

A respeito do lado ruim do dinheiro, as respostas dos alunos foram agrupadas de 

acordo com palavra-chave, como mostra a Tabela 20.  

 

Dos alunos entrevistados, 18,1% afirmaram que o lado ruim do dinheiro está 

relacionado à violência, como assaltos e mortes. Para 13,3% é a falta do dinheiro, 

para 6,2% o lado ruim do dinheiro é a ambição e para 4,4% o dinheiro não traz 

felicidade nem tem significado sentimental. Foram aludidos ainda ganância (4%), 

gasto rápido (4%), gasto com supérfluos ou coisas caras (4%) e aumento de 

impostos e inflação (4%). Não houve resposta de 10,6% dos alunos e para 1,8% o 

dinheiro não tem lado ruim. 
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Tabela 20  

Respostas dos alunos sobre o lado ruim do dinheiro 
Lado ruim do dinheiro N % 

Violência 41 18,1 

Falta do dinheiro 30 13,3 

Não respondeu 24 10,6 

Ambição 14 6,2 

Não traz felicidade / sem valor sentimental 10 4,4 

Compra de coisas ruins (drogas, armas, etc.) 9 4,0 

Ganância 9 4,0 

Gastar rápido 9 4,0 

Gasto com supérfluos ou coisas caras 9 4,0 

Aumento dos impostos e/ou inflação 9 4,0 

Afasta as pessoas da família e amigos 7 3,1 

Necessário para tudo / para sobreviver ou ter vida boa 6 2,7 

Escravos do dinheiro / domina as pessoas 4 1,8 

Faz-se tudo por dinheiro 4 1,8 

Não tem lado ruim 4 1,8 

Mau uso do dinheiro 3 1,3 

Acaba 2 0,9 

Consumismo 2 0,9 

Custo de vida 2 0,9 

Perder o dinheiro 2 0,9 

Tem que pagar as contas 2 0,9 

Tem que trabalhar para consegui-lo 2 0,9 

Valorização excessiva do dinheiro 2 0,9 

Achar que o dinheiro pode comprar tudo 1 0,4 

Corrupção 1 0,4 

Desigualdade 1 0,4 

Desonestidade 1 0,4 

Dignidade 1 0,4 

Ficar endividado 1 0,4 

Ignorância e mau uso 1 0,4 

Inveja 1 0,4 

Moeda 1 0,4 

Não é bom em grande quantidade 1 0,4 

Não sei 1 0,4 

Serve para nada 1 0,4 

Preço das coisas 1 0,4 

Quando é falso 1 0,4 
Quando não é nosso 1 0,4 

Separa a sociedade 1 0,4 

Situação financeira complicada 1 0,4 
Tem que economizar 1 0,4 

Transforma as pessoas 1 0,4 

Uso incorreto 1 0,4 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
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A respeito da vontade de ter dinheiro e para fazer o que quer, 207 alunos 

responderam à questão e apenas um disse que não gostaria de ter mais dinheiro. 

Foram 28,1% que gostariam de comprar tudo o que têm vontade, incluindo-se 

nesse grupo respostas como “comprar as coisas que eu quero”, “comprar coisas 

boas”, “comprar tudo que tenho direito”, ”fazer tudo o que quiser”, “viver sem 

preocupações”, entre outras. As respostas foram agrupadas como mostra a 

Tabela 21.  

 

Tabela 21 

Respostas agrupadas dos alunos, referente ao que fariam com o dinheiro 

O que faria com o dinheiro N % 
Não gostaria de ter dinheiro 1 0,5 
1 - Atender às necessidades básicas 23 10,6 
2 - Comprar itens supérfluos 37 17,1 
3 - Adquirir bens duráveis, ajudar a família 39 18,0 
4 - Viajar, realizar sonhos. 33 15,2 
5 - Doações a pessoas pobres, idosos ou igrejas 14 6,5 
6 - investimentos futuros, negócios, estudos 34 15,7 
7 - Comprar o que tem vontade 61 28,1 
8 - Não sabe/ Outros 6 2,8 
Não respondeu 20 9,2 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Percebe-se que o segundo maior percentual observado foi de 18%, referente aos 

alunos que afirmaram que gostariam de adquirir bens duráveis ou ajudar a família, 

incluindo-se nesse grupo respostas como “ajudar minha família”, “comprar 

carros”, “comprar uma casa”, “não precisar do dinheiro dos pais”. O terceiro maior 

percentual observado, 17,1%, refere-se aos alunos que comprariam itens 

supérfluos, como “comprar roupas”, “comprar tênis”, “comprar roupas e 

guloseimas”, “comprar videogame”, “comprar uma piscina”, “sair com os amigos”, 

entre outras coisas. 

 

Fazer investimentos futuros, guardar dinheiro ou investir nos estudos seriam os 

objetivos de 15,7% dos alunos, que deram respostas como “abrir uma poupança 

para que no futuro faça uma boa faculdade”, “guardar no banco”, “comprar meu 

negócio próprio”, “comprar computadores e livros”, “estudar”, “investimentos”, 

“investir na minha família”, entre outros. O percentual de 15,2% corresponde aos 

alunos que usariam o dinheiro para viagens, principalmente ao exterior, conhecer 
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lugares diferentes e realizar sonhos. Incluem-se nesse grupo respostas como 

“viajar o mundo inteiro”, “ir a shows”, “ir à Disney”, “fazer intercâmbio”, “viajar a 

lugares fantásticos”, “viajar para fora do Brasil”, “viajar para a Grécia”, “viajar para 

New York”, entre outras.  

 

O atendimento às necessidades básicas foi citado por 10,6% dos alunos, como 

“ajudar a pagar as contas”, “comprar alimentos para a família”, “ajudar a pagar as 

contas de água e de luz”, “comer melhor”, “comprar mais coisas de comer”, “poder 

pagar o que necessita em casa”, etc. Foram citadas ainda por 6,5% as doações e 

ajudas a idosos, mendigos, pobres ou à igreja. Apenas um aluno não sabe o que 

faria e outro disse que exigiria facilidades. 

 

Para melhor entendimento das respostas dos alunos sobre o que gostariam de 

fazer caso tivessem dinheiro, essas foram agrupadas por escolas, a fim de se 

apurar o grau de fazer o cruzamento das informações, como mostra a Tabela 22.  

 

Tabela 22  

Respostas agrupadas sobre o que os alunos gostariam de fazer caso tivessem 

dinheiro, por escola  

O que faria com o dinheiro 
Instituto 

Arco 

Estadual  
Dr. Cícero 
Ferreira 

Munic ipal  
José Cândido 

Ferreira 
N % N % N % 

Não gostaria de ter dinheiro  ,0 1 ,7 - ,0 

1 - Atender às necessidades básicas 5 11,4 15 10,4 3 7,9 
2 - Comprar itens supérfluos 14 31,8 18 12,5 5 13,2 
3 - Adquirir bens duráveis, ajudar a família 3 6,8 31 21,5 5 13,2 
4 - Viajar, realizar sonhos 15 34,1 13 9,0 5 13,2 
5 - Doações a pessoas pobres, idosos, igrejas 2 4,5 8 5,6 4 10,5 
6 - investimentos futuros, negócios, estudos 9 20,5 18 12,5 7 18,4 
7 - Comprar o que tem vontade 7 15,9 46 31,9 8 21,1 
8 - Não sabem/ outros 1 2,3 5 3,5 - ,0 
Não respondeu 1 2,3 16 11,1 3 7,9 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Considerando as respostas por escolas, observou-se que entre os 44 alunos do 

Instituto Arco, 34,1% usariam o dinheiro para viajar e realizar sonhos; 31,8% 

comprariam itens supérfluos; e 20,5% fariam investimentos futuros. Já entre 144 

alunos da Estadual Dr. Cícero Ferreira, 31,9% comprariam o que têm vontade, 
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21,5% iriam adquirir produtos duráveis ou ajudar a família e apenas 12,5% 

comprariam itens supérfluos, sendo que o mesmo percentual faria investimentos 

futuros. E entre os 38 alunos da Escola Municipal José Cândido Ferreira, 21,1% 

usariam o dinheiro para comprar o que têm vontade e 18,4% fariam investimentos 

futuros. 

 

Sobre saber gastar bem o seu dinheiro, dos 226 alunos 69,9% afirmaram que 

sabem gastar bem o seu dinheiro, 12,8% disseram que não gastam bem o 

dinheiro, 9,3% reconhecem que às vezes gastam bem ou sabem gastar mais ou 

menos, conforme visto na Tabela 23  

 

Tabela 23 

Distribuição dos alunos, sobre gastar bem o dinheiro 

Sabe guardar dinheiro N % 
0 Não 29 12,8 

1 Sim 158 69,9 

2 Às vezes / mais ou menos 21 9,3 

 Não respondeu 18 8,0 

Total   226 100,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Notou-se que entre os alunos que afirmaram que sabem gastar bem o dinheiro, 

apenas 81% asseguraram que sabem. Entre os que justificaram, algumas 

respostas foram “só ganho dinheiro quando já tenho um destino para ele”, “gasto 

somente com o necessário”, “pesquiso antes de comprar”, “gasto com materiais 

escolares”, “compro o que quero” e “guardo a maior parte do dinheiro que ganho”. 

Já entre os 29 alunos que declararam que não sabem gastar, 69% acreditam que 

não sabem gastar, pois “gasto com bobagem”, “compro coisas à toa”, “compro 

compulsivamente”, “não seguro dinheiro”. E entre os 21 alunos que sabem mais 

ou menos ou às vezes, 9,3% dos gastos são com “viagens, festas e comidas”, “às 

vezes compro algo de que não preciso”, “não sei administrar o meu dinheiro”, “sou 

apenas uma criança”. E 8% não responderam a questão.  

 

Quanto a como gostam de gastar o seu dinheiro, diversas foram as respostas, 

conforme pode ser visto na Tabela 24.  
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Tabela 24 

Distribuição dos alunos de acordo com o que gastam com o dinheiro 

Com o que gosta de gastar dinheiro N % 
Comprar objetos pessoais (roupas, sapatos, acessórios, etc.) 77 34,0 

Comprar guloseimas, merendas. 35 15,5 

Comprar coisas necessárias 27 11,9 

Comprar alimentos 26 11,5 

Comprar coisas que quero 26 11,5 

Diversão, sair com amigos, passear. 23 10,2 

Jogos, internet 10 4,4 

Comprar livros, material escolar. 10 4,4 

Ajudar em casa 9 4,0 

Comprar aplicativos de computador, acessórios para celular. 4 1,8 

Com coisas inúteis 4 1,8 

Guardar para faculdade, pagar curso 3 1,3 

Em padarias e supermercados, academia 4 1,8 

Outros 6 2,7 

Não sabe 5 2,2 

Não respondeu 24 10,6 
Total  226 100 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Percebe-se que, dos 216 alunos respondentes, 34% gostam de gastar o dinheiro 

que possuem comprando objetos pessoais, 15,5% compram guloseimas ou 

merendas escolares, 11,9% compram somente coisas necessárias ou de que 

estão precisando, 11,5% disseram que usam o dinheiro para comprar alimentos, 

11,5% compram as coisas que desejam comprar, 10,2% usam para se divertir ou 

sair com os amigos, 8,8% usam para comprar objetos pessoas, como roupas, 

sapatos acessórios, 4% ajudam em casa, 3,6% responderam que seria para 

comprar aplicativos de computador, acessórios para celular e coisas inúteis, entre 

outros, e 10,6% não responderam.   

 

A respeito da opinião dos alunos se as pessoas ricas são mais felizes, 58% 

entendem que as pessoas ricas não são mais felizes que as demais; 18,1% 

acreditam que as pessoas ricas sejam mais felizes; e 13,3% responderam que às 

vezes as pessoas ricas são mais felizes e 0,9% não soube responder.  

 

A Tabela 25 mostra o que pensam as crianças sobre as pessoas ricas.  
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Tabela 25 

Distribuição dos alunos sobre o que pensam sobre as pessoas ricas serem mais 

felizes 

As pessoas ricas são mais felizes? N % 
Não 131 58,0 

Sim 41 18,1 

Às vezes / mais ou menos 30 13,3 

Não sei 2 0,9 

Não respondeu 22 9,7 

Total 226 100,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Entre os alunos que acreditam que as pessoas ricas não são mais felizes, 

algumas respostas foram “a maioria é sozinha, fria e egocêntrica”, “dinheiro não 

traz felicidade”, “o dinheiro não compra família”, “os pobres têm mais amor uns 

aos outros”, “o dinheiro nem sempre é tudo”, “têm muito dinheiro e não sabem o 

que fazer”, “a pessoa pode ser rica e não ser feliz”, “o dinheiro traz felicidade 

momentânea”, “podem ter luxos”, “o dinheiro traz infelicidade também”. 

 

Sobre gostar de ser rico, 49,1% dos alunos não gostariam de ser ricos, 43,8% 

gostariam de sê-lo e 7,1% não responderam.   

 

A Tabela 26 lista os motivos pelos quais os alunos disseram que desejariam ser 

ricos.  
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Tabela 26 

Por que os alunos desejariam ser ricos 

Por que desejariam serem ricos? N %  

Comprar o que desejasse 16 16,2 

Ajudar aos próximos ou fazer doações 15 15,2 

Vida mais confortável 14 14,1 

Atender a desejos pessoais e familiares 10 10,1 

Para aproveitar a vida 7 7,1 

Comprar tudo que desejasse 5 5,1 

Ter melhores oportunidades na vida 4 4,0 

Comprar sem se preocupar com as contas 2 2,0 

É bom ter dinheiro para gastar 2 2,0 

Porque sim 2 2,0 

Teria mais dinheiro 5 5,1 

Seria bom/ seria mais feliz 2 2,0 

Desde que a família fosse unida 1 1,0 

Dinheiro resolve algumas coisas 1 1,0 

Ficaria sem trabalhar 1 1,0 

Gostaria de ter renda maior  1 1,0 

Porque está tudo caro 1 1,0 

Ter mais investimentos 1 1,0 

Ter mais oportunidades na vida 1 1,0 

Não respondeu 8 8,1 

Total geral 99 100,0 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Entre os alunos que desejariam serem ricos, os motivos mais citados foram: 

16,2% “comprar tudo que desejassem”, 15,2% “ajudar o próximo, animais ou fazer 

doações”, 14,1% “ter uma vida mais confortável” e 10,1% “atender aos desejos 

pessoais e de familiares”. 

 

Os 49,1% que responderam que não gostariam de serem ricos mencionaram os 

motivos para tal resposta, como mostra a Tabela 13.  
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Tabela 27 

Por que os alunos não desejariam serem ricos 

Por que não desejariam serem ricos? N %  

Porque é feliz com a vida que tem 32 28,8 

Por que dinheiro não traz felicidade 14 12,6 

Dinheiro não é tudo / não compra tudo 9 8,1 

Por causa da violência 6 5,4 

Porque ricos são metidos 2 1,8 

Prefere ser pobre 2 1,8 

Vida mais confortável 2 1,8 

Deixa as pessoas mal-acostumadas 2 1,8 

Não se sentiria bem/ ou feliz 2 1,8 

Rico é esnobe/ recrimina os pobres 2 1,8 

Atender a desejos pessoais e familiares 1 0,9 

Gastam dinheiro rápido 1 0,9 

Gostaria de ser simples 1 0,9 

Já tem tudo que quer 1 0,9 

Não sabe 1 0,9 

Não se incomoda 1 0,9 

Para não se esquecer dos pobres 1 0,9 

Porque as pessoas julgariam mal 1 0,9 

Porque Deus quis assim 1 0,9 

Porque é ruim 1 0,9 

Porque não daria valor às coisas simples 1 0,9 

Porque seria metido 1 0,9 

Porque somos todos iguais 1 0,9 

Quem tem muito dinheiro gasta mal 1 0,9 

Rico não dá valor as coisas 1 0,9 

Rico tem muito negócio para fazer 1 0,9 

Ricos são cheios de graça 1 0,9 

Ricos só importam com dinheiro 1 0,9 

Se sente melhor com a família 1 0,9 

Seria uma rica honesta 1 0,9 

Não respondeu 18 16,2 

Total geral 111 100,0 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Constatou-se que entre os alunos que não desejam serem ricos, os motivos 

citados foram: “porque já são felizes com a vida que têm” (28,8%); “porque 

dinheiro não traz felicidade” (12,6%) e “dinheiro não é tudo ou não compra tudo” 

(8,1%); 5,4% dos alunos citaram a “violência”. Alguns alunos, embora tenham 

afirmado que não gostariam de serem ricos, justificaram de forma contraditória 
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com respostas como “atender a desejos pessoais e familiares” ou “ter uma vida 

mais confortável”. 

 

Sobre se fosse rico, a vida seria muito melhor, dos 226 alunos 45,6% 

reconheceram que se fossem ricos a vida não seria muito melhor. Já para 44,7% 

a vida seria muito melhor e 9,7% não responderam. 

 

A respeito de receber mesada, apenas 21,2% dos alunos a recebem; 34,1% 

recebem às vezes; e 37,6% não recebem; 7,1% não responderam. Quanto ao 

valor recebido de mesada, 22,1% não a recebem, 13,3% recebem entre R$ 5,00 e 

R$ 10,00, 23,0% recebem entre R$ 10,00  e  R$ 20,00,  21,2%  recebem  entre 

R$ 20,00 e R$ 50,00. Apenas 11,5% recebem mais de R$ 50,00 e 8,8% não 

responderam.  

 

Quanto a receber dinheiro além da mesada, apenas 11,9% recebem dinheiro, 

27,9% recebem às vezes, 26,1% só recebem quando pedem, 19,5% têm os 

gastos pagos pelos pais, 7,1% não recebem dinheiro e 7,5% não responderam à 

questão.  

 

Considerando quanto ganha além da mesada, 25,2% dos alunos não recebem 

dinheiro e 8,4% não responderam. Aproximadamente 40% dos alunos recebem 

entre R 5,00 e R$ 20,00, 13,7% recebem entre R$ 20,00 e R$ 50,00 e apenas 

12,8% recebem mais de R$ 50,00 por mês além da mesada. 

  

No tocante ao costume de guardar dinheiro, 52,2% dos alunos afirmaram que 

costumam guardar dinheiro, 10,6% não costumam guardar dinheiro, 30,1% 

guardam às vezes e 7,1% não responderam.  

 

À pergunta sobre a forma de guardar seu dinheiro, dos 226 alunos 49,1% 

responderam que costumam guardar o dinheiro no cofre, 15,5% guardam na 

poupança, 19,5% juntam para comprar roupas, 9,3% guardam de outras formas e 

6,6% não responderam à questão.  
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A respeito de qual o valor os alunos possuem na poupança, a Tabela 28 contém 

os dados relatados:  

 

Tabela 28 

Distribuição dos alunos por valores na poupança 

Quanto tem na poupança  N % 
1 Menos de R$ 50,00 14 6,2 
2 Entre R$ 50,00 e R$ 100,00 11 4,9 
3 Entre R$ 100,00 e R$ 200,00 9 4,0 
4 Entre R$ 200,00 e R$ 500,00 20 8,8 
5 Mais de R$ 500,00 20 8,8 
6 Não tenho poupança 141 62,4 
 Não respondeu 11 4,9 
Total   226 100,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015) 
 

Mais de 60% dos alunos entrevistados não têm poupança, 6,2% têm menos de 

R$ 50,00, 4,9% têm entre R$ 50,00 e R$ 100,00, 4,0% têm entre R$ 100,00 e R$ 

200,00, 8,8% têm entre R$ 200,00 e R$ 500,00 e 8,8% têm mais de R$ 500,00.  

 

Dos 226 alunos, mais de 60% não fazem algum trabalho para receber dinheiro, 

29,6% fazem algum trabalho e 8,0% não responderam. 

 

Sobre decidir sozinho sobre o que fazer com o dinheiro, 50% decidem sozinhos, 

45,6% não decidem sozinhos e 4,4% não responderam.  

 

À pergunta sobre quem ajuda a decidir o que fazer com o dinheiro, a Tabela 29 

mostra as respostas obtidas.  

 

Tabela 29  

Quem ajuda a decidir o que fazer com o dinheiro 

Quem?  N % 
Avó 1 1,0 
Família 1 1,0 
Mãe 29 28,2 
Pai 3 2,9 
Pais 38 36,9 
Pais e irmã 1 1,0 
Tia, mãe 1 1,0 
Não respondeu 29 28,2 
Total global 103 100,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
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Dos alunos que não decidem sozinhos, 28,2% não responderam e os demais 

pedem ajuda aos membros da família, como mãe (28,2%), pai (2,9%) e pais 

(36,9%).  

 

Por se tratar de questão aberta, a sondagem sobre o que os pais ensinam sobre 

dinheiro obteve as respostas que podem ser vistas na Tabela 30.  

 

Tabela 30 

Distribuição dos alunos sobre o que os pais ensinam sobre dinheiro 

O que os pais ensinam sobre dinheiro N % 
1 Ensinam-me a comprar e receber troco 24 10,6 

2 Ensinam-me a ver os preços e comprar 24 10,6 

3 Ensinam-me a pesquisar e comparar os preços 58 25,7 

4 Ensinam-me a comprar mais barato 22 9,7 

5 Ensinam-me a buscar o que tem melhor qualidade 14 6,2 

6 Conversam comigo sobre o bom uso que deve fazer do dinheiro 64 28,3 

7 Não têm me ensinado 2 ,9 

 Não respondeu 18 8,0 
Total   226 100,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Para 28,3% dos alunos entrevistados, os pais “conversam sobre o bom uso que 

devem fazer do dinheiro”; para 25,7%, os pais “ensinam a pesquisar e comparar 

os preços”; para 10,6%, os pais ensinam a “comprar e receber troco”; para o 

mesmo percentual, ensinam a “ver os preços e comparar”; para 9,7%, os pais 

ensinam “a comprar mais barato”; e 8% disseram que os pais não têm ensinado 

sobre dinheiro.  

 

Quanto a acompanhar os pais nas compras, 61,5% afirmaram que acompanham 

os pais nas compras às vezes, 27,0% acompanham sempre, 7,1% não 

acompanham e 4,4% dos alunos não responderam.  

 

Considerando a atitude de ajudar com dinheiro em casa, 57,5% não ajudam, 

15,5% afirmaram que sempre ajudam, 19,0% ajudam às vezes e 8,0% não 

responderam.  
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A respeito de dar presente,  63,3% dos alunos gostam de dar presente, 32,2% 

não gostam de dar presentes e 4,4% não responderam.  

 

A Tabela 31 mostra as respostas sobre quem os alunos gostam de presentear e o 

que gostam de dar.  

 

Tabela 31  

Presentes e presenteados citados pelos alunos 

Presenteados N %  

Familiares 124 86,7 

Amigos 41 28,7 

Namorado(a) 12 8,4 

Pessoas de que gosto 5 3,5 

Para mim 1 0,7 

Não respondeu 6 4,2 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Registra-se que os presenteados mais citados foram os familiares, lembrados por 

86,7% dos 143 alunos que gostam de dar presente, incluindo-se neste grupo os 

pais, mães, irmãos e irmãs, avôs, avós e parentes, os amigos, citados por 28,7% 

dos alunos, namorados ou namoradas, presenteados por 8,4% dos que 

responderam que gostam de dar presentes. Entre os presentes dados, os mais 

frequentes foram roupas, sapatos, perfumes, flores, chocolates, acessórios 

(pulseiras, brincos, relógios), brinquedos, coisas úteis e lembrancinhas.  

 

Se pesquisam ao fazer uma compra, 60,6% afirmaram que fazem pesquisa, 

35,4% não a fazem e 4,0% não responderam.  

 

A Tabela 32 relaciona os motivos citados pelos alunos respondentes para 

fazerem a pesquisa de preço. 
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Tabela 32 

Motivos para fazerem a pesquisa de preço 

Respostas N % 

Encontrar o melhor preço 52 38,0 

Comparar os preços 28 20,4 

Para economizar 9 6,6 

Saber a qualidade 6 4,4 

Saber preços e qualidade 5 3,6 

Faz pesquisa às vezes. 2 1,5 

Saber se o dinheiro dá para comprar 2 1,5 

É bom 1 0,7 

É interessante 1 0,7 

É necessário 1 0,7 

Fazer bom investimento 1 0,7 

Não comprar coisa inútil 1 0,7 

Não gosta 1 0,7 

Para não se arrepender 1 0,7 

Porque as coisas estão muito caras 1 0,7 

Produtos caros 1 0,7 

Roupa, chocolate 1 0,7 

Saber os preços 1 0,7 

Saber se vale a pena 1 0,7 

Se tiver alguma coisa de que tenho alergia 1 0,7 

Serve para não comprar coisas vencidas 1 0,7 

Só pesquisa se for coisas caras 1 0,7 

Ter confiança 1 0,7 

Não respondeu 17 12,4 

Total geral 137 100,0 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Observa-se que, entre os 137 alunos que fazem pesquisa de preço, os motivos 

mais frequentes foram para encontrar o melhor preço (38%) e comparar os preços 

(20,4%).  

 

A Tabela 33 relaciona os motivos citados pelos alunos respondentes para não 

fazerem a pesquisa de preço. 
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Tabela 33  

Motivos para não fazerem pesquisa de preços 

Motivo N % 

Não precisa 7 8,8 

À toa 3 3,8 

Demora muito/ falta de tempo 3 3,8 

Não gosta 2 2,5 

Às vezes 1 1,3 

Depois que compra vê o que gastou 1 1,3 

Já leva a quantia certa 1 1,3 

Já sabe os preços 1 1,3 

Para saber onde o preço é melhor 1 1,3 

Pede o pai para fazer 1 1,3 

Quando tem dinheiro, é pouco 1 1,3 

Tem loja barata 1 1,3 

Não respondeu 57 71,3 

Total 80 100,0 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Entre os 80 alunos que não fazem pesquisa, 8,8% afirmaram que não precisam, 

3,8% não têm algum motivo específico, “à toa”, e o mesmo percentual alega não 

ter tempo; 71,3% não informaram o motivo. 

 

Quanto a fazer coleção, mais de 70% dos alunos não têm esse hábito. Apenas 

23,9% fazem coleção e 4,0% não responderam.   

 

A Tabela 34 informa os itens colecionados citados pelos alunos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 152

Tabela 34  

Itens colecionados 

Itens colecionados N % 
Carrinho 10 9,3 
Figurinhas 5 4,6 
Bonecas 4 3,7 
Brinquedos 2 1,9 
Esmaltes 2 1,9 
Anel, pulseira 1 0,9 
Batom 1 0,9 
Blusa xadrez 1 0,9 
Bolinho de gude e de jogo Xbox 1 0,9 
Capinhas de celular 1 0,9 
Carreta top line 1 0,9 
Dino Danoninho 1 0,9 
Figurinhas e carrinhos 1 0,9 

Fivela 1 0,9 
Jogos 1 0,9 
Jogo de videogame 1 0,9 
Joguinhos Xbox 1 0,9 
Lápis, coleção de Pokémon 1 0,9 
Latinha 1 0,9 
Livros e cadernos 1 0,9 
Livros e revistas em quadrinhos e alguns filmes 1 0,9 
Miniaturas 1 0,9 
Moedas  1 0,9 
Moedas das Olimpíadas 1 0,9 
Moedas e carrinhos 1 0,9 
Pulseira 1 0,9 

Roupas 1 0,9 
Sapato, roupa e pulseira 1 0,9 
Selo, esmalte, batom e roupa 1 0,9 
Urso de pelúcia 1 0,9 
Xícaras 1 0,9 
Não respondeu 59 54,6 

Total 108 100,0 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Entre os colecionadores, 54,6% não informaram o que colecionam. Entre as 

coleções destacam-se os brinquedos, como carrinhos (9,3%), figurinhas (4,6%), 

bonecas (3,7%), brinquedos (1,9%), esmaltes (1,9%), moedas (0,9%), anel, 

pulseira, batom, urso de pelúcia (0,9%), jogos (0,9%), livros e revistas em 

quadrinhos (0,9%). Considerando apenas os alunos que fazem coleção, 68,5% 

gastam menos de R$ 50,00, 18,5% gastam entre R$ 50,00 e R$ 100,00 e menos 

de 10,0% gastam entre R$ 100,00 e R$ 500,00; 3,7% não responderam. Nenhum 

aluno disse gastar mais de R$ 500,00 com coleção. 
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Quanto à importância do pagamento de impostos, mais de 62,8% dos alunos 

acham que é importante, 30,1% não acham importante e 7,1% não responderam.  

 

Aqueles que concordam com o pagamento de impostos descreveram os motivos, 

demonstrados na Tabela 35. 

 

Tabela 35 

Motivos por que concordar com o pagamento de imposto 

Concorda com o pagamento de impostos N % 

Melhorar ou manter infraestrutura ou benefícios 27 19,0 

É obrigatório 24 16,9 

Ajudar o país 20 14,1 

É justo ou necessário pagar 7 4,9 

Cidadania, ter seus direitos 5 3,5 

Por causa das sanções legais 6 4,2 

Outros 4 2,8 

Desde que o Governo use o dinheiro adequadamente 5 3,5 

Porque é necessário 4 2,8 

Depende 1 0,7 

Deveria ser poucos 1 0,7 

É mal-administrado 1 0,7 

É muito caro/alto 2 1,4 

Não deixar dívidas 1 0,7 

Não é justo 1 0,7 

Não é necessário 1 0,7 

Não teria trabalho 1 0,7 

O governo administra tudo 1 0,7 

Por causa dos gastos 1 0,7 

Não respondeu 29 20,4 

Total geral 142 100,0 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Nota-se que, dos 142 alunos que concordam com o pagamento de impostos, 

19,0% concordam para “melhorar ou manter infraestrutura ou benefícios”; 16,9% 

comunicam que “é obrigatório”; 14,1% para “ajudar o país”; e 20,4% não 

responderam.  

 

Para os alunos que não concordam com o pagamento de impostos, os motivos 

são apresentados na Tabela 36. 
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Tabela 36 

Motivos pelos quais discordam do pagamento de impostos 

Discorda com o pagamento de impostos N % 

O governo rouba 9 13,2 

É injusto/ desnecessário 8 11,8 

É muito caro 7 10,3 

É justo ou necessário pagar 3 4,4 

Nem todos podem pagar 3 4,4 

Ninguém deveria pagar 2 2,9 

O governo administra mal 2 2,9 

Seria melhor 2 2,9 

Outros 2 2,9 

É o país que mais paga imposto no mundo 1 1,5 

É obrigatório 1 1,5 

É ruim 1 1,5 

Não tem retorno 1 1,5 

O governo já é rico 1 1,5 

Pagamos muito impostos 1 1,5 

Porque tem outros gastos 1 1,5 

Não respondeu 23 33,8 

Total geral 68 100,0 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Dos 68 alunos que não concordam com o pagamento de impostos, 13,2% 

afirmaram que “o governo rouba”, para 11,8% “é injusto ou desnecessário”, 10,3% 

responderam que “ é muito caro” e 33,8% não responderam.  

 

Emprestar dinheiro a outra pessoa e receber um pouco mais como forma de juros 

não foi considerado correto por 53,5% dos alunos; 33,6% acham correto o 

pagamento de juros; 4,4% acham justo às vezes; e 7,1% não responderam.  

 

Os motivos pelos quais os alunos acham justo o pagamento de juros são 

mostrados na Tabela 37.   
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Tabela 37  

Motivo dos alunos que não acham justo o pagamento de juros 

Motivos N % 
Não responderam o porquê 87 71,9 
Tem que pagar o mesmo valor 13 10,7 
Outros 6 5,0 
Não acham correto 4 3,3 
Não acham justo 3 2,5 
Quando não tem como pagar 3 2,5 
Não, se forem amigos 2 1,7 
É roubo 2 1,7 
Depende da situação 1 0,8 

Total 121 100,0 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Percebe-se que, dos 121 alunos que não acham justo, 71,9% não informaram o 

porquê, 10,7% acham que o devedor tem que pagar o mesmo valor do 

empréstimo, 3,3% não acham o pagamento de juros correto.  

 

A Tabela 38 traz os motivos pelos quais os alunos acham justo o pagamento de 

juros. 

 

Tabela 38 

Motivos dos alunos que acham justo o pagamento de juros 

Motivos N % 
Não responderam o porquê 52 68,4 
Outros 5 6,6 
Se atrasar o pagamento 4 5,3 
Acha justo 2 2,6 
Depende 2 2,6 
É correto 2 2,6 
O emprestador fica sem o dinheiro no período 2 2,6 
Por causa do tempo 2 2,6 
Desde que combinado com juros 2 2,6 
Ás vezes é o trabalho do emprestador 1 1,3 
É normal 1 1,3 
Tudo tem juros 1 1,3 

Total 76 100,0 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Detectou-se que, dos 76 alunos que acham justo, 68,4% não explicaram o 

porquê, 5,3% “acham justo apenas se houver atraso no pagamento”, 2,6% acham 

“a cobrança justa” e 2,6% acham “que depende”. Dos 10 alunos que acham que 

às vezes a cobrança é justa, dois opinam “que depende de quem está 
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emprestando o dinheiro”, três acham que “depende do motivo, situação ou 

necessidade do empréstimo” e dois pensam “que depende do valor ou do tempo”; 

três alunos “não informaram por que concordam só às vezes”. 

 

O ensino fundamental foi ou está sendo cursado em escola pública por 74,8% dos 

entrevistados e 6,2% cursaram a maior parte em escolas públicas. Apenas 13,5% 

cursaram ou estão cursando o ensino fundamental em escola particular e 3,5% 

cursaram a maior parte do ensino fundamental em escola particular. O percentual 

de não respostas foi de 1,8%. 

 

A respeito de aprender sobre dinheiro na escola, 31% dos alunos “nada” 

aprendem na escola sobre dinheiro, 16,4% declararam “que aprendem sobre 

como economizar” e 15,9%, sobre “como gastar”, como mostra a Tabela 39. 

 

Tabela 39 

Distribuição dos alunos quanto ao que aprendem a respeito de dinheiro na escola  

O que aprende sobre dinheiro na escola N % 

Nada 70 31,0 

Economizar 37 16,4 

Como gastar 36 15,9 

Outros 19 8,4 

Fazer contas 16 7,1 

Muitas coisas 6 2,7 

Como administrá-lo 4 1,8 

Como guardar 4 1,8 

Comparar os preços 4 1,8 

Fazer contas para administrá-lo 4 1,8 

Tudo / muitas coisas 4 1,8 

Muito pouco 3 1,3 

Comprar coisas úteis 2 0,9 

Como investi-lo 1 0,4 

Comprar coisas de boa qualidade 1 0,4 

Valorização do dinheiro 2 0,8 

Sobre preço 2 0,9 

Não respondeu 11 4,9 

Total  226 100,0 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
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Constata-se que, dos 226 alunos respondentes, 31% responderam que “não 

aprendem nada sobre dinheiro na escola”, 16,4% “que aprendem sobre como 

economizar“ e 15,9% sobre “como gastar”; 7,1% afirmaram “fazer contas” e 4,9% 

não responderam.  

 

A aprendizagem sobre dinheiro e consumo na escola não é reconhecida por 

36,3% dos alunos, que “nada aprenderam sobre dinheiro e consumo”, sendo 

67,1% desses alunos na Escola Estadual Dr. Cícero Ferreira. Já 15,9% 

“aprenderam como gastar ou usar o dinheiro”, 10,2% “aprenderam a economizar”, 

5,8% “a não ser consumista” e 3,5% “a fazer as contas”, como se comprova na 

Tabela 40. 

 

Tabela 40 

O que os alunos aprendem na escola sobre dinheiro e consumo 

  
Instituto 

Arco 

Estadual 
Dr. Cícero 
Ferreira 

Municipal 
José 

Cândido 
Ferreira 

Total 

  N % N % N % N %* 
Nada 13 15,9 55 67,1 14 17,1 82 36,3 
Como gastar/usar o dinheiro 6 16,7 22 61,1 8 22,2 36 15,9 
Economizar / guardar 8 34,8 11 47,8 5 21,7 23 10,2 
Não ser consumista 7 53,8 4 30,8 2 15,4 13 5,8 
Fazer as contas / dar ou receber troco 1 12,5 7 87,5 1 12,5 8 3,5 
Tudo / muita ou várias coisas  0,0 8 160,0  0,0 5 2,2 
Pesquisar / comparar preços 1 25,0 3 75,0  0,0 4 1,8 
Sim 1 25,0 2 50,0 1 25,0 4 1,8 
Sobre o consumo e consumismo 3 100,0 1 33,3  0,0 3 1,3 
Pouca coisa 1 33,3 2 66,7  0,0 3 1,3 
As coisas estão / são caras  0,0 2 100,0  0,0 2 0,9 
Os gastos são muitos  0,0  0,0 2 100,0 2 0,9 
Não sabe/não lembra  0,0 2 100,0  0,0 2 0,9 
A gente paga o que consome e são muitos 
os gastos  0,0  0,0 1 100,0 1 0,4 
Algo muito importante  0,0 1 100,0  0,0 1 0,4 
Às vezes sim  0,0 1 100,0  0,0 1 0,4 
Comprar alimentos  0,0  0,0 1 100,0 1 0,4 
O salário aumenta e as vendas também  0,0 1 100,0  0,0 1 0,4 
Utilidades do dinheiro  0,0 2 200,0  0,0 1 0,4 
Não informado 3 12,0 19 76,0 3 12,0 25 11,1 

Total geral 44 19,5 144 63,7 38 16,8 226 100,0 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
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Foram citados ainda como itens aprendidos na escola: “pesquisa e comparação 

de preços”, “comprar alimentos”, “dar troco”, “utilidades do dinheiro” e “várias 

coisas”.  

 

Dos alunos, 81,9% não têm aula sobre como gastar o dinheiro. Apenas 11,1% 

responderam que “sim”, 2,7% disseram que “às vezes” e um aluno informou que 

“já teve” - nove alunos não responderam. Entre os que responderam sim ou às 

vezes, citou-se a aula de Matemática (por nove alunos, sendo um do Instituto 

Arco e oito da Escola Municipal José Ferreira Cândido); um entrevistado aprende 

em casa e 15 não informaram em qual aula.  

 

A Tabela 41 relata a distribuição dos alunos sobre aula de como gastar dinheiro, 

por escola.  

 

Tabela 41  

Distribuição dos alunos por aula de como gastar dinheiro 

  
Instituto 

Arco 

Estadual 
Dr. Cícero 
Ferreira 

Municipal  
José 

Cândido 
Ferreira 

Total 

 N % N % N % N %* 

Não 37 0,2 127 68,6 21 11,4 185 81,9 
Sim 4 0,2 6 24,0 15 60,0 25 11,1 
Às vezes 1 0,2 5 8,3  0,0 6 2,7 
Não respondeu 1 0,1 6 6,7 2 22,2 9 4,0 
Já tive 1 1,0  0,0  0,0 1 0,4 

Total 44 19,5 144 63,7 38 16,8 226 100,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Pode-se inferir que dos 44 alunos respondentes do Instituto Arco, 37 não 

possuem aula sobre como gastar dinheiro, quatro possuem essas aulas, três já 

tiveram ou não responderam. Já dos 144 respondentes da Escola Dr. Cícero 

Ferreira, 68,6% não têm aula sobre como gastar dinheiro, 24% têm essa aula, 

8,3% responderam às vezes e 6,7% não responderam. E na Escola Municipal 

José Cândido Ferreira, dos 38 alunos respondentes, 21 não possuem aula sobre 

como gastar dinheiro, 15 possuem aula e dois alunos não responderam.  
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A respeito de: “eu gasto dinheiro com”, os resultados foram apresentados na 

Tabela 42.  

 

Tabela 42 

Distribuição dos alunos por tipo de gasto 

Tipo de gasto N % 
1 Compro balas, chocolates. 119 52,7 
2 Guardo num cofre 95 42,0 
3 Guardo no Banco 49 21,7 
4 Guardo para comprar roupa e outras coisas mais caras 100 44,2 

5 Gasto com passeios e diversões 105 46,5 

6 Jogo na loteria 14 6,2 

7 Compro figurinhas para colecionar 16 7,1 

8 Aposto com o colega 12 5,3 

9 Faço doação 18 8,0 

10 Empresto para o colega 34 15,0 

11 Compro objetos escolares 86 38,1 
12 Compro presentes 70 31,0 
13 Gasto com coleção 21 9,3 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Apurou-se que comprar balas e chocolates é o destino do dinheiro de 52,7% dos 

alunos, 46,5% gastam com passeios e diversões, 44,2% guardam para comprar 

roupa e outras coisas mais caras, 42,0% guardam dinheiro no cofre, 38,1% 

compram objetos escolares e 31,0% compram presentes. Apenas 21,7% guardam 

no banco e 15,0% emprestam para o colega. 

 

4.1.3 Análise das respostas do questionário TAE-N 

 

Os alunos responderam também ao questionário TAE-N. A partir da escala TAE-N 

foi feito estudo qualitativo, de cada questão, esperando identificar a presença ou a 

ausência de certas características de conteúdo. Na análise descritiva geral, 

observam-se as frequências e estatísticas descritivas das variáveis coletadas 

para caracterização da amostra total.  

 

Para isso, realizou-se análise categórica considerando-se frequências e 

percentuais por escola: a análise numérica e a consistência interna. 
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• Análise categórica 

 

Ao efetuar a análise categórica das questões, obteve-se elevado número de não 

respostas (em branco) pelos alunos respondentes, como mostra a Tabela 43.  

 

Tabela 43 

Distribuição de respostas em branco, por questão e agrupamento 

Questões 
Não respondeu  

Frequência  Percentual  

M
ic

ro
ec

on
om

ia
 

1 5 2,2 
3 2 0,9 
5 2 0,9 
6 4 1,8 
14 11 4,9 
15 11 4,9 
16 12 5,3 
17 10 4,4 
22 10 4,4 

M
ac

ro
ec

on
om

ia
 

2 2 0,9 
4 5 2,2 
7 6 2,7 
8 3 1,3 
9 4 1,8 
10 3 1,3 
11 12 5,3 
12 14 6,2 
13 13 5,8 
18 13 5,8 
19 11 4,9 
20 16 7,1 
21 16 7,1 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

O maior percentual de não respostas foi nas questões do grupo de 

microeconomia: a questão 16, com 5,3% de não respostas, seguida das questões 

14 e 15 com 4,9% de não respostas cada e as questões 17 e 22, com 4,4% de 

não respostas em cada.  

 

Já no grupo de macroeconomia as questões 20 e 21 apresentaram 7,1% de não 

respostas, a questão 12 não foi respondida por 6,2% dos alunos, as questões 13 

e 18 apresentaram 5,8% de não respostas cada e a questão 11 com 5,3% de não 

respostas.   
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Portanto, considerando somente as respostas válidas, a Tabela 44 demonstra a 

distribuição dos alunos, por classificação da resposta, por questão e grupo.  

 

Tabela 44 

Distribuição dos alunos por classificação da resposta - por questão e grupo 

Q
ue

st
õe

s 1- Incorreto 2 - Intermediário 3 - Correto 
Total Nível I – 

(P.E.Prim.) 
Nível II – 

(P.E.Sub.) Nível III – (P.E. Inf.)  

Frequência  % Frequência  % Frequência  %l Frequência  % 

M
ic

ro
ec

on
om

ia
 

1 17 7,7 60 27,1 144 65,2 221 100 

3 26 11,6 65 29 133 59,4 224 100 

5 26 11,6 62 27,7 136 60,7 224 100 

6 13 5,9 81 36,5 128 57,7 222 100 

14 12 5,6 74 34,4 129 60,0 215 100 

15 19 8,8 68 31,6 128 59,5 215 100 

16 44 20,6 48 22,4 122 57,0 214 100 

17 19 8,8 83 38,4 114 52,8 216 100 

22 33 15,3 103 47,7 80 37,0 216 100 

M
ac

ro
ec

on
om

ia
 

2 8 3,6 132 58,9 84 37,5 224 100 

4 28 12,7 116 52,5 77 34,8 221 100 

7 48 21,8 61 27,7 111 50,5 220 100 

8 15 6,7 131 58,7 77 34,5 223 100 

9 86 38,7 52 23,4 84 37,8 222 100 

10 35 15,7 121 54,3 67 30,0 223 100 

11 37 17,3 38 17,8 139 65,0 214 100 

12 33 15,6 149 70,3 30 14,2 212 100 

13 35 16,4 112 52,6 66 31,0 213 100 

18 13 6,1 137 64,3 63 29,6 213 100 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Detectou-se que entre as questões de microeconomia houve maior percentual de 

respostas erradas nível I – (P.E.prim.) nas questões 16 (20,6% de erros), questão 

22 (15,3% de erros) e questões 3 e 5 (11,6% de erros em cada uma). A questão 

22 apresentou maior percentual de alunos no nível II – (P.E.sub.), com 47,7% de 

acertos, seguida da questão 17 com 38,4% de acertos. Já as questões com maior 

percentual de acerto, ou seja, nível III – (P.E.inf.) de conhecimento, foram a 1 

(65,2%), a 5 (60,7%) e as 14 e 15 (com 60% cada). Dessa forma, pode-se notar 

que no grupo de microeconomia há a predominância do nível III – pensamento 

econômico inferencial.  
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Entre as questões de macroeconomia, quase 40% dos alunos estão nível I – 

(P.E.prim.) resposta incorreta, na questão 9, e 21,8% na questão 7. As demais 

questões tiveram menos de 20% de alunos no nível I - (P.E.prim.). As questões 

com maior percentual de alunos no nível II – (P.E.sub.) foram a 12, com 70,3%; a 

questão 18, com 64,3%; a 21, com 59,5%; a 2, com 58,9%; e a 8, com 58,7%. Já 

no nível III – (P.E. inf.) as questões com maior percentual de alunos foram a 11 

(65,0%), a 20 (52,4%) e a 7 (50,5%). Portanto, no grupo de macroeconomia 

houve a predominância no nível II - pensamento econômico subordinado.  

 

Os gráficos das Figuras 7 e 8 esquematizam o percentual de alunos em cada um 

dos níveis de conhecimento econômico por questão e grupo. A Figura 7 

apresenta o percentual de respostas incorretas, intermediárias e corretas, por 

questão, do grupo de microeconomia. 
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Figura 7  – Percentual de respostas incorretas, intermediárias e corretas, por 
questão, do grupo de microeconomia. 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 

 

Das nove questões que compõem o grupo de microeconomia, oito tinham maior 

percentual de respostas corretas (nível III - P.E. inf.) que incorretas (nível I - 

P.E.prim) ou (nível II- P.E.sub). Apenas a questão 22 obteve maior percentual de 

respostas de nível II e menor percentual de respostas corretas (nível III - P.E. inf.). 
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Já na questão 16 houve percentual de respostas de nível II e III muito próximos e 

maior percentual de respostas corretas (nível III). Nas demais questões, o 

percentual de respostas incorretas (nível I) foi menor, seguido das respostas 

intermediárias. 

 

A Figura 8 disponibiliza o percentual de respostas incorretas, intermediárias e 

corretas, por questão, do grupo de macroeconomia. 
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Figura 8  – Percentual de respostas incorretas, intermediárias e corretas, por 
questão, do grupo de macroeconomia. 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 

 

Nas questões do grupo de macroeconomia, das 13 questões que o compõem, 

nove tiveram maior percentual de respostas intermediárias (nível II – P.E.sub), 

excetuando-se as questões 7, 11 e 20, com maior percentual de respostas 

corretas (nível III – P.E.inf.), e a questão 9 com maior percentual de respostas 

incorretas (nível I – P.E.prim). 

 

Considerando-se as respostas por grupos, a Figura 9 traz o percentual de 

respostas incorretas, intermediárias e corretas, por grupo. 
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Figura 9  – Percentual de respostas incorretas, intermediárias e corretas, por 
grupo. 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Verificou-se que os alunos responderam de forma incorreta (nível I – P.E.prim.) 

10,3% das questões de microeconomia e 14% das questões de macroeconomia. 

Responderam de forma intermediária (nível II - P.E.sub.) 31,7% das questões de 

microeconomia e 46,4% das questões de macroeconomia. E responderam de 

forma correta (nível III - P.E.inf.) 54,8% das questões de microeconomia e 35,6% 

das questões de macroeconomia. O percentual de não respostas foi ligeiramente 

maior no grupo de macroeconomia, 4,0%. No grupo de macroeconomia houve a 

predominância no nível III - pensamento econômico inferencial.  

 

Considerando o resultado por grupos, concluiu-se que no grupo de 

macroeconomia os alunos estão inseridos no nível III - pensamento econômico 

inferencial e, no grupo de macroeconomia no nível II - pensamento econômico 

subordinado. 

 

a) Respostas por Escola  

 

Considerando os níveis de conhecimento por escola, a análise foi realizada 

separadamente, a fim de avaliar o nível de pensamento econômico predominante.  

 

Dessa forma, a Tabela 45 aborda a distribuição dos alunos da escola Instituto 

Arco, por nível de conhecimento e por questão. 
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Tabela 45 

Distribuição dos alunos da escola Instituto Arco, por nível de conhecimento e por 

questão 

Questões 
1- Nível I  2 - Nível II  3 - Nível III Total 

     N        N %      N % N % 

M
ic

ro
ec

on
om

ia
 

1 1 2,4 5 12,2 35 85,4 41 100 

3 2 4,5 13 29,5 29 65,9 44 100 

5 0 0 4 9,1 40 90,9 44 100 

6 2 4,5 10 22,7 32 72,7 44 100 

14 5 11,4 17 38,6 22 50 44 100 

15 2 4,5 13 29,5 29 65,9 44 100 

16 3 6,8 10 22,7 31 70,5 44 100 

17 1 2,3 9 20,5 34 77,3 44 100 

22 4 9,1 11 25 29 65,9 44 100 

M
ac

ro
ec

on
om

ia
 

2 0 0 18 40,9 26 59,1 44 100 

4 4 9,1 29 65,9 11 25 44 100 

7 8 18,2 13 29,5 23 52,3 44 100 

8 1 2,3 25 56,8 18 40,9 44 100 

9 14 31,8 7 15,9 23 52,3 44 100 

10 5 11,4 14 31,8 25 56,8 44 100 

11 2 4,5 3 6,8 39 88,6 44 100 

12 0 0 37 84,1 7 15,9 44 100 

13 2 4,5 20 45,5 22 50 44 100 

18 1 2,3 31 70,5 12 27,3 44 100 

19 5 11,4 17 38,6 22 50 44 100 

20 0 0 12 27,3 32 72,7 44 100 

21 1 2,3 19 43,2 24 54,5 44 100 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

No Instituto Arco, no grupo microeconomia, os maiores percentuais foram no nível 

III (P.E.inf.) com as respostas corretas para as questões 5 (90,0% de acertos), 1 

(85,4%) e 17 (77,3%), seguidas das respostas das questões 6 (72,7%), 16 

(70,5%), com 65,9% nas questões 3,15 e 22.  

 

No grupo de macroeconomia, os alunos também tiveram percentuais no nível III 

(P.E.inf.) com as respostas corretas nas questões 11 (88,6%) e 20 (72,7%). E no 

nível II (P.E.sub.) nas questões 12 (84,1%), 18 (70,5%) e 4 (65,9%). O percentual 

de acertos (nível III) é maior nas questões de microeconomia.  
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Quanto à Escola Estadual Dr. Cícero Ferreira, a Tabela 46 mostra a distribuição 

dos alunos por nível de conhecimento e por questão. 

 

Tabela 46 

Distribuição dos alunos da escola Estadual Dr. Cícero Ferreira, por nível de 

conhecimento e por questão 

Questões 
1 - Nível I 2 - Nível II  3 - Nível III  Total  

N % N % N % N % 

M
ic

ro
ec

on
om

ia
 

1 13 9,1 45 31,5 85 59,4 143 100,0 

3 19 13,3 30 21,0 94 65,7 143 100,0 

5 17 11,9 51 35,7 75 52,4 143 100,0 

6 8 5,7 55 39,0 78 55,3 141 100,0 

14 4 3,0 42 31,3 88 65,7 134 100,0 

15 10 7,5 44 32,8 80 59,7 134 100,0 

16 27 20,3 31 23,3 75 56,4 133 100,0 

17 13 9,6 64 47,4 58 43,0 135 100,0 

22 19 13,9 71 51,8 47 34,3 137 100,0 

M
ac

ro
ec

on
om

ia
 

2 4 2,8 90 62,9 49 34,3 143 100,0 

4 19 13,6 72 51,4 49 35,0 140 100,0 

7 32 22,7 37 26,2 72 51,1 141 100,0 

8 13 9,2 80 56,3 49 34,5 142 100,0 

9 59 41,8 26 18,4 56 39,7 141 100,0 

10 22 15,5 80 56,3 40 28,2 142 100,0 

11 28 21,1 24 18,0 81 60,9 133 100,0 

12 24 18,3 91 69,5 16 12,2 131 100,0 

13 31 23,3 69 51,9 33 24,8 133 100,0 

18 12 9,0 84 62,7 38 28,4 134 100,0 

19 20 14,7 77 56,6 39 28,7 136 100,0 

20 12 9,2 47 35,9 72 55,0 131 100,0 

21 15 11,5 81 61,8 35 26,7 131 100,0 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 

 

Na Escola Estadual Dr. Cícero Ferreira, no grupo microeconomia, o percentual de 

acertos foi inferior a 70% para todas as questões, tendo os maiores percentuais 

no nível III (P.E.inf.) com as respostas corretas para as questões 3 e 14 (65,7% 

cada), 15 (59,7%) e 1 (59,4%). Ainda tiveram questões no nível II (P.E.sub.) nas 

questões 22 (51,8%) e 17 (47,4%).  

 

Já no grupo de macroeconomia, os alunos tiveram percentuais no nível III 

(P.E.inf.) com as respostas corretas nas questões 11 (60,9%), 20 (55%) e 7 



 167

(51,1%), no nível II (P.E.sub.) e nas questões 12 (69,5%), 2 (62,9%), 18 (62,7%) e 

21 (61,8%). O percentual de acertos (nível II) é maior nas questões de 

microeconomia. O maior percentual de erros (nível I - P.E.prim.) foi observado na 

questão 9 (41,8%).  

 

Já na Escola Municipal José Cândido Ferreira, o percentual de acertos foi inferior 

a 70% para todas as questões, como descreve a Tabela 47.  

 

Tabela 47 

Distribuição dos alunos da Escola Municipal José Cândido Ferreira, por nível de 

conhecimento e por questão 

Questões 
1 - Nível I 2 - Nível II 3 - Nível III Total 

N % N % N % N % 

M
ic

ro
ec

on
om

ia
 

1 3 8,1 10 27,0 24 64,9 37 100,0 
3 5 13,5 22 59,5 10 27,0 37 100,0 
5 9 24,3 7 18,9 21 56,8 37 100,0 
6 3 8,1 16 43,2 18 48,6 37 100,0 
14 3 8,1 15 40,5 19 51,4 37 100,0 
15 7 18,9 11 29,7 19 51,4 37 100,0 
16 14 37,8 7 18,9 16 43,2 37 100,0 
17 5 13,5 10 27,0 22 59,5 37 100,0 
22 10 28,6 21 60,0 4 11,4 35 100,0 

M
ac

ro
ec

on
om

ia
 

2 4 10,8 24 64,9 9 24,3 37 100,0 
4 5 13,5 15 40,5 17 45,9 37 100,0 
7 8 22,9 11 31,4 16 45,7 35 100,0 

8 1 2,7 26 70,3 10 27,0 37 100,0 
9 13 35,1 19 51,4 5 13,5 37 100,0 
10 8 21,6 27 73,0 2 5,4 37 100,0 
11 7 18,9 11 29,7 19 51,4 37 100,0 
12 9 24,3 21 56,8 7 18,9 37 100,0 
13 2 5,6 23 63,9 11 30,6 36 100,0 
18 0 0,0 22 62,9 13 37,1 35 100,0 
19 3 8,6 20 57,1 12 34,3 35 100,0 
20 12 34,3 17 48,6 6 17,1 35 100,0 
21 4 11,4 25 71,4 6 17,1 35 100,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 

 

Percebe-se que na escola Municipal José Cândido Ferreira, no grupo de 

microeconomia, houve o maior percentual de respostas incorretas - nível I 

(P.E.prim) na questão 16 (37,8%). No nível II, nas questões 22 (60,0%) e 3 

(59,5%).  Nas respostas corretas – nível III (P.E. inf.) destacam-se as questões 1 

(64,9%), 17 ( 59,5%) e 5 (56,8%).  
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Já no grupo de macroeconomia, o maior percentual de respostas incorretas - nível 

I (P.E.prim) foi observado na questão 9 (35,1%) e questão 20 (34,3%). No nível II 

(P.E.sub.) as respostas corretas foram a questão 10 (73,0%), a 21 (71,4%), a 02 ( 

64,9%) e a 13 (63,9%) dos acertos. Quanto aos acertos do nível III (P.E.inf.), as 

questões 11 ( 51,4%), 4 (45,9%) 7 (45,7%). 

 

A partir dos resultados obtidos, utilizou-se o teste de independência do qui-

quadrado para verificar a existência de associação entre as respostas de cada 

uma das questões com o tipo de escola.  

 

A Tabela 48 apresenta a resposta do teste de independência do qui-quadrado dos 

alunos classificados por escola.  

 

Tabela 48  

Resposta do teste de independência do qui-quadrado 

Questão  Qui -Quadrado  P-valor  

Questão 1 9,49 0,051 
Questão 2 17,86 0,001 
Questão 3 25,17 <0,001 
Questão 4 5,64 0,228 
Questão 5 28,40 <0,001 
Questão 6 5,84 0,212 
Questão 7 0,87 0,929 
Questão 8 5,56 0,235 
Questão 9 24,24 <0,001 
Questão 10 26,08 <0,001 
Questão 11 16,43 0,002 
Questão 12 12,52 0,014 
Questão 13 18,29 0,001 
Questão 14 7,59 0,108 
Questão 15 6,34 0,175 
Questão 16 12,30 0,015 
Questão 17 18,73 0,001 
Questão 18 6,13 0,190 
Questão 19 7,54 0,110 
Questão 20 36,01 <0,001 
Questão 21 16,83 0,002 
Questão 22 28,06 <0,001 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 

 

Inferiu-se que o teste do qui-quadrado indicou a existência de relação de 

dependência entre os acertos nas respostas e a escola do aluno nas questões 2, 

3, 5, 9, 10, 11, 12 e 13 (p-valor<5%). O teste apenas informa sobre a dependência 

entre as variáveis, por isso se analisaram os resíduos padronizados e os 
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percentuais esperados (caso houvesse independência entre as variáveis) e 

observados, a fim de se identificar qual escola e o tipo dela apresenta a diferença.  

 

A Tabela 49 mostra o teste com a distribuição das respostas da questão 1 por 

escola, levando-se em conta os resíduos padronizados e os percentuais 

esperados e observados para avaliar se houve associação significativa entre as 

variáveis.  

 

Tabela 49  

Distribuição das respostas da questão 1 por escola 

 
Respostas  

Total 
Nível I  Nível II  Nível III  

E
sc

ol
a 

1 - Instituto Arco Observado 1 5 35 41 
Esperado 3,2 11,1 26,7 41,0 
Resíduo ajustado -1,4 -2,4 3,0  

2 -Estadual Dr. 
Cícero Ferreira 

Observado 13 45 85 143 
Esperado 11,0 38,8 93,2 143,0 
Resíduo ajustado 1,1 2,0 -2,4  

3 -Municipal José 
Cândido Ferreira 

Observado 3 10 24 37 
Esperado 2,8 10,0 24,1 37,0 
Resíduo ajustado ,1 ,0 ,0  

Total Observado 17 60 144 221 
Esperado 17,0 60,0 144,0 221,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 

 

Para a questão 1, o teste não exibiu associação significativa entre as variáveis. Já 

para a questão 2, o teste de qui-quadrado obteve relação de dependência entre 

as respostas obtidas e a escola do aluno (p-valor<0,001).  

 

Os resíduos ajustados padronizados, que em módulo ultrapassaram 1,96 para 5% 

de significância, indicaram as células que se afastam da hipótese nula de 

independência entre as variáveis.  

 

A Tabela 50 disponibiliza o resultado do teste com a distribuição das respostas da 

questão 2 por escola.  
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Tabela 50  

Distribuição das respostas da questão 2 por escola 

 
Respostas  

Total 
Nível I  Nível II  Nível III  

E
sc

ol
a 

1 - Instituto Arco Observado 0 18 26 44 
Esperado 1,6 25,9 16,5 44,0 
Resíduo ajustado -1,4 -2,7 3,3  

2 - Estadual Dr. 
Cícero Ferreira 

Observado 4 90 49 143 
Esperado 5,1 84,3 53,6 143,0 
Resíduo ajustado -,8 1,6 -1,3  

3 - Municipal José 
Cândido Ferreira 

Observado 4 24 9 37 
Esperado 1,3 21,8 13,9 37,0 
Resíduo ajustado 2,6 ,8 -1,8  

Total Observado 8 132 84 224 
Esperado 8,0 132,0 84,0 224,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 

 

Percebe-se que o maior resíduo, em módulo (3,3), diz respeito ao número de 

respostas corretas no Instituto Arco. Como esse resíduo é positivo, significa que o 

número de alunos que marcaram a resposta correta no Instituto Arco é maior que 

o esperado se não houvesse correlação entre as variáveis. Se as variáveis 

fossem independentes, esperava-se que 16,5 alunos acertassem a questão, mas 

o valor observado foi de 26 alunos.  

 

Analisando de forma semelhante, percebe-se no Instituto Arco que o número de 

alunos com respostas intermediárias é menor que o esperado caso não houvesse 

relação entre as variáveis (resíduo padronizado igual a -2,7).  

 

Já a escola Municipal José Cândido Ferreira tem um resíduo padronizado 

significativo entre as respostas incorretas (2,6), significando um número maior que 

o esperado de respostas incorretas caso não houvesse relação de dependência 

entre as variáveis. Ou seja, existe uma relação de dependência entre as 

respostas da questão 2 e o tipo de escola, sendo observado entre os alunos do 

Instituto Arco maior número de acertos e menor número de respostas 

intermediárias e maior número de respostas incorretas entre os alunos da Escola 

Municipal José Cândido Ferreira.   

 

Na questão 3, o teste do qui-quadrado também revelou associação significativa 

entre as variáveis, como mostra a Tabela 51.  
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Tabela 51 

Distribuição das respostas da questão 3 por escola 

 
Respostas  

Total 
Nível I  Nível II  Nível III  

E
sc

ol
a 

1 - Instituto Arco Observado 2 13 29 44 
Esperado 5,1 12,8 26,1 44,0 
Resíduo ajustado -1,6 ,1 1,0  

2 - Estadual 
Dr. Cícero 
Ferreira 

Observado 19 30 94 143 
Esperado 16,6 41,5 84,9 143,0 
Resíduo ajustado 1,0 -3,5 2,6  

3 - Municipal  
José Cândido 
Ferreira 

Observado 5 22 10 37 
Esperado 4,3 10,7 22,0 37,0 
Resíduo ajustado ,4 4,5 -4,4  

Total Observado 26 65 133 224 
Esperado 26,0 65,0 133,0 224,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 

 

Nota-se que na Escola Estadual Dr. Cícero Ferreira existiu maior percentual de 

alunos do nível III e menor do nível II. Já na Escola Municipal José Cândido da 

Ferreira, apurou-se o inverso, o maior número de alunos foi no nível II.  

 

A questão 4 não ressaltou associação significativa entre os níveis de 

conhecimento e escola, conforme a Tabela 52. 

 

Tabela 52  

Distribuição das respostas da questão 4 por escola 

 
Respostas  

Total 
Nível I  Nível II  Nível III  

E
sc

ol
a 

1 - Instituto Arco Observado 4 29 11 44 
Esperado 5,6 23,1 15,3 44,0 
Resíduo ajustado -,8 2,0 -1,5  

2 - Estadual  
Dr. Cícero 
Ferreira 

Observado 19 72 49 140 
Esperado 17,7 73,5 48,8 140,0 
Resíduo ajustado ,5 -,4 ,1  

3 - Municipal  
José Cândido 
Ferreira 

Observado 5 15 17 37 
Esperado 4,7 19,4 12,9 37,0 
Resíduo ajustado ,2 -1,6 1,6  

Total Observado 28 116 77 221 
Esperado 28,0 116,0 77,0 221,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 

 

Não houve associação significativa entre os níveis de conhecimento e escola.   

Na questão 5 registrou-se associação significativa entre os níveis de 

conhecimento e escola, como pode ser visto na Tabela 53.  
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Tabela 53  

Distribuição das respostas da questão 5 por escola 

 
Respostas  

Total  
Nível I  Nível II  Nível III  

E
sc

ol
a 

1 -Instituto Arco Observado 0 4 40 44 
Esperado 5,1 12,2 26,7 44,0 
Resíduo ajustado -2,7 -3,1 4,6  

2 -Estadual  
Dr. Cícero 
Ferreira 

Observado 17 51 75 143 
Esperado 16,6 39,6 86,8 143,0 
Resíduo ajustado ,2 3,5 -3,4  

3 -Municipal 
José Cândido 
Ferreira 

Observado 9 7 21 37 
Esperado 4,3 10,2 22,5 37,0 
Resíduo ajustado 2,6 -1,3 -,5  

Total Observado 26 62 136 224 
Esperado 26,0 62,0 136,0 224,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 

 

Nota-se que houve maior percentual de acertos (nível III) no Instituto Arco, maior 

percentual de erros na Escola Municipal José Cândido Ferreira e maior percentual 

de nível II na Escola Estadual Dr. Cícero Ferreira.  

 

A questão 6 não encontrou associações significativas entre os níveis de 

conhecimento e escola, de acordo com a Tabela 54.  

 

Tabela 54  

Distribuição das respostas da questão 6 por escola 

 
Respostas  

Total  
Nível I  Nível II  Nível III  

E
sc

ol
a 

1 -Instituto Arco Observado 2 10 32 44 
Esperado 2,6 16,1 25,4 44,0 
Resíduo ajustado -,4 -2,1 2,3  

2 –Estadual  
Dr. Cícero 
Ferreira 

Observado 8 55 78 141 
Esperado 8,3 51,4 81,3 141,0 
Resíduo ajustado -,2 1,0 -,9  

3 –Municipal  
José Cândido 
Ferreira 

Observado 3 16 18 37 
Esperado 2,2 13,5 21,3 37,0 
Resíduo ajustado ,6 ,9 -1,2  

Total Observado 13 81 128 222 
Esperado 13,0 81,0 128,0 222,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 

 

Observa-se que na questão 6 não houve associações significativas entre os 

níveis de conhecimento e escola.  
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A Tabela 55 destaca as associações entre os níveis de conhecimento e escola na 

questão 7.  

 

Tabela 55  

Distribuição das respostas da questão 7 por escola 

 
Respostas  

Total 
Nível I  Nível II  Nível III  

E
sc

ol
a 

1 -Instituto Arco Observado 8 13 23 44 
Esperado 9,6 12,2 22,2 44,0 
Resíduo ajustado -,7 ,3 ,3  

2 –Estadual  
Dr. Cícero Ferreira 

Observado 32 37 72 141 
Esperado 30,8 39,1 71,1 141,0 
Resíduo ajustado ,4 -,7 ,2  

3 -Munic. José 
Cândido Ferreira 

Observado 8 11 16 35 
Esperado 7,6 9,7 17,7 35,0 
Resíduo ajustado ,2 ,5 -,6  

Total Observado 48 61 111 220 
Esperado 48,0 61,0 111,0 220,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Realça-se que na questão 7 não existiram associações significativas entre os 

níveis de conhecimento e escola.  

 

As associações entre os níveis de conhecimento e escola na questão 8 estão 

contidos na Tabela 56.  

 

Tabela 56  

Distribuição das respostas da questão 8 por escola 

 
Respostas  

Total  Nível I  Nível II  Nível III  

E
sc

ol
a 

1 -Instituto Arco Observado 1 25 18 44 
Esperado 3,0 25,8 15,2 44,0 
Resíduo ajustado -1,3 -,3 1,0  

2 –Estadual  
Dr. Cícero Ferreira 

Observado 13 80 49 142 
Esperado 9,6 83,4 49,0 142,0 
Resíduo ajustado 1,9 -1,0 ,0  

3 -Munic. José 
Cândido Ferreira 

Observado 1 26 10 37 
Esperado 2,5 21,7 12,8 37,0 
Resíduo ajustado -1,1 1,6 -1,1  

Total Observado 15 131 77 223 
Esperado 15,0 131,0 77,0 223,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 
Os testes não apresentaram associações significativas entre os níveis de 

conhecimento e escola.  
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A questão 9 mostrou associação significativa entre os níveis de conhecimento e 

escola, como pode ser visto na Tabela 57. 

 

Tabela 57 

Distribuição das respostas da questão 9 por escola 

 
Respostas  

Total 
Nível I  Nível II  Nível III  

es
co

la
 

1 -Instituto Arco Observado 14 7 23 44 
Esperado 17,0 10,3 16,6 44,0 
Resíduo ajustado -1,1 -1,3 2,2  

2 -Estadual  
Dr. Cícero ferreira 

Observado 59 26 56 141 
Esperado 54,6 33,0 53,4 141,0 
Resíduo ajustado 1,3 -2,3 ,8  

3 - Municipal José 
Cândido Ferreira 

Observado 13 19 5 37 
Esperado 14,3 8,7 14,0 37,0 
Resíduo ajustado -,5 4,4 -3,3  

Total Observado 86 52 84 222 
Esperado 86,0 52,0 84,0 222,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Infere-se que no nível III houve maior número que o esperado de alunos do 

Instituto Arco e menor que o esperado de alunos da Escola Municipal José 

Cândido.  

 

A questão 10 obteve associação significativa entre os níveis de conhecimento e 

escola, como pode ser visto na Tabela 58.  

 

Tabela 58 

Distribuição das respostas da questão 10 por escola 

 
Respostas  

Total  
Nível I  Nível II  Nível III  

E
sc

ol
a 

1 - Instituto Arco Observado 5 14 25 44 
Esperado 6,9 23,9 13,2 44,0 
Resíduo ajustado -,9 -3,3 4,3  

2 - Estadual  
Dr. Cícero 
Ferreira 

Observado 22 80 40 142 
Esperado 22,3 77,0 42,7 142,0 
Resíduo ajustado -,1 ,8 -,8  

3 - Municipal 
José Cândido 
Ferreira 

Observado 8 27 2 37 
Esperado 5,8 20,1 11,1 37,0 
Resíduo ajustado 1,1 2,5 -3,6  

Total Observado 35 121 67 223 
Esperado 35,0 121,0 67,0 223,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

No nível III encontrou-se maior número que o esperado de alunos do Instituto 

Cândido Ferreira.   
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A questão 11 detectou associação significativa entre os níveis de conhecimento e 

escola, conforme a Tabela 59. 

 

Tabela 59 

Distribuição das respostas da questão 11 por escola 

 
Respostas  

Total  
Nível I  Nível II  Nível III  

E
sc

ol
a 

1 - Instituto Arco Observado 2 3 39 44 
Esperado 7,6 7,8 28,6 44,0 
Resíduo ajustado -2,5 -2,1 3,7  

2 - Estadual 
Dr. Cícero 
Ferreira 

Observado 28 24 81 133 
Esperado 23,0 23,6 86,4 133,0 
Resíduo ajustado 1,9 ,1 -1,6  

3 - Municipal 
José Cândido 
Ferreira 

Observado 7 11 19 37 
Esperado 6,4 6,6 24,0 37,0 
Resíduo ajustado ,3 2,1 -1,9  

Total Observado 37 38 139 214 
Esperado 37,0 38,0 139,0 214,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

A associação significativa entre os níveis de conhecimento e escola foi observada 

no Instituto Arco, com maior número de alunos no nível III e menor que o 

esperado no nível I. 

 

A Tabela 60 apresenta a associação significativa entre os níveis de conhecimento 

e escola da questão 12. 

 
Tabela 60  

Distribuição das respostas da questão 12 por escola 

 
Respostas  

Total  
Nível I  Nível II  Nível III  

E
sc

ol
a 

1 - Instituto Arco Observado 0 37 7 44 
Esperado 6,8 30,9 6,2 44,0 
Resíduo ajustado -3,2 2,3 ,4  

2 - Estadual  
Dr. Cícero Ferreira 

Observado 24 91 16 131 
Esperado 20,4 92,1 18,5 131,0 
Resíduo ajustado 1,4 -,3 -1,0  

3 - Municipal José 
Cândido Ferreira 

Observado 9 21 7 37 
Esperado 5,8 26,0 5,2 37,0 
Resíduo ajustado 1,6 -2,0 ,9  

Total Observado 33 149 30 212 
Esperado 33,0 149,0 30,0 212,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
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Constata-se que, na questão 12, os alunos do Instituto Arco erraram menos (nível 

II) que o esperado caso não houvesse relação entre as variáveis. E foi maior o 

número de alunos no nível II.  

 

Na questão 13, o Instituto Arco apresentou número maior que o esperado de 

alunos no nível III e menor que o esperado no nível I. Já na escola Estadual Dr. 

Cícero Ferreira, aconteceu o inverso, menor número que o esperado no nível III e 

maior número no nível I. 

 

Tabela 61 

Distribuição das respostas da questão 13 por escola 

 
Respostas  

Total  
Nível I  Nível II  Nível III  

E
sc

ol
a

 

1 -Instituto Arco Observado 2 20 22 44 
Esperado 7,2 23,1 13,6 44,0 
Resíduo ajustado -2,4 -1,1 3,1  

2 - Estadual  
Dr. Cícero 
Ferreira 

Observado 31 69 33 133 
Esperado 21,9 69,9 41,2 133,0 
Resíduo ajustado 3,5 -,3 -2,5  

3 - Municipal  
José Cândido 
Ferreira 

Observado 2 23 11 36 
Esperado 5,9 18,9 11,2 36,0 
Resíduo ajustado -1,9 1,5 -,1  

Total Observado 35 112 66 213 
Esperado 35,0 112,0 66,0 213,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Os resultados dos conhecimentos relacionados à questão 14 estão na Tabela 62. 

 

Tabela 62 

Distribuição das respostas da questão 14 por escola 

 
Respostas  

Total  
Nível I  Nível II  Nível III  

E
sc

ol
a

 

1 - Instituto  
Arco 

Observado 5 17 22 44 
Esperado 2,5 15,1 26,4 44,0 
Resíduo ajustado 1,9 ,7 -1,5  

2 - Estadual  
Dr. Cícero 
Ferreira 

Observado 4 42 88 134 
Esperado 7,5 46,1 80,4 134,0 
Resíduo ajustado -2,1 -1,2 2,2  

3 - Municipal José 
Cândido Ferreira 

Observado 3 15 19 37 
Esperado 2,1 12,7 22,2 37,0 
Resíduo ajustado ,7 ,9 -1,2  

Total Observado 12 74 129 215 
Esperado 12,0 74,0 129,0 215,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
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Nota-se que a questão 14 não apresentou associações significativas entre os 

níveis de conhecimento e escola. A Tabela 63 mostra os dados do teste da 

questão 15.  

 

Tabela 63  

Distribuição das respostas da questão 15 por escola 

 
Respostas  

Total  
Nível I  Nível II  Nível III  

E
sc

ol
a 

1 - Instituto Arco Observado 2 13 29 44 
Esperado 3,9 13,9 26,2 44,0 
Resíduo ajustado -1,1 -,3 1,0  

2 - Estadual  
Dr. Cícero Ferreira 

Observado 10 44 80 134 
Esperado 11,8 42,4 79,8 134,0 
Resíduo ajustado -,9 ,5 ,1  

3 - Municipal  José 
Cândido Ferreira 

Observado 7 11 19 37 
Esperado 3,3 11,7 22,0 37,0 
Resíduo ajustado 2,4 -,3 -1,1  

Total Observado 19 68 128 215 
Esperado 19,0 68,0 128,0 215,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Em relação à questão 15, o teste não acusou associações significativas entre os 

níveis de conhecimento e escola.  

 

A questão 16 acentuou associação significativa entre os níveis de conhecimento e 

escola, conforme a Tabela 64.  

 

Tabela 64 

Distribuição das respostas da questão 16 por escola 

 
Respostas  

Total  
Nível I Nível II Nível III 

E
sc

ol
a 

1 - Instituto Arco Observado 3 10 31 44 
Esperado 9,0 9,9 25,1 44,0 
Resíduo ajustado -2,5 ,1 2,0  

2 - Estadual  
Dr. Cícero Ferreira 

Observado 27 31 75 133 
Esperado 27,3 29,8 75,8 133,0 
Resíduo ajustado -,1 ,4 -,2  

3  - Municipal  José 
Cândido Ferreira 

Observado 14 7 16 37 
Esperado 7,6 8,3 21,1 37,0 
Resíduo ajustado 2,9 -,6 -1,9  

Total Observado 44 48 122 214 
Esperado 44,0 48,0 122,0 214,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 
Percebe-se que houve nível III em maior número que o esperado de alunos do 

Instituto Arco.  
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Na Tabela 65 acompanha-se a análise do teste qui-quadrado para a questão 17.  

 

Tabela 65 

Distribuição das respostas da questão 17 por escola 

 
Respostas  

Total  
Nível I  Nível II  Nível III  

E
sc

ol
a 

1 - Instituto Arco Observado 1 9 34 44 
Esperado 3,9 16,9 23,2 44,0 
Resíduo ajustado -1,7 -2,7 3,6  

2 - Estadual 
Dr. Cícero 
Ferreira 

Observado 13 64 58 135 
Esperado 11,9 51,9 71,3 135,0 
Resíduo ajustado ,6 3,5 -3,7  

3 - Municipal José 
Cândido Ferreira 

Observado 5 10 22 37 
Esperado 3,3 14,2 19,5 37,0 
Resíduo ajustado 1,1 -1,6 ,9  

Total Observado 19 83 114 216 
Esperado 19,0 83,0 114,0 216,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

A questão 17 revelou associação significativa entre os níveis de conhecimento e 

escola, sendo observado no nível III maior número que o esperado de alunos do 

Instituto Arco e menor que o esperado na Escola Estadual Dr. Cícero Ferreira. Já 

no nível II o comportamento foi contrário. 

 

Os resultados do teste qui-quadrado para a questão 18 estão listados na Tabela 

66. 

 

Tabela 66 

Distribuição das respostas da questão 18 por escola 

 
Respostas  

Total  
Nível I  Nível II  Nível III  

E
sc

ol
a 

1 - Instituto Arco Observado 1 31 12 44 
Esperado 2,7 28,3 13,0 44,0 
Resíduo ajustado -1,2 1,0 -,4  

2 – Estadual 
Dr. Cícero Ferreira 

Observado 12 84 38 134 
Esperado 8,2 86,2 39,6 134,0 
Resíduo ajustado 2,3 -,6 -,5  

3 - Municipal José 
Cândido Ferreira 

Observado 0 22 13 35 
Esperado 2,1 22,5 10,4 35,0 
Resíduo ajustado -1,6 -,2 1,1  

Total Observado 13 137 63 213 
Esperado 13,0 137,0 63,0 213,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
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Na questão 18 não se apuraram associações significativas entre os níveis de 

conhecimento e escola. 

 

Na Tabela 67 acompanham-se os resultados do teste qui-quadrado para a 

questão 19. 

 

Tabela 67  

Distribuição das respostas da questão 19 por escola 

 
Respostas  

Total 
Nível I  Nível II  Nível III  

E
sc

ol
a 

1 - Instituto Arco Observado 5 17 22 44 
Esperado 5,7 23,3 14,9 44,0 
Resíduo ajustado -,4 -2,1 2,5  

2 – Estadual 
Dr. Cícero Ferreira 

Observado 20 77 39 136 
Esperado 17,7 72,1 46,2 136,0 
Resíduo ajustado 1,0 1,4 -2,1  

3 - Municipal  José 
Cândido Ferreira 

Observado 3 20 12 35 
Esperado 4,6 18,6 11,9 35,0 
Resíduo ajustado -,9 ,5 ,0  

Total Observado 28 114 73 215 
Esperado 28,0 114,0 73,0 215,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015) 
 

Associações significativas entre os níveis de conhecimento e escola não foram 

encontradas na questão 19.  

 

No tocante à questão 20, o teste qui-quadrado pode ser visto na Tabela 68.  

 

Tabela 68  

Distribuição das respostas da questão 20 por escola 

 
Respostas  

Total 
Nível I  Nível II  Nível III  

Escola 1 - Instituto Arco Observado 0 12 32 44 
Esperado 5,0 15,9 23,0 44,0 
Resíduo ajustado -2,7 -1,4 3,0  

2 - Estadual 
Dr. Cícero Ferreira 

Observado 12 47 72 131 
Esperado 15,0 47,4 68,6 131,0 
Resíduo ajustado -1,3 -,1 1,0  

3 - Municipal José 
Cândido Ferreira 

Observado 12 17 6 35 
Esperado 4,0 12,7 18,3 35,0 
Resíduo ajustado 4,7 1,7 -4,6  

Total Observado 24 76 110 210 
Esperado 24,0 76,0 110,0 210,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015) 
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A questão 20 demonstrou associação significativa entre os níveis e a escola, 

sendo observados mais alunos que o esperado do Instituto Arco no nível III e 

menos que o esperado no nível I. Já na Escola Municipal José Cândido Ferreira 

esse comportamento foi inverso.  

 

A Tabela 69 informa os resultados referentes à questão 21. 

 

Tabela 69 

Distribuição das respostas da questão 21 por escola 

 
Respostas  

Total  
Nível I  Nível II  Nível III  

Escola 1 - Instituto Arco Observado 1 19 24 44 
Esperado 4,2 26,2 13,6 44,0 
Resíduo ajustado -1,8 -2,5 3,8  

2 – Estadual 
Dr. Cícero Ferreira 

Observado 15 81 35 131 
Esperado 12,5 78,0 40,5 131,0 
Resíduo ajustado 1,2 ,9 -1,7  

3 - Municipal José 
Cândido Ferreira 

Observado 4 25 6 35 
Esperado 3,3 20,8 10,8 35,0 
Resíduo ajustado ,4 1,6 -1,9  

Total Observado 20 125 65 210 
Esperado 20,0 125,0 65,0 210,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Na questão 21 existiram mais alunos que o esperado do Instituto Arco no nível III 

e menos que o esperado no nível II. 

 

A questão 22 ressaltou associação significativa entre os níveis de conhecimento e 

a escola, conforme apresentado na Tabela 70.  

 

Tabela 70 

Distribuição das respostas da questão 22 por escola 

 Respostas  
Total  

Nível I  Nível II  Nível III  
Escola 1 - Instituto Arco Observado 4 11 29 44 

Esperado 6,7 21,0 16,3 44,0 
Resíduo ajustado -1,3 -3,4 4,4 - 

2 - Estadual 
Dr. Cícero Ferreira 

Observado 19 71 47 137 
Esperado 20,9 65,3 50,7 137,0 
Resíduo ajustado -,8 1,6 -1,1 - 

3 - Municipal José 
Cândido Ferreira 

Observado 10 21 4 35 
Esperado 5,3 16,7 13,0 35,0 
Resíduo ajustado 2,4 1,6 -3,4  

Total Observado 33 103 80 216 
Esperado 33,0 103,0 80,0 216,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
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Constatou-se que houve mais alunos que o esperado do Instituto Arco no nível III 

e menos que o esperado no nível II. Já na Escola Municipal José Cândido 

Ferreira observou-se menos alunos que o esperado no nível III e mais que o 

esperado no nível I. 

  

• Análise numérica 

 

Atribuindo nota três a cada resposta correta (nível III), nota dois às respostas 

intermediárias (nível II), nota um à resposta incorreta (nível I) e nota zero às 

questões deixadas sem respostas,  a nota média obtida pelos alunos foi de 49,4.  

 

O valor máximo atingido foi de 63 e, o valor mínimo 12, no total de 66 (22 

questões multiplicado pela nota três, considerando o acerto em todas as 

questões)  

 

Para cada aluno, somaram-se as notas obtidas, separadas em microeconomia, 

somando apenas as notas referentes às questões 1, 3, 5, 6, 14, 15, 17, e 22, 

macroeconomia, somando-se as notas obtidas nas questões 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 18, 19, 20 e 21. E nota total, obtida pela soma de todas as questões, como 

mostra a Tabela 71. 

 

Tabela 71  

Estatísticas descritivas das notas de microeconomia, macroeconomia e nota total 

Instituto 
Arco

Estad. Dr 
Cícero 

Ferreira

Munic. José 
Cândido 
Ferreira

Instituto 
Arco

Estad. Dr 
Cícero 

Ferreira

Munic. José 
Cândido 
Ferreira

Instituto 
Arco

Estad. Dr 
Cícero 

Ferreira

Munic. José 
Cândido 
Ferreira

Válido 44 144 37 44 144 37 44 144 37

Não respostas 0 0 1 0 0 1 0 0 1

23,8 21,1 20,4 31,5 27,0 26,9 55,3 48,1 47,4

2,2 4,1 2,8 2,6 5,5 3,6 4,0 9,0 5,5

18,0 5,0 14,0 26,0 3,0 18,0 45,0 12,0 33,0

27,0 27,0 25,0 37,0 36,0 32,0 63,0 62,0 55,0

1º Quartil 22,0 19,3 18,5 30,0 25,0 25,0 52,0 46,0 44,5

Mediana 24,0 22,0 21,0 32,0 28,0 27,0 56,0 50,0 48,0

3º Quartil 25,0 24,0 23,0 33,0 30,0 30,0 58,0 53,0 51,5

Microeconomia Microeconomia Total

Estatísticas 
descritivas

N

Média

Desvio-padrão

Mínimo

Máximo

 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
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Percebe-se que o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis revelou diferença 

estatística significativa entre os grupos (p-valor<0,001 nos três testes), indicando 

que as notas de microeconomia, macroeconomia e nota total diferem em pelo 

menos uma das escolas.  

 

Para representar os resultados do teste na nota de microeconomia, a Figura 10 

apresenta o gráfico box-plot .  
 

 

Figura 10 - Gráfico boxplot da nota de microeconomia, por escola. 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Percebe-se que o gráfico mostra a nota dos alunos do Instituto Arco foi 

significativamente maior que das demais escolas. 

 

A Figura 11 apresenta o gráfico box-plot  com os resultados do teste na nota de 

macroeconomia.  
 

 
Figura 11 - Gráfico boxplot da nota de macroeconomia, por escola. 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
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A Figura 12 apresenta o gráfico box-plot  com os resultados do teste na nota total 

dos alunos, por escola.  
 

 
Figura 12 - Gráfico boxplot da nota total, por escola.  
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Conclui-se que a partir das comparações múltiplas, a nota dos alunos do Instituto 

Arco foi significativamente maior que das demais escolas. As notas dos alunos 

das escolas Municipal José Cândido Ferreira e Estadual Dr. Cícero Ferreira não 

exibiram diferenças significativas, tanto em relação à nota total (p-valor=0,137), 

nota de microeconomia (p-valor=0,067) e nota de macroeconomia (p-

valor=0,385).  

 

Compararam-se também os resultados, considerando-se o sexo dos alunos 

(Tabela 72).  

 

Tabela 72 

Estatísticas descritivas da nota, por sexo dos alunos 

    Microeconomia Macroeconomia Nota Total 
Estatísticas 
descritivas Feminino  Masculino  Feminino  Masculino  Feminino  Masculino  

N Válido 123 102 123 102 123 102 
Não respostas 1 0 1 0 1 0 

Média 22,1 20,8 28,3 27,4 50,4 48,2 
Desvio-padrão 3,1 4,3 4,2 5,9 6,7 9,7 
Mínimo 5,0 9,0 11,0 3,0 18,0 12,0 
Máximo 27,0 27,0 35,0 37,0 61,0 63,0 
1º Quartil 21,0 19,0 26,0 25,8 47,0 45,0 
Mediana 23,0 21,0 29,0 29,0 52,0 49,0 
3º Quartil 24,0 24,0 31,0 31,0 55,0 54,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
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O teste não paramétrico de Mann-Whitney não apurou diferença estatística 

significativa entre os sexos para a nota de macroeconomia (p-valor=0,423) e nota 

total (p-valor=0,107), mas evidenciou diferença significativa na nota de 

microeconomia (p-valor=0,026). Embora a nota total e a nota de macroeconomia 

não tenham apresentado diferenças significativas por sexo, nas questões de 

microeconomia as meninas tiveram desempenho significativamente melhor que 

os meninos, embora essa diferença tenha sido pequena. 

 

Considerando a idade categorizada dos alunos, compararam-se também os 

resultados de nota de microeconomia, macroeconomia e nota total, informados 

nas Tabelas 73, 74 e 75.   

 

Tabela 73 

Estatísticas descritivas da nota de microeconomia, por idade, categorizada dos 

alunos 

Estatísticas descritivas 11 anos ou 
menos 12 anos 13 anos 14 anos Acima de 

14 anos 
N Válido 23 57 52 45 48 

Não respostas 0 0 0 1 0 
Média 20,6 20,8 21,5 22,5 21,8 
Desvio-padrão 2,9 3,7 4,0 3,7 3,9 
Mínimo 14,0 9,0 10,0 9,0 5,0 
Máximo 25,0 27,0 27,0 27,0 27,0 
1º Quartil 19,0 18,5 20,0 21,0 20,0 
Mediana 21,0 22,0 22,0 23,0 23,0 
3º Quartil 23,0 23,0 25,0 25,0 24,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Tabela 74  

Estatísticas descritivas da nota de macroeconomia, por idade, categorizada dos 

alunos 

Estatísticas descritivas 11 anos ou 
menos 12 anos 13 anos 14 anos Acima de 

14 anos 
N Válido 23 57 52 45 48 

Não respostas 0 0 0 1 0 
Média 27,2 27,4 28,5 28,5 27,6 
Desvio-padrão 5,1 4,8 4,8 5,5 5,2 
Mínimo 10,0 11,0 10,0 11,0 3,0 
Máximo 33,0 35,0 35,0 37,0 36,0 
1º Quartil  26,0 26,0 25,0 26,0 
Mediana 28,0 28,0 30,0 30,0 29,0 
3º Quartil 31,0 30,5 31,0 32,0 30,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
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Tabela 75  

Estatísticas descritivas da nota total, por idade, categorizada dos alunos 

Estatísticas descritivas 11 anos ou 
menos 12 anos 13 anos 14 anos Acima de 

14 anos 
N Válido 23 57 52 45 48 

Não respostas 0 0 0 1 0 
Média 47,8 48,2 50,0 51,0 49,4 
Desvio-padrão 7,3 8,1 8,4 8,7 8,4 
Mínimo 27,0 20,0 20,0 21,0 12,0 
Máximo 58,0 61,0 62,0 63,0 62,0 
1º Quartil  45,0 45,5 47,0 47,5 47,0 
Mediana  49,0 49,0 52,0 53,0 51,0 
3º Quartil   52,0 53,0 56,0 56,5 53,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 

 

O teste não paramétrico de Kruskal-Wallis não informou diferença estatística 

significativa para a nota total (p-valor=0,073) nem para a nota de macroeconomia 

(p-valor=0,378), mas referiu diferença na nota de microeconomia (p-valor=0,008).  

 

A Figura 13 apresenta o gráfico box-plot da nota de macroeconomia, por idade. 
 

 

 

Figura 13 - Gráfico boxplot da nota de macroeconomia, por idade. 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Percebe-se que não houve diferença estaística significativa para a nota de 

macroeconomia, analisando a idade dos alunos.  

 

Para representar o resultado do teste na nota de microeconomia, a Figura 14 

apresenta o o gráfico box-plot.  
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Figura 14 - Gráficos boxplot da microeconomia, por idade. 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Na nota de microeconomia, as comparações múltiplas mostraram que os alunos 

com 11 ou 12 anos de idade tiveram notas significativamente menores de 

microeconomia em relação àqueles com 14 anos (p-valor=0,003 e p-valor=0,002, 

respectivamente) e àqueles com mais de 14 anos (p-valor=0,029, p-valor=0,042, 

respectivamente).  
 

 
Figura 15 - Gráfico boxplot da nota total, por idade. 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 

 

Para a nota total, nas demais comparações duas a duas não foram encontradas 

diferenças significativas (p-valor>5%). 

 

Considerando a série do aluno, o teste de Kruskal-Wallis salientou diferença 

estatística significativa entre as séries para a nota de microeconomia (p-

valor<0,001), de macroeconomia (p-valor=0,026) e nota total (p-valor<0,001). As 

Tabelas 76, 77 e 78 disponibilizam as informações relatadas. 
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Tabela 76 

Estatísticas descritivas da nota de microeconomia, por série cursada 

Estatísticas descritivas  6º Ano  7º Ano  8º Ano  9º ano  
N Válido 49 75 27 74 

Não respostas 0 0 0 1 
Média 19,9 21,3 22,7 22,4 
Desvio-padrão 3,4 3,7 2,8 4,0 
Mínimo 9,0 10,0 17,0 5,0 
Máximo 25,0 27,0 27,0 27,0 
1º Quartil 18,0 19,0 20,0 21,0 
Mediana 20,0 22,0 23,0 23,0 
3º Quartil 22,0 23,0 25,0 24,3 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 

 

Tabela 77 

Estatísticas descritivas da nota de macroeconomia, por série cursada 

Estatísticas des critivas  6º Ano  7º Ano  8º Ano  9º ano  
N Válido 49 75 27 74 

Não respostas 0 0 0 1 
Média 26,5 27,9 30,1 28,1 
Desvio-padrão 5,5 4,5 2,8 5,6 
Mínimo 10,0 10,0 24,0 3,0 
Máximo 34,0 35,0 37,0 37,0 
1º Quartil 25,0 26,0 29,0 26,0 

Mediana 28,0 28,0 30,0 29,0 
3º Quartil 30,0 31,0 31,0 31,3 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 

 

Tabela 78  

Estatísticas descritivas da nota total, por série cursada 

Estatísticas descritivas  6º Ano  7º Ano  8º Ano  9º ano  
N Válido 49 75 27 74 

Não respostas 0 0 0 1 
Média 46,3 49,1 52,8 50,4 
Desvio-padrão 8,4 7,8 5,1 9,1 
Mínimo 20,0 20,0 42,0 12,0 
Máximo 59,0 61,0 62,0 63,0 
1º Quartil 44,5 45,0 51,0 47,0 
Mediana 48,0 49,0 53,0 52,5 
3º Quartil 51,5 55,0 56,0 55,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 

 

No tocante à macroeconomia, a nota dos alunos do 6º ano diferiu 

significativamente da nota dos alunos do 8º ano (p-valor=0,002) e não diferiu das 

demais. A nota dos alunos do 7º ano diferiu da nota dos alunos do 8º ano (p-

valor=0,024) e do 9º ano (0,005) e não diferiu das demais, como mostra o gráfico 

box-plot da Figura 16.  
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Figura 16 - Gráfico boxplot da nota de macroeconomia, por série. 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 

 

Percebe-se que nas demais comparações não houve diferenças significativas (p-

valor>5%). 

 

Para a microeconomia, a nota dos alunos do 6º ano foi significativamente menor 

que a dos alunos do 7º ano (p-valor=0,027), do 8º ano (p-valor<0,001) e do 9º ano 

(p-valor<0,001), como mostra o gráfico box-plot na Figura 17.  

 
Figura 17 - Gráfico boxplot da nota de microeconomia, por série. 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Constatou-se que as notas não se diferiram significativamente entre as demais 

séries (p-valor>5%). 

 

Para a nota total, a avaliação dos alunos do 6º ano diferiu significativamente da 

dos alunos 8º ano (p-valor<0,001) e dos alunos do 9º ano (p-valor<0,001), como 

apresenta o gráfico box-plot da Figura 18.  
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Figura 18 - Gráficos boxplot da nota total, por série. 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Percebe-se que a nota dos alunos do 7º ano diferiu significativamente da nota dos 

alunos do 8º ano.  

 

• Consistência interna 

 

Para o grupo de microeconomia, o valor encontrado foi de 0,551 e no grupo de 

macroeconomia, de 0,510. Tendo-se todos os itens, o valor foi de 0,685. Esses 

valores indicam consistência interna fraca (Tabela 79).  

 

Tabela 79 

Valores da média da escala, variância, correlação item com total e alfa de 

Cronbach, se o item for deletado, para a escala de microeconomia 

 
 

Média da Escala se 
item for deletado 

Variância da Escala 
se item for deletado 

Correlação 
Item-total 

Alfa de Cronbach se 
item for deletado 

Questão 1 19,5735 6,660 ,319 ,510 
Questão 3 19,7010 7,117 ,121 ,568 
Questão 5 19,6765 6,594 ,277 ,521 
Questão 6 19,6618 6,639 ,334 ,507 
Questão 14 19,6225 7,655 ,010 ,591 
Questão 15 19,6618 6,747 ,258 ,527 
Questão 16 19,7892 5,812 ,414 ,470 
Questão 17 19,7402 6,696 ,271 ,523 
Questão 22 19,9461 6,524 ,296 ,515 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Analisando os dados da Tabela 79, a retirada da questão 22 elevaria o Alfa de 

Cronbach do grupo de microeconomia para 0,591, bem próximo do valor mínimo 

aceitável de 0,60.  Já na macroeconomia, o valor foi de 0,510 (Tabela 80). 
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Tabela 80 

Valores da média da escala, variância, correlação item com total e alfa de 

Cronbach, se o item for deletado, para a escala de macroeconomia 

 Média da escala se 
item for deletado 

Variância da escala se 
item for deletado 

Correlação 
Item-total 

Alfa de Cronbach se 
item for deletado 

Questão 2 26,7500 10,136 ,134 ,502 
Questão 4 26,8958 9,905 ,137 ,503 
Questão 7 26,8021 8,840 ,296 ,459 
Questão 8 26,8333 9,951 ,159 ,498 
Questão 9 27,1458 9,172 ,175 ,498 
Questão 10 26,9583 9,569 ,202 ,488 
Questão 11 26,6198 8,760 ,335 ,448 
Questão 12 27,1094 10,087 ,143 ,501 
Questão 13 26,9844 9,712 ,161 ,498 
Questão 18 26,9010 10,069 ,154 ,499 
Questão 19 26,8906 10,098 ,080 ,517 
Questão 20 26,6875 9,242 ,283 ,467 
Questão 21 26,9219 9,706 ,207 ,487 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 
Observou-se que os itens do grupo de macroeconomia tiveram baixa correlação 

item com total, o que justifica o baixo valor do Alfa de Cronbach. O valor máximo 

(0,6) obtido seria com a retirada da questão 19.   

 

Tabela 81 

Valores da média da escala, variância, correlação item com total e alfa de 

Cronbach, se o item for deletado, para a escala nota total 

 Média da Escala se 
item for deletado 

Variância da Escala 
se item for deletado  

Correlação 
Item-total 

Alfa de Cronbach 
se item for deletado  

Questão 1 48,7946 26,501 ,298 ,678 
Questão 2 49,0595 27,121 ,223 ,684 
Questão 3 48,9189 26,912 ,183 ,688 
Questão 4 49,2216 27,423 ,119 ,693 
Questão 5 48,9243 25,690 ,350 ,672 
Questão 6 48,9027 26,056 ,355 ,673 
Questão 7 49,1135 25,319 ,334 ,673 
Questão 8 49,1514 27,183 ,183 ,687 
Questão 9 49,4649 25,968 ,212 ,688 
Questão 10 49,2811 26,725 ,206 ,686 
Questão 11 48,9351 24,985 ,398 ,666 
Questão 12 49,4378 27,497 ,152 ,690 
Questão 13 49,2973 26,525 ,231 ,684 
Questão 14 48,8919 28,575 -,049 ,706 
Questão 15 48,9081 26,943 ,195 ,687 
Questão 16 49,0432 24,389 ,449 ,660 
Questão 17 48,9946 25,766 ,370 ,671 
Questão 18 49,2054 27,034 ,241 ,683 
Questão 19 49,2054 27,653 ,079 ,697 
Questão 20 49,0162 25,733 ,352 ,672 
Questão 21 49,2378 26,921 ,213 ,685 
Questão 22 49,1892 25,361 ,399 ,667 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
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Os itens do grupo de macroeconomia destacam baixa correlação item com total, o 

que justifica o baixo valor do Alfa de Cronbach. O valor máximo (0,6) obtido seria 

com a retirada da questão 19.   

 

4.2 Pesquisa com pais 

 

A pesquisa foi realizada com 226 pais e/ou responsáveis, que responderam o 

questionário. 

 

4.2.1 Caracterização dos respondentes 

 

A caracterização dos respondentes desta pesquisa é: distribuição dos pais por 

sexo e escola.  

 

• Sexo dos pais e/ou responsáveis 

 

A Tabela 82 apresenta a distribuição do sexo dos pais respondentes, a saber:  

 

Tabela 82  

Distribuição do responsável pelo preenchimento por sexo 

Sexo  Instituto  
Arco 

Estad ual  
Dr. Cícero 
Ferreira 

Munic ipal  
José Cândido  

Ferreira 

Total  

 N % N % N % N % 

Feminino 25 56,8 70 48,6 22 57,9 117 51,8 

Masculino 12 27,3 26 18,1 3 7,9 41 18,1 

Não informado 7 15,9 48 33,3 13 34,2 68 30,1 

Total 44 100,0 144 100,0 38 100,0 226 100,0 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Acompanhando por escola, as mães foram responsáveis por 56,8% dos 

questionários preenchidos no Instituto Arco, 48,6% na Escola Estadual Dr. Cícero 

Ferreira e 57,9% na Escola Municipal José Cândido Ferreira. Nestas duas últimas 

escolas, o percentual de não informado foi de  30,1%.  
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Percebe-se que em 51,8% dos casos o responsável pelo preenchimento do 

questionário foi a mãe do aluno e em 18,1% foi o pai. Em 30,1% dos casos não foi 

informado o sexo do responsável pelo preenchimento do questionário.  

 

• Idade dos pais e/ou responsáveis 

 

Em termos de faixa etária dos pais respondentes, a Tabela 83 ressalta a 

distribuição, a saber:  

 

Tabela 83 

Distribuição dos pais por idade 

Idade Instituto Arco  
Estadual  

Dr. Cícero 
Ferreira 

Munic ipal  José 
Cândido 
Ferreira 

Total 

 N % N % N % N % 

1-Até 20 anos 1 2,3 6 4,2 2 5,3 9 4,0 
2- De 20 a 30 anos 15 34,1 54 37,5 16 42,1 85 37,6 

3- De 30 a 40 anos 16 36,4 22 15,3 6 15,8 44 19,5 
4- De 40 a 50 anos 5 11,4 10 6,9 1 2,6 16 7,1 
5- Acima de 50 anos  0,0 4 2,8  0,0 4 1,8 
Não informado 7 15,9 48 33,3 13 34,2 68 30,1 
Total 44 100,0 144 100,0 38 100,0 226 100,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Observou-se que 37,6% dos pais ou responsáveis que responderam o 

questionário tinham idade entre 20 e 30 anos, 19,5% com idade entre 30 e 40 

anos, 7,1% de 40 a 50 anos, 1,8% acima de 50 anos e 30,1% não informaram a 

idade.  

 

4.2.2 Análise das respostas do questionário dos pai s  

 

Em relação a quantas pessoas moram em casa, a média observada foi de 2,5 

pessoas por casa (desvio-padrão=1,2), mínimo de uma e máximo de cinco 

pessoas morando na mesma casa. Pouco menos de 1/3 dos entrevistados não 

respondeu à questão. Apurou-se que 13,7% dos pais afirmaram que mora apenas 

uma pessoa na casa, 27,4% declararam que moram duas pessoas, 13,3% 

informam que moram três pessoas e 14,6% quatro ou cinco pessoas em casa.   
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No Instituto Arco a média foi de 2,0 pessoas que moram na casa, na Escola 

Estadual Dr. Cícero Ferreira foi de 2,8 pessoas e na Escola Municipal José 

Cândido Ferreira foi de 2,4 pessoas.  

  

Sobre quantas pessoas contribuem com dinheiro para os gastos da casa, a 

Tabela 84 contém as respostas:   

 

Tabela 84 

Distribuição dos pais por número de pessoas que contribuem com dinheiro para o 

pagamento de gastos 

Pessoas que contribuem 
com dinheiro 

Instituto  
Arco 

Estad ual  
Dr. Cícero Ferreira  

Munic ipal  José 
Cândido Ferreira  Total 

N % N % N % N % 

1 35 79,5 69 47,9 25 65,8 129 57,1 
2 2 4,5 21 14,6 0 0,0 23 10,2 
3  0,0 4 2,8 0 0,0 4 1,8 
4  0,0 1 0,7 0 0,0 1 0,4 
Não informado 7 15,9 49 34,0 13 34,2 69 30,5 
Total 44 100,0 144 100,0 38 100,0 226 100,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Verificou-se que em mais da metade das famílias (56,6%) apenas uma pessoa 

contribui com dinheiro para o pagamento dos gastos da casa. Em 10,2%, duas 

pessoas contribuem; em 1,8% a contribuição é de três pessoas e em apenas uma 

família quatro pessoas contribuem. 30,5% dos pais não responderam a questão.  

 

Sobre o hábito da família em planejar o orçamento doméstico, os resultados 

evidenciaram que esse hábito está presente em 50% das famílias dos alunos 

entrevistados do Instituto Arco, 40,3% da Escola Estadual Dr. Cícero Ferreira e 

52,6% da Escola Municipal José Cândido Ferreira, de acordo com a Tabela 85. 

  

Tabela 85 

Distribuição dos pais por hábito de planejar o orçamento doméstico 

Hábito de planejar 
o orçamento 

Instituto 
Arco 

Estadual 
Dr. Cícero Ferreira  

Municipal José 
Cândido Ferreira  Total 

N % N % N % N % 
1 – Sim 22 50,0 58 40,3 20 52,6 100 44,2 
2 – Não 12 27,3 37 25,7 5 13,2 54 23,9 
Não informado 10 22,7 49 34,0 13 34,2 72 31,9 
Total 44 100,0 144 100,0 38 100,0 226 100,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
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Considerando-se todos os alunos, 44,2% das famílias declararam que têm o 

hábito de planejar o orçamento e 31,9% dos pais não responderam a questão.  A 

Tabela 86 mostra o resultado dos pais que responderam como fazem 

planejamento doméstico.  

 

Tabela 86    

Como os pais fazem o planejamento doméstico 

Como faz o planejamento doméstico  N % 
Anotando os gastos 13 13,1 
Gasta de acordo com o rendimento 12 12,1 
Economizando 6 6,1 
Controlando os gastos 5 5,1 
Fazendo as contas do mês 5 5,1 
Conversando com a família  4 4,0 
Pesquisado preços 4 4,0 
Planejando  4 4,0 
Compra só o necessário 4 4,0 
Divide a quantia de acordo com as necessidades 2 2,0 
Dividindo o dinheiro 2 2,0 
Fazendo lista de compras 2 2,0 
Não gastando mais do que ganha 2 2,0 
Reserva dinheiro para emergência 2 2,0 
Separar dinheiro por compromisso 2 2,0 
Analisando antes de comprar 1 1,0 
Balanceando o custo de vida 1 1,0 
Calculando os gastos mensais 1 1,0 
Comprando a vista e planejando as compras 1 1,0 
Conversando com a família e pesquisando os preços 1 1,0 
Depositando no banco 1 1,0 
Fazendo os serviços domésticos 1 1,0 
Fazendo serviços domésticos para outras pessoas 1 1,0 
Fluxos 1 1,0 
Pagando as prioridades 1 1,0 
Pensa antes de comprar 1 1,0 
Só compra o que o dinheiro pode pagar 1 1,0 
Ter domínio do dinheiro 1 1,0 
Termina de pagar uma conta antes de fazer outra 1 1,0 
Todos ajudam um pouco 1 10 
Não respondeu 10 10,1 
Total 99 100,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Entre os pais que fazem planejamento doméstico, 13,1% anotam os gastos, 

12,1% gastam de acordo com o rendimento mensal, 6,1% fazem o planejamento 

economizando, 5,1% controlam os gastos e fazem as contas do mês. Não 

responderam 10,1% dos pais, como refere a Tabela 87. 

 

Quanto ao modo de controle de gastos na sua família, dos 226 respondentes, 

52,7% dos pais não responderam (Tabela 87). 
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Tabela 87  

Distribuição dos pais por forma de controle de gastos 

Como é feito o controle de gastos N % 

Anotando as despesas 12 5,3 
Dividindo as despesas 2 0,9 
Calculando os gastos 3 1,3 
Comprando somente o necessário  21 9,3 
Controlando os gastos 3 1,3 
Economizando 14 6,2 
Compra apenas o que pode pagar. Não faz dívida.  1 0,4 
Cortando os supérfluos. 1 0,4 
Gastando de acordo com a renda e as necessidades 12 5,3 
Decide junto o que pode comprar ou gastar  1 0,4 
Dividindo a receita por despesas 14 6,2 
Evitando o desperdício  1 0,4 
Faz fluxos. Cada um é responsável por despesas previamente determinadas 1 0,4 
Faz controle mensal 2 0,9 
Pagando as despesas antes de gastar 8 3,5 
Pesquisando preços  4 1,8 
Não faz nenhum controle, apenas paga as contas  2 0,9 
Não gastando mais do que ganha  1 0,4 
Planejando  2 0,9 
Outros 2 0,9 
Não informado 119 52,7 
Total 226 100,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Comprar somente o necessário foi a forma de controle de 9,3% dos pais. Pouco 

mais de 6% afirmaram que economizam e o mesmo percentual divide a receita 

entre as despesas da família. Anotar as despesas ou gastar de acordo com a 

renda foi citado por 5,3% dos pais, cada. Dois pais responderam que não fazem 

algum tipo de controle.  

 

Quanto a quem é o responsável pela tarefa de controlar os gastos, em 16% dos 

casos o controle é realizado pelo pai, embora tenham sido citados os avós e 

irmãos. Em 21% dos casos quem realiza o controle é a mulher, aparecendo a avó 

em dois casos e em 14% a mulher e o homem juntos fazem o controle dos 

gastos. 

 

A respeito do costume em analisar a sua situação financeira antes de fazer uma 

compra, dos 226 pais 60,6% comentaram que analisam a situação financeira 

antes de comprar, apenas 5,8% não analisam e 33,6% não responderam.  
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Na Tabela 88 encontram-se os motivos de análise de situação financeira dos pais 

respondentes.  

 

Tabela 88  

Motivos de análise da situação financeira antes de comprar 

Motivos  
Instituto 

Arco 

Estadual 
Dr.Cícero 
Ferreira 

Munic ipal  
José 

Cândido 
Ferreira 

Total 

N % N % N % N % 

Para controlar os gastos 6 18,2 18 22,0 2 8,7 26 19,0 
Evitar dívidas futuras 8 24,2 13 15,9 4 17,4 25 18,2 
Ter certeza de que podem pagar 7 21,2 4 4,9 7 30,4 18 13,1 
Não gastar mais do que ganha 2 6,1 4 4,9 1 4,3 7 5,1 
Planejamento financeiro  0,0 5 6,1  0,0 5 3,6 
Porque tem baixa renda  0,0 4 4,9 1 4,3 5 3,6 
Ver se cabe no orçamento 1 3,0 2 2,4 1 4,3 4 2,9 
Compram só o básico  0,0 3 3,7  0,0 3 2,2 
Evitar imprevistos/problemas 1 3,0 1 1,2 1 4,3 3 2,2 
Outras prioridades  0,0 1 1,2 2 8,7 3 2,2 
Para economizar  0,0 2 2,4 1 4,3 3 2,2 
Para evitar imprevistos/problemas 2 6,1 1 1,2  0,0 3 2,2 
É bom analisar primeiro 1 3,0 1 1,2  0,0 2 1,5 
Evita gastos desnecessários 2 6,1  0,0  0,0 2 1,5 
Inflação alta  0,0 1 1,2 1 4,3 2 1,5 
Outros motivos 2 6,1 7 8,5 1 4,3 10 7,3 
Não informado 1 3,0 14 17,1 1 4,3 16 11,7 
Total geral 33 0 82 98,8 23 100,0 137 100,0 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Enfatiza-se que 18,2% dos pais do Instituto Arco descreveram que analisam a 

situação financeira para controlar os gastos, 24,2% para evitar dívidas e 21,2% 

para ter a certeza de que podem pagar. Já na Escola Dr. Cícero Ferreira, para 

controlar os gastos foram 22%, para evitar dívidas 15,9% e 17,1% não 

informaram. E na Escola Municipal José Cândido Ferreira 8,7% disseram que é 

para controlar os gastos, 17,4% para evitar dívidas e 30,4% para ter a certeza que 

podem pagar.  

 

Sobre como os pais fazem para suprir as necessidades de gasto da família, foram 

encontrados vários resultados, de acordo com a Tabela 89.  
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Tabela 89 

Distribuição dos pais por formas de suprir as necessidades de gastos da família 

O que faz para suprir os 
gastos da família 

Instituto Arco  
Estad ual  
Dr.Cícero 
Ferreira 

Munic ipal  José 
Cândido 
Ferreira 

Total 
 

N % N % N % N % 
Economizando 13 29,5 30 20,8 12 31,6 55 24,3 
Trabalhando 8 18,2 15 10,4 3 7,9 26 11,5 
Outros 1 2,3 3 2,1 3 7,9 7 3,1 
Controle dos gastos 5 11,4 12 8,3 5 13,2 22 9,7 
Trabalho extra 3 6,8 11 7,6 - 0,0 14 6,2 
Pesquisa de preços 2 4,5 1 0,7 - 0,0 3 1,3 
Conversando com a família 1 2,3 2 1,4 1 2,6 4 1,8 
Faz reserva para emergência - 0,0 4 2,8 - 0,0 4 1,8 
Não informado 11 25,0 66 45,8 14 36,8 91 40,3 

Total 44 100,0 144 100,0 38 100,0 226 100,0 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Economizar é a forma utilizada por 24,3% dos pais para suprir as necessidades 

de gastos da família, seguido de trabalhar, com 11,5%, e controle dos gastos, 

com 9,7%; 6,2% fazem algum tipo de trabalho extra, 1,8% conversa com a 

família, 1,8% faz reserva para emergência e 40,3% não informaram. 

 

Quanto ao valor mensal reservado para gasto na família, em 17,7% das famílias é 

de até um salário mínimo, em 27,0% os pais afirmaram que reservam entre um e 

três salários mínimos e para 5,3% o gasto é variável. Como mostra a Tabela 90 a 

pergunta não foi respondida por 36,% dos pais. 

 

Tabela 90  

Distribuição dos pais por valor mensal dos gastos da família 

Valor mensal dos gastos da 
família 

Instituto 
Arco 

Estad ual  
Dr.Cícero 
Ferreira 

Munic ipal  
José 

Cândido Ferreira  
Total 

N % N % N % N % 
Até 1 salário mínimo 2 4,5 27 18,8 11 28,9 40 17,7 
De 1 a 3 salários mínimos 8 18,2 43 29,9 10 26,3 61 27,0 
De 3 a 6 salários mínimos 5 11,4 - 0,0 - 0,0 5 2,2 
Depende 2 4,5 - 0,0 - 0,0 2 0,9 
Outros 9 20,5 13 9,0 1 2,6 23 10,2 
Variável 6 13,6 4 2,8 2 5,3 12 5,3 
Não informado 12 27,3 57 39,6 14 36,8 83 36,7 

Total 44 100,0 144 100,0 38 100,0 226 100,0 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
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Apenas pais dos alunos do Instituto Arco afirmaram gastar entre três e seis 

salários mínimos com os gastos da família. Por tratar-se de questão abertas, 

alguns respondentes não informaram valores. Esses casos foram agrupados em 

“outros”. Algumas das respostas dessa categoria foram “gastam 50% do valor 

ganho”, “gastam 60% da renda familiar”, “não têm valor específico”, “não têm 

reserva”, “não têm valor real”, “o salário todo”, “quase todo o salário”, “uma sobra”, 

“uma quantia quase sufocante”, “a renda dos dois”, entre outras.  

 

Sobre o costume de guardar dinheiro, 38,5% dos pais não responderam a 

questão, o que pode ser comprovado na Tabela 91. 

 

Tabela 91  

Distribuição dos pais que costumam, ou não, guardar dinheiro  

Guardam dinheiro? 
Instituto Arco Estadual 

Dr.Cícero Ferreira 

Munic ipal  
José Cândido 

Ferreira 
Total 

N % N % N % N % 
Sim 20 45,5 49 34,0 19 50,0 88 38,9 
Não 14 31,8 33 22,9 4 10,5 51 22,6 
Não informado 10 22,7 62 43,1 15 39,5 87 38,5 
Total 44 100,0 144 100,0 38 100,0 226 100,0 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Aproximadamente 40% dos pais costumam guardar dinheiro, sendo o maior 

percentual (50%) observado entre os pais dos alunos da Escola Municipal José 

Cândido Ferreira, seguido dos pais dos alunos do Instituto Arco (45,5%).  

 

Na Tabela 92 podem ser vistos os 88 respondentes que guardam dinheiro e seus 

respectivos motivos para tal atitude.  
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Tabela 92  

Motivo pelos quais os pais guardam dinheiro 

Por quê ? N % 

Para quando precisar 27 30,7 
Para emergência 14 15,9 
Não respondeu 9 10,2 
Para imprevistos 7 8,0 
Para investimentos futuros 6 6,8 
Às vezes 2 2,3 
Para comprar algo de utilidade 2 2,3 
Para economizar 2 2,3 
Para gastos futuros 2 2,3 
Para ter uma reserva 2 2,3 
Quando sobra 2 2,3 
Compras futuras 1 1,1 
Outros 1 1,1 
Para cobrir renda de final de ano 1 1,1 
Para imprevistos, faculdade das crianças e investimento futuro 1 1,1 
Para o futuro dos filhos 1 1,1 
Para pagar as contas 1 1,1 
Para passear 1 1,1 
Para quando precisar e futuro dos filhos 1 1,1 
Para quando precisar e para passear 1 1,1 
Para urgência, imprevistos 1 1,1 
Por precaução 1 1,1 
Porque as pessoas roubam 1 1,1 
Tem que economizar 1 1,1 
Total 88 100,0 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Infere-se que 30,7% guardam para quando precisar, 15,9% para emergência, 

8,0% para imprevistos e 6,8% guardam para investimentos futuros. O percentual 

de não respondentes foi de 10,2%. 

 

Sobre como os pais se sentem em relação à atual situação financeira da sua 

família, 38,9% consideram a situação financeira da família confortável, seguido de 

15,0% que a consideram muito preocupante ou angustiante, para 8,0% é 

desconfortável e para 4,0%, indiferente. Quase 40,0% dos pais não responderam 

a questão, como apresenta a Tabela 93.  
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Tabela 93  

Distribuição dos pais por sentimento em relação à situação financeira da família 

Sentimento em relação à atual 
situação financeira da família 

Instituto 
Arco 

Estad ual  
Dr.Cícero 
Ferreira 

Munic ipal  
José Cândido 

Ferreira 
Total 

N % N % N % N % 

1 - Confortável 17 38,6 39 27,1 17 44,7 73 32,3 
2 - Indiferente 1 2,3 8 5,6 - 0,0 9 4,0 
3 - Desconfortável 5 11,4 13 9,0 - 0,0 18 8,0 
4 - Muito preocupado/ angustiado 11 25,0 18 12,5 5 13,2 34 15,0 
5 - Outros - 0,0 3 2,1 1 2,6 4 1,8 
Não informado 10 22,7 63 43,8 15 39,5 88 38,9 
Total 44 100,0 144 100,0 38 100,0 226 100,0 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Entre os pais dos alunos da Escola Estadual Dr. Cícero Ferreira, constatou-se o 

menor percentual daqueles que se sentem confortáveis (27,1%) e maior 

percentual entre aqueles que estão indiferentes (5,6%). O maior percentual (25%) 

dos pais que se encontram em situação preocupante ou angustiante é do Instituto 

Arco.  

 

Sobre acreditar que as crianças e adolescentes devem ser educados sobre 

questões econômicas tais como dinheiro, poupança, etc., quase 60% dos pais 

acreditam que sim, 3,5% acreditam que não devem ser educados sobre esse 

assunto e 38,1% não responderam (Tabela 94). 

 

Tabela 94 
 
Distribuição dos pais por concordância de educação econômica de crianças e 
adolescentes 

Educar sobre questões 
econômicas? 

Instituto Arco  Estadual Dr. 
Cícero Ferreira  

Munic ipal  
José 

Cândido Ferreira  
Total 

N % N % N % N % 
1 -Sim 32 72,7 79 54,9 21 55,3 132 58,4 
2 -Não  2 4,5 5 3,5 1 2,6 8 3,5 
Não informado 10 22,7 60 41,7 16 42,1 86 38,1 
Total 44 100,0 144 100,0 38 100,0 226 100,0 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 
Percebe-se que entre aqueles que acham que os alunos não devem ser 

educados sobre questões econômicas, os motivos citados foram “gastam muito 

em besteira”, “ainda são jovens para entender isso”, “porque não temos renda 

alguma”, “porque não terão boa educação” e “é economia para eles no futuro”.  
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A Tabela 95 informa os pais que acham que os filhos devem ser educados.  

 

Tabela 95 

Distribuição dos pais por motivos 

Motivos  N % 

Aprender a economizar 22 16,7 
Gastar sem desperdiçar 1 0,8 
Aprender a guardar  5 3,8 
Aprender a lidar com o dinheiro 23 17,4 
Visando o futuro 33 25,0 
Aprender a planejar 2 1,5 
Aprender a controlar o dinheiro 3 2,3 
Aprender a dar valor 9 6,8 
Outros 17 12,9 
Não respondeu 17 12,9 
Total 132 100,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

As respostas mais frequentes foram as que visam ao comportamento futuro em 

relação ao dinheiro, para os filhos “aprender a lidar com o dinheiro” e “aprender a 

economizar”.  

 

Aludindo à percepção dos pais de quem deve assumir a tarefa da orientação 

econômica das crianças e dos adolescentes, é possível notar que houve 

divergência nos resultados, confirmado na Tabela 96.  

 

Tabela 96 
 
Distribuição dos pais de acordo com quem eles acreditam que seja responsável 
pela orientação econômica das crianças e adolescentes 

Responsável pela orientação 
econômica 

Instituto 
Arco 

Estad ual  
Dr.Cícero 
Ferreira 

Munic ipal  
José 

Cândido Ferreira  
Total 

N % N % N % N % 
1 – Pai 30 68,2 81 56,3 24 63,2 135 59,7 
2 – Mãe 1 2,3 11 7,6 2 5,3 14 6,2 
3 – Igreja   0,0   0,0   0,0 0 0,0 
4 - Escola 1 2,3 9 6,3   0,0 10 4,4 
5 - Meios de comunicação   0,0 1 0,7   0,0 1 0,4 
6 - Governo   0,0   0,0   0,0 0 0,0 
7 - Outros 1 2,3 5 3,5 1 2,6 7 3,1 
Não respondeu 11 25,0 37 25,7 11 28,9 59 26,1 
Total 44 100,0 144 100,0 38 100,0 226 100,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
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Dos pais respondentes, 59,7% acham que a tarefa de orientação econômica deve 

ser do pai, 6,2% atribuem à mãe, 4,4% acreditam que deve ser tarefa da escola e 

3,1% defendem ser de “outros”. Apenas um pai entende que a tarefa deve ser dos 

meios de comunicação, como televisão e jornais. Ninguém atribuiu a tarefa à 

igreja ou ao governo e 26,1% não responderam a questão.  

 

A respeito de conversar com os seus filhos sobre temas ligados ao dinheiro e ao 

consumo, 55,8% afirmou conversar com os filhos em casa, apenas 5,3% não 

conversam e 38,9% não responderam a questão, conforme pode ser visto na 

Tabela 97. 

 

Tabela 97  
 
Distribuição dos pais de acordo com o que conversam com os filhos a respeito de 
dinheiro e consumo  

Conversa sobre dinheiro 
e consumo 

Instituto Arco  
Estad ual  

Dr. Cícero 
Ferreira 

Munic ipal  
José 

Cândido Ferreira  
Total 

N % N % N % N % 
1 – Sim 30 68,2 74 51,4 22 57,9 126 55,8 
2 – Não 2 4,5 9 6,3 1 2,6 12 5,3 
Não respondeu 12 27,3 61 42,4 15 39,5 88 38,9 

Total 44 100,0 144 100,0 38 100,0 226 100,0 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

No Instituto Arco, 68,2% afirmaram conversar com os filhos. Na Escola Estadual 

Dr. Cícero Ferreira esse percentual foi de 51,4%. E, 57,9% na Escola Municipal 

José Cândido Ferreira.  

 

Entre os 126 pais que conversam em casa com os filhos sobre temas ligados ao 

dinheiro e ao consumo, 16,7% o fazem em diversas situações, 1,1% nos 

momentos de compra e 9,5% sempre que possível ou necessário, como mostra a 

Tabela 98.  
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Tabela 98 
 
Distribuição dos pais por tipo de situação sobre as quais conversam com os filhos 

a respeito de questões relacionadas ao dinheiro 

Quais situações 
Instituto 

Arco 

Estad ual  
Dr. Cícero 
Ferreira 

Munic ipal   
José Cândido 

Ferreira 
Total 

N % N % N % N % 

Em diversas ocasiões 6 20,0 13 17,6 2 9,1 21 16,7 
Nos momentos de compras 7 23,3 10 13,5 3 13,6 14 11,1 
Sempre que possível/necessário 7 23,3 3 4,1 2 9,1 12 9,5 
Quando querem algo desnecessário. 3 10,0 3 4,1 4 18,2 10 7,9 
Qdo os filhos pedem algo fora do orçamento 1 3,3 4 5,4 4 18,2 9 7,1 
Quando o orçamento está apertado. - - 5 6,8 - - 5 4,0 
Quando extrapolam nos gastos ou gastam à toa - - 3 4,1 2 9,1 5 4,0 
Nos pagamentos de contas 1 3,3 3 4,1 - - 4 3,2 
Quando estão reunidos 1 3,3 2 2,7 1 4,5 4 3,2 
Economia de água, luz - - 3 4,1 - - 3 2,4 
Na hora de economizar - - 2 2,7 1 4,5 3 2,4 
Com exemplos da atualidade - - 2 2,7 - - 2 1,6 
Ocasiões de necessidade - - 2 2,7 - - 2 1,6 
No planejamento financeiro/futuro - - 2 2,7 - - 2 1,6 
Momentos de gastos elevados - - 1 1,4 - - 1 0,8 
Na hora do banho e da alimentação 1 3,3 - - - - 1 0,8 
Nas crises financeiras - - 1 1,4 - - 1 0,8 
Nas divisões das tarefas domésticas 1 3,3 - - - - 1 0,8 
No dia a dia - - 1 1,4 - - 1 0,8 
No final do mês - - 1 1,4 - - 1 0,8 
Nos momentos de economia/guardar dinheiro - - 2 2,7 - - 1 0,8 
Para não gastar com coisas à toa - - - - 1 4,5 1 0,8 
Quando dá dinheiro ao filho - - 1 1,4 - - 1 0,8 
Quando os filhos pedem para comprar algo - - 1 1,4 - - 1 0,8 
Quando precisar reavaliar o orçamento 1 3,3 - - - - 1 0,8 
Outros - - 2 2,7 - - 2 1,6 
Não respondeu 1 3,3 7 9,5 2 9,1 10 7,9 
Total 30 100,0 74 100,0 22 100,0 126 94,4 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Dos pais entrevistados, 9% conversam quando os filhos querem alguma coisa 

desnecessária e 7,1% quando os filhos pedem para comprar algo fora do 

orçamento.  

 

A Tabela 99 lista os diversos relatos dos pais sobre o que conversam com os 

filhos sobre dinheiro e consumo.  
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Tabela 99 
 
Distribuição dos pais por assunto que conversam com os filhos sobre questões 
relacionadas ao dinheiro 

Sobre o que conversa 
Instituto Arco  

Estad ual  
Dr. Cícero 
Ferreira 

Munic ipal  
José Cândido 

Ferreira 
Total 

N % N % N % N % 

Planejamento financeiro 9 30,0 12 16,2 4 18,2 25 19,8 
Formas e importância de economizar 2 6,7 12 16,2 2 9,1 16 12,7 
Atualidades 1 3,3 8 10,8 2 9,1 11 8,7 
Consumismo 5 16,7 4 5,4 3 13,6 12 9,5 
Sobre tudo 2 6,7 4 5,4 2 9,1 8 6,3 
Dificuldades do dia a dia  0,0 4 5,4 2 9,1 6 4,8 
Gastos do cotidiano 2 6,7 3 4,1 1 4,5 6 4,8 
Situação financeira  0,0 3 4,1 2 9,1 5 4,0 
Assuntos diversos  0,0 3 4,1  0,0 3 2,4 
Dinheiro 1 3,3 2 2,7  0,0 3 2,4 
Economia água, luz e reaproveitamento  0,0 2 2,7  0,0 2 1,6 
Poupança  0,0 2 2,7  0,0 2 1,6 
Outros assuntos 5 16,7 7 9,5 1 4,5 13 10,3 
Não respondeu 3 10,0 8 10,8 3 13,6 14 11,1 
Total 30 100,0 74 100,0 22 100,0 126 100,0 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Sobre o que conversavam com os filhos, 19,8% sobre planejamento financeiro, 

12,7% sobre formas e importância de economizar, 9,5% sobre consumismo e 

8,7% sobre atualidades.  

 

A respeito de que ocasião costumam dar dinheiro para seus filhos, 46% afirmou 

que conversa sobre o bom uso do dinheiro, 37,6% que ensinam os filhos a 

economizarem para comprar as coisas em curto prazo, 32,7% dão exemplo de 

como administrar os próprios recursos, 26,5% impedem que os filhos usem o 

dinheiro indevidamente, o mesmo percentual afirmou que ensina os filhos a 

comprar no comércio, para 25,7% os filhos mantêm um cofrinho e 22,6% 

comentam as notícias econômicas de jornais e televisão (Tabela 100).  
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Tabela 100 

Alternativas utilizadas para educação econômica dos filhos 

Educação econômica dos filhos  N % 
1 Manter um cofrinho 58 25,7 
2 Dar dinheiro como prêmio por bom comportamento 15 6,6 
3 Manter uma caderneta de poupança num banco 22 9,7 
4 Oferecer jogos que ensinem o uso do dinheiro 6 2,7 
5 Ensinar a economizar para comprar as coisas a curto prazo 85 37,6 
6 Conversar sobre o bom uso do dinheiro 104 46,0 
7 Dar regularmente uma quantidade de dinheiro (mesada) 19 8,4 
8 Dar cartão de crédito 4 1,8 
9 Dar exemplo de como administrar os próprios recursos 74 32,7 
10 Envolvê-los no orçamento doméstico 25 11,1 
11 Evitar que lidem com o dinheiro 12 5,3 
12 Impedir que usem indevidamente o dinheiro 60 26,5 
13 Comentar as notícias econômicas de jornais e TV 51 22,6 
14 Ensinar a comprar no comércio 60 26,5 
15 Pagar para fazer tarefas domésticas ou outras atividades 17 7,5 
16 Ensinar diferentes alternativas de poupança 21 9,3 
17 Ensinar o uso de cheques e cartão de crédito 5 2,2 
18 Não faço nada 7 3,1 
19 Outras 4 1,8 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Das alternativas apresentadas, as menos utilizadas foram dar cartão de crédito 

(1,8%), ensinar o uso de cheques e cartão de crédito (2,2%) e oferecer jogos que 

ensinem o uso do dinheiro (2,7%). Apenas 3,1% dos pais não fazem algo a 

respeito e 1,8% utiliza outras formas.  

 

Quanto à educação econômica dos filhos, quase 40% dos pais não fazem 

distinção alguma quando dão dinheiro aos filhos, como demonstra a Tabela 101.  

 

Tabela 101 

Distribuição dos pais de acordo com a educação econômica dos filhos  

Consideram na educação econômica  N % 
1 Idade: dou mais dinheiro para o mais velho 3 1,3 
2 Sexo: dou mais dinheiro para os filhos homens 0 ,0 
3 Obediência: dou mais dinheiro para quem ajuda nas tarefas, obedece, etc. 30 13,3 
4 Dou mais dinheiro para os filhos que moram comigo 2 ,9 
5 Não faço distinção alguma 88 38,9 
6 Outros 17 7,5 
 Não respondeu 86 38,1 
  Total 226 100,0 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 
Ressalta-se que 13,3% dos pais afirmaram que para a distribuição de dinheiro 

aos filhos consideram a obediência, dando mais dinheiro para quem ajuda nas 

tarefas ou obedece. A questão não foi respondida por 38,1% dos pais. 
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Sobre como os filhos costumam gastar o dinheiro que lhes dão, obtiveram-se 135 

respostas para essa questão. Pouco mais de um terço dos pais afirmou que os 

filhos costumam gastar o dinheiro com lanches, guloseimas e merenda, incluindo 

chocolates, merendas escolares e lanches com os amigos. As roupas e sapatos 

foram citados por 14,8% dos pais, o lazer por 13,3% e compras ou gastos 

necessários por 6,7% dos pais, e 6,7% informou que os filhos guardam o dinheiro, 

ainda que seja apenas uma parte. A Tabela 102 apresenta os dados relatados.  

 

Tabela 102  

Com que os filhos gastam o dinheiro que recebem dos pais 

Com o que gastam 
Instituto Arco 

Estad ual  
Dr. Cícero  
Ferreira 

Munic ipal  
José Cândido 

Ferreira 
Total 

N % N % N % N %* 
Lanches, guloseimas, merenda  10 22,2 27 58,7 9 20,0 45 34,1 
Roupas, sapatos 4 20,0 10 50,0 6 30,0 20 14,8 
Lazer (passeios, diversão) 10 55,6 8 44,4  0,0 18 13,3 
Compras ou gastos necessários 3 33,3 3 33,3 3 33,3 9 6,7 
Guarda 3 33,3 5 55,6 1 11,1 9 6,7 
Outros 3 60,0 2 40,0  0,0 5 3,7 
Economizando  0,0 4 100,0  0,0 4 3,0 
Material escolar  0,0 4 100,0  0,0 4 3,0 
Supérfluos 2 50,0 2 50,0  0,0 4 3,0 
Coisas pessoais  0,0 3 100,0  0,0 3 2,2 
Com o que precisam 1 33,3 2 66,7  0,0 3 2,2 
Comprando o que gosta 1 33,3 2 66,7  0,0 3 2,2 
Jogos, revistas, livros, CD, DVD 1 33,3  0,0 2 66,7 3 2,2 
Salão de beleza  0,0 2 66,7 1 33,3 3 2,2 
Ajudando em casa  0,0 2 100,0  0,0 2 1,5 
Coisas normais  0,0 2 100,0  0,0 2 1,5 
Livros 2 100,0  0,0  0,0 2 1,5 
O que quer 2 100,0  0,0  0,0 2 1,5 
Trabalhos escolares 1 50,0 1 50,0  0,0 2 1,5 
Alguma coisa com autorização  0,0  0,0 2 100,0 2 1,4 
Alimentação /Comida  0,0 2 100,0  0,0 2 1,4 
Brinquedos  0,0 1 100,0  0,0 1 0,7 
Celulares  0,0 1 100,0  0,0 1 0,7 
Com economia  0,0 1 100,0  0,0 1 0,7 
Com eles mesmos  0,0 1 100,0  0,0 1 0,7 
Com o que gosta  0,0 1 100,0  0,0 1 0,7 
Compra frutas   0,0 1 100,0  0,0 1 0,7 
Gasta bem  0,0 1 100,0  0,0 1 0,7 
Gasta moderadamente 1 100,0  0,0  0,0 1 0,7 
Gastam tudo  0,0 1 100,0  0,0 1 0,7 
Moderadamente  0,0 1 100,0  0,0 1 0,7 
Não interfere/ Não sabe 1 100,0  0,0  0,0 1 0,7 
O que gostam  0,0 1 100,0  0,0 1 0,7 
Padaria e supermercado  0,0 1 100,0  0,0 1 0,7 
Qualquer coisa  0,0 1 100,0  0,0 1 0,7 
Regularmente  0,0 1 100,0  0,0 1 0,7 
Utensílios próprios  0,0 1 100,0  0,0 1 0,7 
CD: Compact Disc; DVD: Digital Versatile Disc.  
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
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Entre os pais dos alunos do Instituto Arco, foram citados ainda uso com compras 

ou pagamento de contas necessárias, supérfluos, compras de coisas de que 

gostam ou precisam, compra de livros e material escolar.  

 

Os pais dos alunos da escola Estadual Dr. Cícero Ferreira citaram guardar ou 

economizar dinheiro (oito pais), gasto em coisas pessoais, salão de beleza, 

compra de frutas e gasto com economia ou de forma moderada. E entre os pais 

dos alunos da Escola Municipal José Cândido Ferreira foram citados compra de 

comida ou de itens com autorização. 

 

Em relação às decisões de compra de seus filhos, dos pais respondentes 23,0% 

reconheceram que nas decisões de compras dos filhos costumam conversar, mas 

deixam a decisão final para eles; 14,2% perguntam se têm certeza, mas tentam 

persuadi-los a mudarem de ideia.  

 

O mesmo percentual afirmou que conversam e explicam as razões da proibição. 

Apenas 6,2% não intervêm e 37,6% não responderam, como pode ser visto na 

Tabela 103.  

 

Tabela 103  

Distribuição dos pais por comportamento nas decisões de compra dos filhos 

 Instituto 
Arco 

Estadual  
Dr. Cícero 
Ferreira 

Municipal  
José Cândido 

Ferreira 
Total 

 N % N % N % N % 
Não intervir 3 6,8 9 6,3 2 5,3 14 6,2 
Conversar, mas deixar a decisão final 
para eles 

16 36,4 26 18,1 10 26,3 52 23,0 

Perguntar se têm certeza, mas tentar 
persuadi-los a mudarem de ideia 

7 
 
 

15,9 
 
 

23 
 
 

16,0 
 
 

2 
 
 

5,3 
 
 

32 
 
 

14,2 
 
 

Conversar e explicar as razões da 
proibição 

6 
 

13,6 
 

20 
 

13,9 
 

6 
 

15,8 
 

32 
 

14,2 
 

Proibir a compra de: 1 2,3 5 3,5 2 5,3 8 3,5 
Outros 11 25,0 3 2,1 1 2,6 15 6,6 
Não respondeu   58  15  73  
Total 44 100,0 144 100,0 38 100,0 226 100,0 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Constatou-se que 36,4% dos pais dos alunos do Instituto Arco conversam, mas 

deixam a decisão final para seus filhos. Essa mesma opção foi respondida por 
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18,1% dos pais da Escola Estadual Dr. Cícero Ferreira e 26,3% dos pais da 

Escola Municipal José Cândido Ferreira.  

 

Sobre acreditar que a Escola pode ajudar o filho a tornar-se mais preparado para 

enfrentar as questões ligadas ao dinheiro e ao consumo, aproximadamente 

metade dos pais (47,3%) acredita que a escola pode ajudar o filho a tornar-se 

mais preparado para enfrentar questões relacionadas ao dinheiro e ao consumo, 

4,4% acreditam que a Escola não ajuda, 13,3% afirmaram que nunca pensaram 

sobre isso e 35,0% não responderam.  

 

4.3 Pesquisa com professores 

 

4.3.1 Caracterização dos respondentes 

 

Dos 14 professores respondentes, 11 são do sexo feminino e três do sexo 

masculino. Quanto à idade, três professores tinham entre 31 e 40 anos, cinco 

professores entre 41 e 50 anos, quatro professores entre 51 e 60 anos e dois 

professores de 61 a 70 anos. Os professores estão distribuídos em três escolas: 

Instituto Arco (seis), Estadual Dr. Cícero Ferreira (três) e Municipal José Cândido 

Ferreira (cinco).  

 

Os professores foram entrevistados a partir de roteiro semiestruturado contendo 

11 questões sobre comportamento econômico de crianças e adolescentes, com o 

intuito de analisar e descrever de que forma os alunos lidam com o dinheiro.  

 

4.3.2 Análise das respostas das entrevistas com os professores 

 

Para essa etapa foi elaborada uma tabela para cada questão, sendo as respostas 

analisadas de acordo com a proposta metodológica do discurso do sujeito do 

coletivo.  

 

Na Tabela 104 estão relacionadas as ECHs e as ICs da primeira questão: qual a 

percepção dos alunos em relação ao dinheiro e ao consumo? Em seguida, serão 

reportados os resultados qualitativos e quantitativos desta questão. 
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Tabela 104 
 
ECH e IC - Resultados qualitativos da questão 1: qual a percepção de seus 
alunos em relação ao dinheiro e ao consumo? - continua 

Prof. Escola Expressões-chave Ideia Central Categorias

1 
Instituto 
Arco 

Temos alunos de várias classes 
sociais, mas predomina os de 
famílias com melhores condições 
financeiras. Poucos alunos estão 
imbuídos da responsabilidade 
financeira. 

1ª:Temos alunos de várias 
classes sociais, mas predomina 
os de famílias com melhores 
condições financeiras 

 
 

 
 

B 
 
 

2ª: Poucos alunos estão 
imbuídos da responsabilidade 
financeira. 

2 
Instituto 
Arco 

São questionadores. Estão sempre 
preocupados com questões 
financeiras: valores, gastos, 
salários. Quanto ao consumo, 
gastam em benefício próprio. 

1ª: Estão sempre preocupados 
com questões financeiras: 
valores, gastos, salários. 

 
 

A 
 
 

2ª: Quanto ao consumo gastam 
em benefício próprio. 

3 
Instituto 
Arco 

Percebo que têm noção da quantia 
que devem gastar devido à crise. 

Tem noção da quantia que 
devem gastar devido a crise. 

 
A 

4 
Instituto 
Arco 

A maioria não tem conhecimento 
ou não sabe a renda familiar 
(salário dos pais), por isso o 
consumo é grande. Não valorizam 
o dinheiro. 

1ª: Não valorizam o dinheiro 
 
 

B 

2ª: O consumo é grande. 

5 
Instituto 
Arco 

Acredito que hoje as crianças e 
adolescentes têm conhecimento do 
dinheiro que os cercam, mas 
ultimamente eles estão 
consumindo mais. Muitas vezes 
compram sem pesquisar e sem 
pensar no futuro. 

1ª: As crianças e adolescentes 
têm conhecimento do dinheiro 
que os cercam. 

 
 
 
 

A 2ª: Muitas vezes compram sem 
pesquisar e sem pensar no 
futuro. 

6 
Instituto 
Arco 

Eles têm a noção correta, mas 
utiliza de forma inadequada em 
relação seu crescimento. 

Têm a noção correta, mas 
utiliza de forma inadequada 

 
A 

7 
Dr. Cícero 
Ferreira 

Consumo razoável. Consumo razoável. 
 

A 

8 
Dr. Cícero 
Ferreira Eles não têm dinheiro. Eles não têm dinheiro. 

 
B 

9 
Dr. Cícero 
Ferreira 

Percebo que alguns gastam muito 
com guloseimas, balas e chicletes, 
todos os dias as lixeiras ficam 
cheias de papéis. 

Gastam muito com guloseimas, 
balas e chicletes. 

 
B 

10 
José 
Cândido 
Ferreira 

Muitos não têm controle do que 
gastam. 

Muitos não têm controle do que 
gastam 

 
B 

11 
José 
Cândido 
Ferreira 

Compreendem valores, porém são 
atraídos ao consumismo, não 
sabendo calcular os gastos. 

Compreendem valores  
B 
 

Porém são atraídos ao 
consumismo 

12 
José 
Cândido 
Ferreira 

Consome muito porque tem tudo 
muito fácil, desde os pais até o 
programa de governo do governo 
federal, bolsa-família. Percebo o 
consumo pelo celular, sempre 
usando o de última geração. 

Consome muito porque tem 
tudo muito fácil, desde os pais 
até o programa de governo do 
governo federal, bolsa-família. 

 
 
 

B 

13 
José 
Cândido 
Ferreira 

No meu ponto de vista, o dinheiro é 
consumido de acordo com suas 
necessidades. 

O dinheiro é consumido de 
acordo com suas necessidades. 

 
A 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
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Tabela 104 
 
ECH e IC - Resultados qualitativos da questão 1: qual a percepção de seus 
alunos em relação ao dinheiro e ao consumo? - conclui 

Prof.  Escola Expressões-chave Ideia Central Categorias

14 
José Cândido 
Ferreira 

Alguns alunos ainda não têm 
consciência do uso do dinheiro 
controlado. Outros já sabem como 
economizar e têm consciência do 
que está consumindo. 

Alguns alunos ainda não têm 
consciência do uso do dinheiro 
controlado. 

 
 

A 
 
 
 

Outros já sabem como 
economizar e têm consciência 
do que está consumindo. 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

As ICs de sentido semelhante foram agrupadas em duas categorias, 

denominadas por uma expressão síntese que indicou o sentido dos depoimentos 

reunidos, conforme pode ser observado na Tabela 105, bem como o resultado 

quantitativo dessa questão.  

 

Tabela 105 
 
Categorias e IC - resultados quantitativos da questão 1: qual a percepção dos 
alunos em relação ao dinheiro e ao consumo? 
Categoria  Ideias Centrais  Resultados Quantitativos  

Número  Porcentagem
A Têm a noção correta do dinheiro com consumo consciente 07 50,00 
B Falta de entendimento sobre dinheiro com grande 

consumo 
07 50,00 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 

 

A Tabela 105 mostra que as ideias e definições relativas a esta questão foram 

distribuídas de forma homogênea e que não são divergentes, mas 

complementares. Das 14 respostas, 50,00% (sete) foram agrupadas na categoria 

A “têm a noção correta do dinheiro com consumo consciente”, 50,00% (sete) na 

categoria B “falta de entendimento sobre dinheiro com grande consumo”. 

 

Na metodologia do DSC, são atributos quantitativos: a intensidade (força) permite 

conhecer o grau de compartilhamento de uma ideia entre os profissionais; e a 

amplitude (espalhamento) permite conhecer a difusão da ideia (Lefèvre & Lefèvre, 

2015). 
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A seguir são apresentados os dois DSCs a partir da categorização das ICs 

referentes às respostas à questão 1 - qual a percepção dos alunos em relação ao 

dinheiro e ao consumo? 

 

IC – Têm a noção correta do dinheiro com consumo consciente 

 

DSC 1 – A minha percepção sobre os alunos com relação ao dinheiro e 
consumo é que as crianças e adolescentes têm a noção correta do 
dinheiro que o cercam, compreendem valores e  estão sempre 
preocupados com questões financeiras: valores, gastos, salários. Porém, 
são atraídos ao consumismo, com consciência do que está consumindo, 
gastando em benefício próprio e de acordo com suas necessidades. 
Alguns já sabem, inclusive, como economizar.   

 

O DSC 1 revela que os respondentes relacionam que os alunos possuem 

conhecimento a respeito de dinheiro e assumem comportamento consciente em 

relação ao consumo.  

 

IC – Falta de entendimento sobre dinheiro com grande consumo 

 

DSC 2 - A minha percepção sobre os alunos com relação ao dinheiro e 
consumo é que os alunos não têm dinheiro, sendo que alguns ainda não 
têm consciência do uso do controlado do dinheiro e poucos estão imbuídos 
da responsabilidade financeira. Não valorizam o dinheiro, porque tem tudo 
muito fácil, desde os pais até o programa de governo do Governo Federal, 
Bolsa-Família. O consumo é grande, muitos não têm controle do que 
gastam e na maioria das vezes compram sem pesquisar e sem pensar no 
futuro. E, ainda gastam muito com guloseimas, balas e chicletes.  

 

O DSC 2 mostra que os respondentes relacionam a falta de entendimento sobre  

o dinheiro e apresentam uma característica comportamental de grande consumo.  

 

Na Tabela 106 estão relacionadas as ECHs e as ICs da segunda questão - qual o 

nível de compreensão econômica de seus alunos em relação ao dinheiro e ao 

consumo? Em seguida, serão apresentados os resultados qualitativos e 

quantitativos dessa questão. 
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Tabela 106  
 
ECH e IC - resultados qualitativos da questão 2: qual o nível de compreensão 
econômica de seus alunos em relação ao dinheiro e ao consumo? 

 Prof.  Escola Expressões-chave Ideia Central Categorias  

1 Instituto Arco 
Nos gastos de seu interesse eles 
dominam bem, mas quanto aos 
custos familiares são negligentes. 

Nos gastos de seu 
interesse eles dominam 
bem, embora nos custos 
familiares são negligentes 

 
B 

 
 

2 Instituto Arco 
Possivelmente são economistas 
fracionários. Preocupados com a 
situação do país. 

São economistas 
fracionários.  

 
B 

3 Instituto Arco Nível regular. Regular A 

4 Instituto Arco Entendem pouco de economia. 
Entendem pouco de 
economia. 

 
B 

5 Instituto Arco 

Em alguns percebo certa cautela, 
tendo noção de que estamos 
vivendo uma crise financeira; em 
outros, isso não tem tanta 
importância, querem viver o hoje e 
pronto. 

Em alguns, tendo noção 
da uma crise financeira. 
Em outros, isso não tem 
tanta importância.  

 
B 

6 Instituto Arco 

Eles têm um bom nível de 
compreensão, mas quando é algo 
bom, às vezes, eles não pensam 
no valor e na prioridade. 

Têm um bom nível de 
compreensão 

 
A 

7 
Dr. Cícero 
Ferreira 

Nível baixo. Baixo 
 

B 

8 
Dr. Cícero 
Ferreira 

Baixo. Baixo 
 

B 

9 
Dr. Cícero 
Ferreira 

Parece não compreender devido 
ao gasto abusivo com guloseimas. 

Parece não compreender  
 

B 

10 
José Cândido 

Ferreira 

Eles não compreendem que 
temos que ter um controle no 
consumo. 

Não compreendem que 
temos que ter um controle 
no consumo. 

 
B 

11 
José Cândido 

Ferreira 
Médio Médio 

 
A 

12 José Cândido 
Ferreira 

A compreensão é pouca. Estamos 
com o projeto do SEBRAE na 
escola sobre empreendedorismo, 
parece que eles estão entendendo 
melhor o valor econômico. 

Compreensão é pouca. 
Com o projeto do SEBRAE 
parece que eles estão 
entendendo melhor.  

 
 

B 

13 
José Cândido 

Ferreira 
Razoável. Razoável. 

 
A 

14 
José Cândido 

Ferreira 
Pode-se dizer que são bem 
lúcidos a respeito do dinheiro. 

São bem lúcidos a respeito 
do dinheiro. 

 
A 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

As ICs semelhantes foram agrupadas em duas categorias, denominadas por uma 

expressão síntese que indicou o sentido dos depoimentos reunidos, conforme 

pode ser observado na Tabela 107, bem como o resultado quantitativo dessa 

questão.  
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Tabela 107 
 
Categorias e IC - resultados quantitativos da questão 2: qual o nível de 
compreensão econômica de seus alunos em relação ao dinheiro e ao consumo? 
Categoria  Ideias Centrais  Resultados Quantitativos  

Número  Porcentagem  
A Bom  nível de compreensão econômica  05 35,72 
B Baixo nível de compreensão econômica 09 64,28 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 

 

A Tabela 107 mostra que, das 14 respostas, 35,72% (cinco) foram agrupadas na 

categoria A “bom nível de compreensão econômica”, 64,28% (nove) na categoria 

B “baixo nível de compreensão econômica”. 

 

A seguir são apresentados os dois DSCs a partir da categorização das ICs 

referentes às respostas à questão 2 - qual o nível de compreensão econômica de 

seus alunos em relação ao dinheiro e ao consumo? 

 

IC – Bom nível de compreensão econômica  

 

DSC 1 – Meu entendimento sobre o nível de compreensão econômica de 
meus alunos com relação ao dinheiro e consumo é que são bem lúcidos a 
respeito do dinheiro, têm um nível razoável de compreensão a respeito do 
assunto, apresentam certa cautela em sua utilização, tendo noção da crise 
financeira vivenciada. 
 

O DSC 1 revela que os respondentes relacionam que os alunos possuem 

conhecimento a respeito de dinheiro e manifestam comportamento consciente 

quanto ao consumo.  

 

IC – Baixo nível de compreensão econômica  

 

DSC 2 – Meu entendimento sobre o nível de compreensão econômica de 
meus alunos com relação ao dinheiro e consumo é baixo, entendem pouco 
de economia e não compreendem que temos que ter um controle no 
consumismo. 

 

O DSC 2 mostra que os respondentes relacionam a falta de compreensão 

econômica dos alunos em relação ao dinheiro e consumo.  
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Na Tabela 108 estão relacionadas as ECHs e as ICs da questão 3 - como as 

questões relacionadas as informações financeiras são trabalhadas por você com 

seus alunos?. Em seguida, os resultados qualitativos e quantitativos dessa 

questão. 

 

Tabela 108 
 
ECH e IC - resultados qualitativos da questão 3: como as questões relacionadas 
às informações financeiras são trabalhadas por você com seus alunos? - continua 

Prof.  Escola Expressões-chave Ideia Central Categorias  

1 Instituto Arco 

Trabalho com contas de água e luz, 
com dois objetivos: sustentabilidade 
e custo. Estes parâmetros também 
ligados às formas de energia. 

Trabalho com contas de água 
 e luz, com dois objetivos: 
sustentabilidade, custo e 
formas de energia.  

 
B 

2 Instituto Arco Reconhecer e analisar suas 
possibilidades sem desperdícios. 

Reconhecer e analisar suas 
possibilidades sem 
desperdícios. 

 
A 

3 Instituto Arco 
A partir de operações, regra de três, 
juros porcentagem e problemas 
sobre dia a dia. 

Regra de três, juros 
porcentagem e problemas 
sobre dia a dia. 

 
B 

4 Instituto Arco 
Textos argumentativos, pesquisa 
nos comércios, debate. 

Textos argumentativos, 
pesquisa nos comércios, 
debate. 

 
B 

5 Instituto Arco 

Tento informá-los da questão em si, 
mostrando para eles que devem 
estudar, pois os pais pagam escolar 
particular e por isso devem 
aproveitar essa oportunidade. 

Mostrando para eles que 
devem estudar e aproveitar 
essa oportunidade 

 
 

A 

6 Instituto Arco 

A partir dos esportes, valores, 
equipamentos e o uso adequado 
deles, atividades envolvendo 
cálculos e prática.  

A partir dos esportes, 
valores, equipamentos e o 
uso adequado deles 

 
 

B 

7 
Dr. Cícero 
Ferreira 

Mostrando-lhes sempre a realidade 
das coisas, ensinando-lhes a 
aprender a valorizar e lidar com o 
dinheiro desde cedo, só assim eles 
terão chance de realizar seus 
sonhos. 

Mostrando-lhes sempre a 
realidade das coisas, 
ensinando-lhes a aprender a 
valorizar e lidar com o 
dinheiro desde cedo.  

 
 

A 

8 
Dr. Cícero 
Ferreira 

Tento conscientizá-los sobre o 
assunto. 

Conscientizá-los sobre o 
assunto. 

 
B 

9 
Dr. Cícero 
Ferreira 

Somente são trabalhadas se forem 
citadas em textos, atividades no 
livro didático... Ou houver alguma 
pergunta fora do assunto escolar. 

Somente são trabalhadas se 
forem citadas em textos, 
atividades no livro didático ou 
se houver pergunta. 

 
 

B 

10 José Cândido 
Ferreira  

Ensino a usar o dinheiro de maneira 
consciente, olhar bem os preços 
das coisas, pesquisar qual produto 
ou lugar mais barato. 

Usar o dinheiro de maneira 
consciente. 

 
 

B 

11 
José Cândido 
Ferreira  

Valor real x consumismo. O mundo 
capitalista nos incentiva a consumir 
mais que o necessário devido à 
mídia e avanços tecnológicos. 

Valor real x consumismo. 

 
 

A 
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Tabela 108 
 
ECH e IC - resultados qualitativos da questão 3: como as questões relacionadas 
às informações financeiras são trabalhadas por você com seus alunos? - conclui 

Prof.  Escola Expressões-chave Ideia Central Categorias  

12 
José Cândido 
Ferreira  

SEBRAE SEBRAE 
B 

13 
José Cândido 
Ferreira 

São trabalhadas de forma bem clara 
em relação ao uso do dinheiro em 
seu cotidiano. 

Em relação ao uso do 
dinheiro em seu cotidiano. 

 
A 

14 
José Cândido 
Ferreira 

Procuro mostrar para os alunos a 
importância do uso dinheiro, de que 
maneira eles aprendem a 
economizar. 

Importância do uso dinheiro, 
de que maneira eles 
aprendem a economizar. 

 
A 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

As ICs semelhantes foram agrupadas em duas categorias, a partir de uma 

expressão que indicou o sentido dos depoimentos reunidos, conforme pode ser 

observado na Tabela 109, que informa também o resultado quantitativo dessa 

questão. 

  

Tabela 109 
 
Categorias e IC - resultados quantitativos da questão 3: como as questões 
relacionadas às informações financeiras são trabalhadas por você com seus 
alunos? 
Categoria  Ideias Centrais  Resultados Quantitativos  

Número  Porcentagem  
A A importância do dinheiro e consumo consciente 06 42,86 
B A partir de operações matemáticas, textos 

argumentativos, pesquisas nos comércios, pagamento 
de contas e debates. 

08 57,14 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 

 

A Tabela 109 mostra que, das 14 respostas, 42,86% (seis) foram agrupadas na 

categoria A, “a importância do dinheiro e consumo consciente”; 57,14% (oito) na 

categoria B, “através de operações matemáticas, textos argumentativos, 

pesquisas nos comércios, pagamento de contas e debates”. 

 

A seguir são apresentados os dois DSCs a partir da categorização das ICs 

referentes às respostas à questão 3 - como as questões relacionadas às 

informações financeiras são trabalhadas por você com seus alunos? 

 

IC – A importância do dinheiro e consumo consciente  
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DSC 1 - Trabalho a importância do uso do dinheiro no cotidiano de meus 
alunos, mostrando-lhes sempre a realidade das coisas ensinando-os a 
valorizar e lidar com o dinheiro desde cedo. Ainda, reconhecer e analisar 
suas possibilidades sem desperdícios, ressaltando de que maneira eles 
podem aprender economizar. Além disso, mostrando para eles que devem 
estudar e aproveitar essa oportunidade.  

 

IC – A partir de operações matemáticas, textos argumentativos, pesquisas nos 

comércios, pagamento de contas e debates  

 

DSC 2 - Trabalho com contas de água e luz, com dois objetivos: 
sustentabilidade, custo e formas de energia. Ainda trabalho com textos 
argumentativos, pesquisa nos comércios, debates, regra de três, juros 
porcentagem e problemas sobre dia a dia. Através dos esportes, valores, 
equipamentos e o uso adequado deles. 
 

Tanto o DSC 1 quanto o DSC 2 revelam que os professores realizam diversos 

trabalhos com seus alunos relacionadas às informações financeiras, mas não 

seguem uma padronização ou disciplina específica.   

 

Na Tabela 110 estão relacionadas as ECHs e as ICs da questão 4 - o que a 

escola ensina para as crianças sobre dinheiro? E registram-se os resultados 

qualitativos e quantitativos dessa questão. 

 

Tabela 110  
 
ECH e IC - resultados qualitativos da questão 4: o que a escola ensina para as 
crianças sobre dinheiro?                                                                        - continua 

Prof.  Escola Expressões-chave Ideia Central Categorias  

1 Instituto Arco 

Trabalho sobre desperdício de 
merenda e materiais escolares. A 
importância do gasto dos pais 
com a mensalidade, induzindo-os 
a pensarem qual a profissão dos 
alunos que exige a contrapartida 
do estudo. 

Trabalho sobre 
desperdício de merenda e 

materiais escolares 

 
 
 

B 

2 Instituto Arco O básico. O básico. A 

3 Instituto Arco O básico O básico A 

4 Instituto Arco 

Não jogar merenda no lixo, 
comprar aquilo que vai consumir. 
Utilizar os cadernos até o final. 
Aproveitar as folhas não escritas 
para reaproveitá-las. Zelar pelo 
material escolar. 

Não jogar merenda no lixo, 
comprar aquilo que vai 
consumir. Zelar pelo 

material escolar. 

 
 

B 
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Tabela 110  
 
ECH e IC - resultados qualitativos da questão 4: o que a escola ensina para as 
crianças sobre dinheiro? - conclui                                                                       

 

5 Instituto Arco 

Que o dinheiro deve ser usado 
com cuidado. Que em relação ao 
lanche deve ser comprado o que 
realmente for comer; que é 
preciso saber usar o dinheiro sem 
desperdício. 

Que é preciso saber usar o 
dinheiro sem desperdício. 

 
 

B 

6 Instituto Arco 
O valor, o quanto está difícil ter o 
dinheiro, a não desperdiçar 
principalmente os alimentos.  

O quanto está difícil ter o 
dinheiro, a não 

desperdiçar 

 
B 

7 
Dr. Cícero 
Ferreira 

Economizar sempre. Economizar 
C 
 

8 
Dr. Cícero 
Ferreira 

Muito pouco. Muito pouco 
 

D 

9 
Dr. Cícero 
Ferreira 

Que não é tudo na vida, mas é a 
forma de sobrevivência. 

Forma de sobrevivência. 
 

A 

10 José Cândido 
Ferreira  

Ensino-lhes a economizar. Economizar.  
C 

11 
José Cândido 
Ferreira  

Que tudo tem um preço e 
devemos ser conscientes. Ser conscientes. 

 
A 

12 
José Cândido 
Ferreira  

Dar mais valor, não gastar de 
maneira desvairada, começando 
pelo material que eles ganham na 
escola, o material didático e o que 
eles consomem. 

Dar mais valor, não gastar 
de maneira desvairada 

 
 

A 

13 
José Cândido 
Ferreira 

Ensina que o dinheiro é bom, mas 
deve ser gasto com o que precisa 
e não com coisas desnecessárias. 

Deve ser gasto com o que 
precisa 

 
A 

14 
José Cândido 
Ferreira 

Mostrando o desperdício, as 
despesas que a escola tem. Por 
isso sempre procuramos mostrar 
para eles a maneira correta de 
gastar e economizar. 

Mostrando o desperdício 
maneira correta de gastar 
e economizar. 

 
 

B 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

As ICs semelhantes foram agrupadas em quatro categorias, a partir de uma 

expressão que indicou o sentido dos depoimentos reunidos, de acordo com a 

Tabela 68, bem como o resultado quantitativo dessa questão. 
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Tabela 111 
 
Categorias e IC - resultados quantitativos da questão 4: o que a escola ensina 
para as crianças sobre dinheiro? 
Categoria  Ideias Centrais  Resultados Quantitativos  

Número  Porcentagem  
A Ensinando o básico 07 50,00 
B Ensinando a evitar o desperdício 05 35,72 
C Ensinando a economizar 02 14,28 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 

 

A Tabela 111 evidencia que, das 14 respostas, 50,00% (sete) foram agrupadas na 

categoria A, “ensinando o básico”; 35,72% (cinco) na categoria B, “ensinando a 

evitar o desperdício”; e 14,28% na categoria C, “ensinando a economizar”.  

 

A seguir são apresentados os três DSCs com base na categorização das ICs 

referentes às respostas à questão 4 - o que a escola ensina para as crianças 

sobre dinheiro? 

 

IC - Ensinando o básico 

 

DSC 1 – a escola ensina para as crianças os conceitos básicos sobre 
dinheiro, mostrando-lhes que o dinheiro é usado para a sobrevivência e é 
preciso ser consciente na sua utilização. Ainda, ensina a dar mais valor no 
dinheiro e não gastar de maneira desvairada. 

 

IC – Ensinando a evitar o desperdício  

DSC 2 – A escola realiza trabalhos com as crianças sobre desperdício de 
materiais escolares, a não jogar merenda no lixo e comprar somente aquilo 
que vai consumir. Além de ensinar que é preciso saber usar o dinheiro sem 
desperdício. 

 
IC - Ensinando a economizar: “DSC 3 - a escola ensina a gastar o dinheiro de 

maneira correta  e a economizar”.  

 

Tanto DSC 1, DSC 2 e DSC 3 mostram que os professores reconhecem que a 

escola trabalha a conscientização de assuntos inerentes ao dinheiro com seus 

alunos, apesar de não possuir projeto de educação econômica. Contudo, apenas 

um professor mencionou que a escola trabalha “muito pouco” o dinheiro com as 

crianças.  
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Na Tabela 112 estão relacionadas as ECHs e as ICs da questão 5 - em sua 

opinião, de forma geral, atualmente qual o principal problema relacionado ao 

dinheiro? E seguem-se os resultados qualitativos e quantitativos dessa questão. 

 

Tabela 112 
 
ECH e IC - resultados qualitativos da questão 5: em sua opinião, de forma geral, 
atualmente qual o principal problema relacionado ao dinheiro?  

Prof.  Escola Expressões-chave Ideia Central Cat.  

1 
Instituto 
Arco 

A mídia que induz ao grande consumo, 
eletrônicos e roupas. 

A mídia que induz ao grande 
consumo. 

 
A 

2 
Instituto 
Arco 

Valorização e reconhecimento da falta, 
além da inflação. 

Valorização e reconhecimento 
da falta de dinheiro e a inflação.  

 
A 

3 
Instituto 
Arco 

Má-distribuição do dinheiro e má-
administração. 

Má-distribuição e administração 
do dinheiro 

A 

4 
Instituto 
Arco 

Juros altíssimos, impostos exorbitantes, 
inflação subindo cada dia mais, preços 
do petróleo sem controle fiscalização, 
formando cartel. 

Juros altíssimos, impostos 
exorbitantes, petróleo sem 
controle e fiscalização 

 
B 

5 
Instituto 
Arco 

Acredito que possa ser pela crise 
financeira que o Brasil está passando, 
pelos escândalos dos governantes e 
pela inflação, consequentemente. 

Possa ser pela crise financeira 
que o Brasil está passando 

 
B 

6 
Instituto 
Arco 

Descontrole, falta de organização 
financeira  

Falta de organização financeira 
 

A 

7 
Dr. Cícero 
Ferreira 

Desemprego, crise atual do país. Desemprego, crise atual do país 
B 

8 
Dr. Cícero 
Ferreira 

A falta dele. A falta de dinheiro 
 

A 

9 
Dr. Cícero 
Ferreira A falta de planejamento. A falta de planejamento. 

 
A 

10 
José 
Cândido 
Ferreira  

Tudo muito caro. Tudo caro 
 

B 

11 
José 
Cândido 
Ferreira  

A desvalorização do mesmo. Desvalorização 
 

A 

12 
José 
Cândido 
Ferreira  

Quando não tem emprego. Não têm 
noção do valor do dinheiro. 

Não têm noção do valor do 
dinheiro. 

 
A 

13 
José 
Cândido 
Ferreira 

Às vezes as pessoas não sabem como 
gastar o dinheiro, ou seja, usam em 
coisas que levam ao mau caminho. 

Às vezes as pessoas não sabem 
como gastar o dinheiro. 

 
A 

14 
José 
Cândido 
Ferreira 

A facilidade que eles encontram para 
gastar o dinheiro, principalmente 
quando se tem bolsa-família. 

A facilidade para gastar o 
dinheiro. 

 
A 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 
As ICs semelhantes foram agrupadas em quatro categorias, a partir de uma 

expressão que indicou o sentido dos depoimentos reunidos, como se detecta na 

Tabela 113, bem como o resultado quantitativo dessa questão. 
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Tabela 113 
 
Categorias e IC - resultados quantitativos da questão 5: em sua opinião, de forma 
geral, atualmente qual o principal problema relacionado ao dinheiro?  

 Categoria  Ideias Centrais  Resultados Quantitativos  
Número  Porcentagem  

A Falta de organização financeira e desvalorização do dinheiro 09 64,28 
B Desemprego e problemas relativos a aspectos econômicos  05 35,72 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 

 

A Tabela 113 demonstra que, das 14 respostas, 64,28% (nove) foram agrupadas 

na categoria A, “falta de organização financeira e desvalorização do dinheiro”, 

35,72% (cinco) na categoria B, “desemprego e problemas relativos a aspectos 

econômicos”.  

 

A seguir são apresentados os dois DSCs com base na categorização das ICs 

referentes às respostas à questão 5 - M sua opinião, de forma geral, atualmente 

qual o principal problema relacionado ao dinheiro?  

 

IC - Falta de organização financeira e desvalorização do dinheiro  

 

DSC 1 – Na minha opinião, o principal problema relacionado ao dinheiro é 
a má-distribuição, a falta do dinheiro, a sua desvalorização, além da falta 
de organização financeira, pois às vezes as pessoas não sabem como 
gastar o dinheiro. 
 

No DSC 1, os professores revelam suas opiniões referentes ao principal problema 

de dinheiro e destacam a falta de organização financeira e a desvalorização do 

dinheiro.  

 

IC – Desemprego e aspectos econômicos: “DSC 2 – Na minha opinião, o principal 

problema relacionado ao dinheiro é o desemprego, a crise financeira que o Brasil 

está passando que está ocasionado preços, juros e impostos altos, além da 

inflação”.   

 

No DSC 2, os professores manifestam suas opiniões no tocante ao principal 

problema de dinheiro e destacam o desemprego e problemas relativos a aspectos 

econômicos.  
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Na Tabela 114 encontram-se as ECHs e as ICs da questão 6 - em sua opinião, 

atualmente, qual o principal problema relacionado ao dinheiro com crianças e 

adolescentes? A Tabela aborda também os resultados qualitativos e quantitativos 

dessa questão. 

 

Tabela 114 
 
ECH e IC - resultados qualitativos da questão 6: em sua opinião, atualmente, qual 
o principal problema relacionado ao dinheiro com crianças e adolescentes?  

Prof.  Escola  Expressões -chave  Ideia Central  Cat. 

1 Instituto Arco 
Os pais estão cedendo muito em 
relação aos filhos.  

Os pais estão cedendo muito em 
relação aos filhos.  

 
B 

2 Instituto Arco 
A maioria dos adolescentes não 
valoriza, pois recebe  mesadas sem 
nenhum propósito. 

Adolescentes não valorizam, 
pois recebem  mesadas sem 
nenhum propósito. 

 
A 

3 Instituto Arco A falta de esclarecimento Falta de esclarecimento B 

4 Instituto Arco 

Os pais estão perdendo o "controle". 
O filho pede, faz chantagem e os 
pais acabam perdendo o controle, 
seus filhos ficam sem limite. 

Os pais estão perdendo o 
"controle", filho pede, faz 
chantagem, os pais perdem o 
controle, ficam sem limite. 

 
 

B 

5 Instituto Arco 
Acho que esses adolescentes não 
estão tendo a devida consciência da 
crise que estamos enfrentando. 

Os adolescentes não estão 
tendo a devida consciência da 
crise que estamos enfrentando. 

 
 

B 

6 Instituto Arco 
Quer ter o que os colegas têm, sem 
que a condição permita. 

Quer ter o que os colegas têm 
 

B 

7 
Dr. Cícero 
Ferreira Falta de emprego para os pais Falta de emprego para os pais.  

 
B 

8 
Dr. Cícero 
Ferreira 

Mau uso do dinheiro e consumismo 
pelos aparelhos de celular. 

Mau uso do dinheiro e o 
consumismo 

 
A 

9 
Dr. Cícero 
Ferreira 

Falta de planejamento de seus 
cuidantes e o esbanjar dos mesmos 
para com os filhos. 

Falta de planejamento de seus 
cuidantes 

 
A 

10 
José Cândido 

Ferreira 
Uso inconsciente do dinheiro Uso inconsciente do dinheiro 

 
A 

11 
José Cândido 

Ferreira 
Não sabem calcular. Não sabem 
comparar valores. 

Não sabem calcular nem 
comparar valores 

 
B 

12 José Cândido 
Ferreira 

Muito dinheiro fácil traz problemas 
como: consumo de bebidas, drogas. 

Dinheiro fácil acarreta problemas  
B 

13 
José Cândido 

Ferreira 

O principal problema das crianças e 
adolescentes é que às vezes 
gastam o dinheiro usando drogas, 
prostituindo, etc. 

Gastam o dinheiro usando 
drogas e  prostituindo. 

 
A 

14 
José Cândido 

Ferreira 

Começa pelos pais. Que deveriam 
mostrar o valor e a responsabilidade 
de como gastar e economizar o 
dinheiro de maneira correta. 

Os pais deveriam mostrar o valor 
do dinheiro e a responsabilidade 
de como gastar e economizar de 
maneira correta. 

 
 

B 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 
As ICs semelhantes foram agrupadas em duas categorias, a partir de uma 

expressão que indicou o sentido dos depoimentos reunidos, como se comprova 

na Tabela 115, bem como o resultado quantitativo dessa questão. 
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Tabela 115 
 
Categorias e IC - resultados quantitativos da questão 6: em sua opinião, 
atualmente, qual o principal problema relacionado ao dinheiro com crianças e 
adolescentes? 
Categoria  Ideias Centrais  Resultados Quantitativos  

Número  Porcentagem  
A O uso inconsciente do dinheiro e o consumismo 05 35,72 
B Falta de controle e orientação por parte dos pais 09 64,28 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 

 

A Tabela 115 traz 35,72% (cinco) das 14 respostas agrupadas na categoria A, “o 

uso inconsciente do dinheiro e o consumismo”; e 64,28% (nove) na categoria B, 

“falta de controle e orientação por parte dos pais”.  

 

A seguir são apresentados os dois DSCs a partir da categorização das ICs 

referentes às respostas a questão 6 – em sua opinião, atualmente, qual o 

principal problema relacionado ao dinheiro com crianças e adolescentes? 

 

IC - O uso inconsciente do dinheiro e o consumismo  

 

DSC 1 - Na minha opinião o principal problema relacionado ao dinheiro por 
crianças e adolescentes é o uso inconsciente do dinheiro e o consumismo, 
ou seja, os adolescentes não valorizam  o dinheiro, pois recebem  
mesadas sem nenhum propósito, gastam sem calcular e nem comparar 
valores. E, ainda não estão tendo a devida consciência da crise que 
estamos enfrentando.   

 

IC - Falta de controle e orientação por parte dos pais 

 

DSC 2 - Na minha opinião o principal problema relacionado ao dinheiro por 
crianças e adolescentes é que os pais deveriam mostrar o valor do dinheiro 
e a responsabilidade de como gastar e economizar de maneira correta. 
Além disso, os pais estão perdendo o "controle" dos filhos, pois estão 
cedendo muito através de chantagens. Dessa forma,  seus filhos acabam 
ficando sem limites e dinheiro fácil acarreta problemas como drogas e 
prostituição.  
 

No DSC 1 e no DSC 2, os professores opinaram sobre o principal problema de 

dinheiro para crianças e adolescentes, destacando o uso inconsciente do dinheiro 

e a falta de controle dos pais para com os filhos, que acabam ficando sem limites, 

acarretando problemas sociais sérios. Na Tabela 116 estão relacionadas as ECHs 
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e as ICs da questão 7 – atualmente, como você percebe o consumo de crianças e 

adolescentes? Em seguida, os resultados qualitativos e quantitativos dessa 

questão. 

 

Tabela 116 
 
ECH e IC - resultados qualitativos da questão 7: atualmente, como você percebe 
o consumo de crianças e adolescentes?  

Prof.  Escola Expressões-chave Ideia Central Cat. 

1 
Instituto 
Arco 

Aparelhos celulares e roupas. Excesso de 
material escolar, canetas, borrachas, etc. 

Aparelhos celulares e 
roupas 

 
A 

2 
Instituto 
Arco 

Consumo desenfreado, ou melhor, estão se 
tornando consumistas pelo marketing. 

Consumo desenfreado 
 

A 

3 
Inst. 
Arco 

Sim. - 
 

4 
Instituto 
Arco 

Aparelhos celulares e roupas. Excesso de 
material escolar, canetas, borrachas, etc. 

Excesso de material 
escolar. 

 
A 

5 
Instituto 
Arco 

Eu acho que está demais, não sei se para 
suprir a falta dos pais, eles só pensam em 
querer mais e mais, sobretudo aparelhos 
tecnológicos, roupas, sons e outros. 

Aparelhos tecnológicos, 
roupas, sons 

 
 

A 

6 
Instituto 
Arco 

Com materiais tecnológicos, esquecendo 
às vezes materiais simples, mas essenciais. 

Com materiais tecnológicos 
 

A 

7 
Dr. 
Cícero 
Ferreira 

Consomem pouco, pois não têm dinheiro. 
Consomem pouco, pois 
não têm dinheiro 

B 

8 
Dr. 
Cícero 
Ferreira 

Eles estão mais atuantes na vida financeira 
familiar. 

Estão mais atuantes na 
vida financeira familiar. 

 
A 

9 
Dr. 
Cícero 
Ferreira 

Com guloseimas. Guloseimas 
 

A 

10 
José 
Cândido 
Ferreira  

Não tem noção do quanto as coisas estão 
caras. 

Não tem noção do quanto 
as coisas estão caras. 

 
A 

11 
José 
Cândido 
Ferreira  

Alto, devido à mídia e aos avanços 
tecnológicos; querem o que é novo, da 
moda. 

Devido à mídia e aos 
avanços tecnológicos 

 
A 

12 
José 
Cândido 
Ferreira  

Todas são muito consumistas, mesmo 
aquelas de baixa renda, quando têm 
oportunidade de ter, consomem muito. 

Todas são muito 
consumistas 

 
A 

13 
José 
Cândido 
Ferreira 

Atualmente bem consumido. Bem consumido 
 

A 

14 
José 
Cândido 
Ferreira 

Muitos ganham mesadas dos pais, outros 
fazem o  uso do dinheiro do bolsa-escola, 
então não são chamados à 
responsabilidade para as questões 
financeiras. Gastam muito sem se 
preocupar de onde vem o dinheiro. 

Muitos ganham mesadas 
dos pais, outros fazem o  
uso do dinheiro do bolsa-
escola. Gastam muito sem 
se preocupar de onde vem 
o dinheiro. 

 
 

A 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
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As ICs semelhantes foram agrupadas em duas categorias, a partir de uma 

expressão que indicou o sentido dos depoimentos reunidos, como exibe a Tabela 

117, que mostra, ainda, o resultado quantitativo dessa questão. 

 

Tabela 117 
 
Categorias e IC - resultados quantitativos da questão 7: atualmente, como você 
percebe o consumo de crianças e adolescentes?  

Categoria  Ideias Centrais  Resultados Quantitativos  
Número  Porcentagem  

A São muito consumistas, devido à mídia e aos avanços 
tecnológicos 

13 99,00 

B Consomem pouco 01 1,00 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 

 

A Tabela 117 enfatiza que, das 14 respostas, 99,00 (13) foram agrupadas na 

categoria A, “são muito consumistas, devido à mídia e aos avanços tecnológicos”, 

1,00% (uma) na categoria B, “consomem pouco”.  

 

Os dois DSCs a seguir referem-se à categorização das ICs das respostas à 

questão 7 – atualmente, como você percebe o consumo de crianças e 

adolescentes? 

 

IC - São muito consumistas, devido à mídia e aos avanços  

 

DSC 1 – Percebo que as crianças e adolescentes estão muito consumistas, 
consomem de forma desenfreada. Compram aparelhos celulares e roupas 
devido ao incentivo da mídia e pelos avanços tecnológicos. Muitos ganham 
mesadas dos pais, outros fazem o uso do dinheiro do bolsa-escola, ou 
seja, gastam muito sem se preocupar de onde vem o dinheiro. 
 

No DSC 1, os professores revelaram suas preocupações em relação ao consumo 

de crianças e adolescentes, ressaltando o consumo desenfreado e a falta de 

controle do dinheiro.  

 

IC - Consomem pouco: “DSC 2 - Na minha opinião, as crianças e adolescentes 

consomem pouco, pois não têm dinheiro”.  
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No DSC 2, apenas um professor descreveu que as crianças e adolescentes 

consomem pouco.  

 

Na Tabela 118 estão relacionadas as ECHs e as ICs da questão 8 – são feitas 

atividades de campo para o aprendizado sobre dinheiro? Quais? Com que 

objetivos? E exibe os resultados qualitativos e quantitativos dessa questão. 

 

Tabela 118 
 
ECH e IC - resultados qualitativos da questão 8: são feitas atividades de campo 
para o aprendizado sobre dinheiro? Quais? Com que objetivos? 
Prof. Escola  Expressões -chave  Ideia Central  Cat. 

1 Instituto Arco 

Hoje a geografia econômica é a 
principal fonte de divergência entre 
países. Pesquisa de preços de 
produtos agrícolas e industrializados.  

Geografia econômica 

 
 

A 

2 Instituto Arco 

Nas aulas de Matemática, faremos 
comparações para reconhecer a 
valorização ou desvalorização da 
moeda 

Nas aulas de Matemática, 
para reconhecer a 
valorização ou 
desvalorização da moeda 

 
A 

3 Instituto Arco Não. Não  B 

4 Instituto Arco 

Às vezes trabalhamos em forma de 
textos: notícias de jornais, revistas, 
textos de livros didáticos, com o 
objetivo de como usar o dinheiro. 

Notícias de jornais, 
revistas, textos de livros 
didáticos, 

 
 

A 

5 Instituto Arco 

Com frequência não, mas acredito que 
seria bom se pudéssemos ter 
atividades variadas mostrando os lados 
do dinheiro, ou seja, como usá-lo de 
forma consciente. 

Com frequência não, mas 
acredito que seria bom.  

 
 
 

B 

6 Instituto Arco 
Na minha disciplina não. Acontece no 
Ensino Fundamental I. 

Não 
 

B 

7 
Dr. Cícero 
Ferreira 

Não. Não 
B 

8 
Dr. Cícero 
Ferreira Não sei. Não sei 

 

9 
Dr. Cícero 
Ferreira 

Não. Não 
B 

10 
José Cândido 
Ferreira  

Projeto do SEBRAE, as crianças 
tenham um aprendizado na compra e 
venda de produtos. 

Projeto do SEBRAE 
 

A 

11 
José Cândido 
Ferreira  

Não, somente leitura e interpretação 
em sala de aula. 

Não 
 

B 

12 
José Cândido 
Ferreira  

Projeto do SEBRAE, para que as 
crianças tenham um aprendizado na 
compra e venda de produtos. 

Projeto do SEBRAE 
 

A 

13 
José Cândido 
Ferreira 

Ensinar com objetivo de saber como 
gastar seu dinheiro, como receber. 

Ensinar com objetivo de 
saber como receber e  
gastar seu dinheiro  

 
A 

14 
José Cândido 
Ferreira 

Projeto do SEBRAE. Projeto do SEBRAE 
 

A 

SEBRAE: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
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As ICs semelhantes foram agrupadas em duas categorias, a partir de uma 

expressão que indicou o sentido dos depoimentos reunidos, conforme pode ser 

observado na Tabela 119, bem como o resultado quantitativo dessa questão. 

 

Tabela 119 
 
Categorias e IC - resultados quantitativos da questão 8: são feitas atividades de 
campo para o aprendizado sobre dinheiro? Quais? Com que objetivos? 
Categoria  Ideias Centrais  Resultados Quantitativos  

Número  Porcentagem  
A Sim, são realizadas atividades sobre dinheiro  07 50,00 
B Não 07 50,00 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 

 

Na Tabela 119, das 14 respostas 50% (sete) foram agrupadas na categoria A, 

“sim, são realizadas atividades”, e  50% (sete) na categoria B, “não”.  

 

Os dois próximos DSCs baseiam-se na categorização das ICs referentes às 

respostas à questão 8 – são feitas atividades de campo para o aprendizado sobre 

dinheiro? Quais? Com que objetivos? 

 

IC - Sim, são realizadas atividades sobre dinheiro 

 

DSC 1 – Realizo atividades para o aprendizado sobre dinheiro através das 
aulas de Matemática, para reconhecer a valorização ou desvalorização da 
moeda, na aulas de Geografia Econômica e com Projeto SEBRAE para 
que as crianças tenham um aprendizado na compra e venda de produtos.  

 

IC - Não: “DSC 2 – Não realizo atividades para o aprendizado sobre dinheiro com 

as crianças”. 

   

No DSC 1, os professores mencionaram suas preocupações com o consumo de 

crianças e adolescentes, ressaltando o consumo desenfreado e a falta de controle 

do dinheiro. Já No DSC 2, os professores não realizam algum tipo de atividade de 

campo para o aprendizado sobre dinheiro para as crianças. 
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Na Tabela 120 encontram-se as ECHs e as ICs da questão 9 – como você 

percebe o aprendizado sobre consumo na família? E também os resultados 

qualitativos e quantitativos dessa questão. 

 

Tabela 120 
 
ECH e IC - resultados qualitativos da questão 9: como você percebe o 
aprendizado sobre consumo na família?  

Prof.  Escola Expressões-chave Ideia Central Cat.  

1 Instituto Arco 
Famílias equilibradas, filhos com mais 
preocupação com gastos. Família que 
tem diálogo ocorre o mesmo. 

Famílias equilibradas e com 
diálogo 

 
A 

2 Instituto Arco 
Saber usar o dinheiro procurando 
entender e distribuir os seus gastos. 
Pesquisar antes de comprar. 

Saber usar o dinheiro e 
pesquisar antes de comprar 

 
A 

3 Instituto Arco Através de comentários. Através de comentários. A 

4 Instituto Arco 

A família, às vezes, discute com os filhos 
o controle do dinheiro, mas os jovens, na 
maioria, não se conscientizam e pais 
cedem muito fácil. 

A família discute com os 
filhos sobre dinheiro, mas a 
maioria dos jovens não 
conscientizam. 

 
A 

5 Instituto Arco 

Acho que ainda hoje é necessário que a 
família tenha mais diálogo com os filhos, 
mostrando a realidade que estamos 
vivendo e dando o devido valor ao 
dinheiro. 

É necessário que a família 
tenha mais diálogo com os 
filhos 

 
 

A 

6 Instituto Arco 
Algumas têm bom aprendizado, outras 
gastam além do que têm para manter. 

1ª:Algumas têm bom 
aprendizado 

2ª:Outras gastam além do que 
têm.  

 
A 

7 
Dr. Cícero 
Ferreira 

Algumas famílias possuem muito pouca 
informação. 

Algumas famílias possuem 
pouca informação. 

 
B 

8 
Dr. Cícero 
Ferreira 

A família atualmente tenta mostrar a 
realidade financeira. 

Tenta mostrar a realidade 
financeira. 

 
A 

9 
Dr. Cícero 
Ferreira 

Fraco. Acho que todos deveriam ter aula 
de Economia, dinheiro não é fácil de 
controlar, por isso muitos não têm 
controle. 

Fraco. Acho que todos 
deveriam ter aula de 
Economia, dinheiro, não é 
fácil controlar 

 
B 

10 
José Cândido 

Ferreira 
Bem, na medida do possível tenta 
mostrar a importância da economia. 

Na medida do possível tenta 
mostrar a importância da 
economia 

 
A 

11 José Cândido 
Ferreira 

A partir das economias e discussão sobre 
o custo de vida. 

Discussão sobre o custo de 
vida. 

 
A 

12 
José Cândido 

Ferreira 

Através do trabalho dos pais. Os pais 
desta comunidade são 
microempreendedores, no entanto, aqui 
tem uma associação de produtores rurais. 

Através do trabalho dos pais. 

 
 

A 

13 José Cândido 
Ferreira 

Percebo que as famílias estão 
consumindo o dinheiro no que 
necessitam, ou seja, de forma adequada. 

As famílias estão consumindo 
o dinheiro no que necessita 

 
A 

14 
José Cândido 

Ferreira 

Muitos pais mostram para seus filhos 
ainda quando pequenos a importância de 
economizar e de onde sai o dinheiro.  

Mostram para seus filhos a 
importância do dinheiro.  

 
A 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
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As ICs semelhantes foram agrupadas em duas categorias, a partir de uma 

expressão que indicou o sentido dos depoimentos reunidos (Tabela 121), bem 

como o resultado quantitativo dessa questão. 

 

Tabela 121 
 
Categorias e IC - resultados quantitativos da questão 9: como você percebe o 
aprendizado sobre consumo na família?  
Categoria  Ideias Centrais  Resultados Quantitativos  

Número  Porcentagem  
A As famílias ensinam sobre consumo aos filhos  12 85,71 
B Falta de orientação aos filhos sobre consumo  02 14,29 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 

 

A Tabela 121 informa que, das 14 respostas, 85,71% (12) foram agrupadas na 

categoria A, “as famílias ensinam sobre consumo aos filhos”, e 14,29% (duas) na 

categoria B, “falta de orientação econômica aos filhos sobre consumo”.  

 

A seguir são apresentados os dois DSCs a partir da categorização das ICs 

referentes às respostas à questão 9 – como você percebe o aprendizado sobre 

consumo na família?  

 

IC - As famílias ensinam sobre consumo aos filhos 

 

DSC 1 - Percebo que através do trabalho dos pais, mostrando a realidade 
financeira, as famílias estão equilibradas, dialogando com os filhos sobre a 
importância do dinheiro, que é preciso saber usar o dinheiro pesquisando 
antes de comprar. Assim, muitos filhos apresentam um bom aprendizado, 
comprando apenas o que necessitam.  
 

No DSC 1, os professores revelaram que as famílias orientam seus filhos em 

relação ao consumo, por meio do diálogo.   

 

IC - Falta de orientação econômica aos filhos sobre consumo  

 

DSC 2 – Percebo que algumas famílias possuem pouca informação sobre 
o consumo e, por sua vez, não orientam seus filhos, que gastam além do 
que têm, perdendo, assim, o controle da situação. Acho que todos 
deveriam ter uma aula de economia e dinheiro.  
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No DSC 2, os professores citaram que a família não orienta seus filhos quanto ao 

consumo e ressaltam a importância de se ter aula de economia.   

 

Na Tabela 122 estão dispostas as ECHs e as ICs da questão 10 – como você 

avalia o trabalho desenvolvido por você a respeito de dinheiro junto aos alunos do 

ensino fundamental II? E seguem-seos resultados qualitativos e quantitativos 

dessa questão. 

 

Tabela 122 
 
ECH e IC - resultados qualitativos da questão 10: como você avalia o trabalho 
desenvolvido por você a respeito de dinheiro junto aos alunos do Ensino 
Fundamental II? - continua 

Prof. Escola Expressões-chave Ideia Central Categor ias  

1 Instituto Arco 

Pela minha idade e por ter 
passado por várias crises 
nacionais e mundiais. Procuro 
relatar estas fases e as 
consequências na família/ 
emprego e nossa cidade, na 
agricultura. 

Procuro relatar crise e as 
consequências na 
família/emprego e nossa 
cidade, na agricultura. 

 
 
 

A 

2 Instituto Arco 

Dentro do possível a orientação 
é gastar menos de 40% da 
renda. Procurar investir em 
longo prazo. Pesquisar sempre. 

Dentro do possível a 
orientação é gastar menos 
de 40%. 

 
 

A 

3 Instituto Arco Sim. - - 

4 Instituto Arco 

Bom, sempre que tem 
oportunidade converso a 
respeito do dinheiro, das 
dificuldades dos pais para 
garantir seu estudo numa 
Escola Particular. 

Sempre que tem 
oportunidade converso a 
respeito do dinheiro 

 
 

A 

5 Instituto Arco 

Acredito que tento passar para 
os alunos como usar o dinheiro 
no dia a dia, tenta conscientizá-
los de que devemos comprar 
somente o que precisamos e 
evitar o consumo 
desnecessário. 

Como usar o dinheiro no dia 
a dia e evitar o consumo 
desnecessário. 

 
 
 

A 

6 Instituto Arco 

A maioria entende a 
importância, mas como tem a 
influencia da família não 
colocam em prática. 

A influencia da família 

 
A 

7 
Dr. Cícero 
Ferreira 

Um trabalho bom, mas poderia 
ser melhor se não tivéssemos 
um programa muito intenso para 
vencermos. 

Um trabalho bom, mas 
poderia ser melhor 

 
 

B 

8 
Dr. Cícero 
Ferreira 

Faço pouco para eles., é 
insuficiente. Trabalho mais essa 
questão no fundamental I. 

Faço pouco para eles, é 
insuficiente. 

 
B 
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Tabela 122 
 
ECH e IC - resultados qualitativos da questão 10: como você avalia o trabalho 
desenvolvido por você a respeito de dinheiro junto aos alunos do Ensino 
Fundamental II? - conclui 

Prof. Escola Expressões-chave Ideia Central Categor ias  

9 
Dr. Cícero 
Ferreira 

Quando o assunto é trabalhado 
tento mostrar a importância e a 
necessidade em economizar. 

Mostrar a importância e a 
necessidade em economizar. 

 
A 

10 
José 
Cândido 
Ferreira  

Começam na família as 
mudanças, mas a escola pode 
ser contribuição. 

Começam na família as 
mudanças 

 
A 

11 
José 
Cândido 
Ferreira  

Através de projetos, pois todos 
conseguem visualizar o custo-
benefício ao adquirir seus 
produtos almejados. 

Através de projetos 

 
A 

12 
José 
Cândido 
Ferreira  

O trabalho é conscientizar, 
desde o desperdício da 
merenda até o futuro escolar. 

O trabalho é conscientizar 
 

A 

13 
José 
Cândido 
Ferreira 

Acho que eles têm a máxima 
convicção de como e com o que 
gastar o dinheiro. 

Acho que sabem com o que 
gastar o dinheiro 

 
A 

14 
José 
Cândido 
Ferreira 

Eu acho que meu trabalho 
poderia ser melhor. Poderia 
fazer um trabalho de 
conscientização mais bem 
elaborado e mais chamativo 
com os alunos. 

Acho que poderia ser melhor 
e  fazer um trabalho de 
conscientização mais bem 
elaborado e mais chamativo 
com os alunos 

 
 

B 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

As IC semelhantes foram agrupadas em duas categorias, a partir de uma 

expressão que indicou o sentido dos depoimentos reunidos, como se verifica na 

Tabela 123, que abrange o resultado quantitativo dessa questão. 

 

Tabela 123 
 
Categorias e IC - resultados quantitativos da questão 10: como você avalia o 
trabalho desenvolvido por você a respeito de dinheiro junto aos alunos do Ensino 
Fundamental II? 
Categoria  Ideias Centrais  Resultados Quantitativos

Número  Porcentagem  
A Trabalho de orientação e conscientização sobre dinheiro 11 78,57 
B Trabalho bom, mas insuficiente  03 21,43 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 

 

Na Tabela 123, das 14 respostas, 78,57% (11) foram agrupadas na categoria A, 

“trabalho de orientação e conscientização sobre dinheiro”, e 21,43% (três) na 

categoria B”, trabalho bom, mas insuficiente”.  
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Os dois próximos DSCs baseiam-se na categorização das ICs referentes às 

respostas à questão 10 - como você avalia o trabalho desenvolvido por você a 

respeito de dinheiro junto aos alunos do ensino fundamental II? 

 

IC - Trabalho de orientação e conscientização sobre dinheiro 

 

DSC 1 - O trabalho realizado por mim é conscientizar os alunos do Ensino 
Fundamental II da importância da família, sobre como usar o dinheiro no 
dia a dia e evitar o consumo desnecessário. Além de trabalhar com 
projetos para mostrar a importância e a necessidade em economizar e 
ainda orientar de que é necessário gastar menos de 40% da renda. 
Procuro também relatar a crise e as consequências na família e emprego.  
 

No DSC 1, os professores revelaram que realizam trabalhos de conscientização 

sobre a importância e o uso do dinheiro no dia a dia, além de relatar a crise e a 

necessidade de economizar.  

 

IC - Trabalho bom, mas insuficiente 

 

DSC 2 – Realizo um trabalho bom com os alunos do Ensino Fundamental 
II, mas poderia ser melhor, pois faço pouco por eles. Poderia fazer um 
trabalho de conscientização mais bem elaborado e mais chamativo com os 
alunos.   
   

No DSC 2, os professores atestam que realizam um bom trabalham, que poderia 

ser mais bem elaborado para o melhor aprendizado dos alunos.   

 

Na Tabela 124 estão as ECHs e as ICs da questão 11 – que mudanças você 

acredita que possam ser feitas no desenvolvimento de atividades sobre as 

questões financeiras? – e os resultados qualitativos e quantitativos dessa 

questão. 
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Tabela 124 
 
ECH e IC - resultados qualitativos da questão 11: que mudanças você acredita 
que possam ser feitas no desenvolvimento de atividades sobre as questões 
financeiras?  

Pr
of.  Escola Expressões-chave Ideia Central Cat. 

1 Instituto Arco 

Penso que os períodos de crise são 
ótimos para mudanças de hábitos. 
Crise da luz, crise do petróleo e 
inflação. Quando atingem a todos, as 
mudanças são imediatas. Importante 
trabalhar sustentabilidade e objetivos 
de vida menos consumistas. 

Penso que os períodos de 
crise são ótimos para 
mudanças de hábitos. 
Importante trabalhar 
sustentabilidade e objetivos 
de vida menos consumistas 

 
 

B 

2 Instituto Arco 
Conscientização para investimentos 
futuros. Análise de valores agregados. 

Conscientização para 
investimentos futuros 

 
A 

3 Instituto Arco 
Mudanças de acordo com a 
necessidade e desenvolvimento da 
classe. 

Mudanças de acordo com a 
necessidade e 
desenvolvimento da classe 

 
C 

4 Instituto Arco Pesquisas, debates. Pesquisas, debates  

5 Instituto Arco 

Acho que em 1º lugar o que deve ser 
melhorado é em relação à parte dos 
governantes, essa crise que afeta a 
todos os brasileiros; a conscientização 
sobre como lidar c/a modernidade 
consumista e, consequentemente, 
pensar mais em "ser" do que "ter". 

A conscientização sobre 
como lidar frente à 
modernidade consumista e, 
consequentemente, pensar 
mais em "ser" do que "ter" 

 
 
 

A 

6 Instituto Arco 
Irá diminuir considerável no número de 
inadimplência e como consequência um 
maior crescimento econômico. 

Irá diminuir considerável no 
número de inadimplência 

 
A 

7 
Dr. Cícero 
Ferreira 

Desenvolver mais atividades dentro da 
escola a esse respeito. 

Desenvolver mais atividades 
dentro da escola 

 
A 

8 
Dr. Cícero 
Ferreira 

Muitas. A conscientização é muito 
importante. 

A conscientização é muito 
importante 

 
A 

9 
Dr. Cícero 
Ferreira 

Acredito que as escolas passarão a 
trabalhar mais essas questões devido a 
atuais condições financeiras do país. 

As escolas passarão a 
trabalhar mais essas 
questões devido a atuais 
condições financeiras do 
país 

 
C 

1
0 

José Cândido 
Ferreira - - 

 
- 

1
1 

José Cândido 
Ferreira 

Através de projetos, simulação de 
compra e venda de produtos, visitas a 
supermercados e lojas. 

Através de projetos, 
simulação de compra/venda 
de produtos, visitas a 
supermercados/lojas 

 
C 

1
2 

José Cândido 
Ferreira 

A partir do momento do 
amadurecimento através da idade, a 
conscientização, através da família, que 
é um papel importante para formação 
intelectual de cada cidadão. 

A conscientização, através 
da família, que é um papel 
importante para formação 
intelectual de cada cidadão 

 
 

A 

1
3 

José Cândido 
Ferreira 

Acho que temos que continuar 
conscientizando os alunos sobre como 
deve ser distribuído o dinheiro. Não só 
como distribuir também como gastar. 

Tem que continuar 
conscientizando os alunos 
sobre como deve ser 
distribuído o dinheiro 

 
 

A 

1
4 

José Cândido 
Ferreira 

Através de projetos como SEBRAE, 
levar os alunos a supermercado, lojas, 
bancos e outros lugares que possam 
por si próprios gastar dinheiro. 

Através de projetos como 
SEBRAE 

 
 

C 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 
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As ICs semelhantes foram agrupadas em duas categorias, a partir de uma 

expressão que indicou o sentido dos depoimentos reunidos, como se constata na 

Tabela 125, bem como o resultado quantitativo dessa questão. 

 

Tabela 125 
 
Categorias e IC - resultados quantitativos da questão 11: que mudanças você 
acredita que possam ser feitas no desenvolvimento de atividades sobre as 
questões financeiras? 
Categoria  Ideias Centrais  Resultados Quantitativos  

Número  Porcentagem  
A A conscientização dos alunos sobre dinheiro 06 42,86 
B Sustentabilidade e objetivos de vida menos 

consumistas 
01 7,14 

C Desenvolvimento de atividades na escola como 
pesquisas, debates e projetos 

07 50,00 

Fonte : dados da pesquisa (2015). 

 

Das 14 respostas, 42,86% (seis) foram agrupadas na categoria A, “a 

conscientização dos alunos sobre dinheiro”, 7,14% (uma) na categoria B, 

“sustentabilidade e objetivos de vida menos consumistas”, e 50,00% (sete) na 

categoria C, “desenvolvimento de atividades na escola como pesquisas, debates 

e projetos” (Tabela 125).  

 

A seguir são apresentados os três DSCs com base na categorização das ICs 

referentes às respostas à questão 11 – que mudanças você acredita que possam 

ser feitas no desenvolvimento de atividades sobre as questões financeiras? 

 

IC - A conscientização dos alunos sobre dinheiro 

 

DSC 1 – Acredito que devem ser realizadas tarefas de conscientização dos 
alunos sobre como lidar frente à modernidade consumista 
e,consequentemente, pensar mais em "ser" do que "ter". Além disso, é 
bom destacar o papel da família na conscientização de como deve ser 
distribuído o dinheiro e na formação intelectual de cada cidadão.  

 

No DSC 1, os professores defenderam que as mudanças devem ser realizadas a 

partir da conscientização dos alunos sobre o dinheiro e a importância do papel da 

família nesse processo.   
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IC - Sustentabilidade e objetivos de vida menos consumistas: “DSC 2 - Os 

períodos de crise são ótimos para mudanças de hábitos, por isso é importante 

trabalhar sustentabilidade e objetivos de vida menos consumistas”.  

 

No DSC 2, apenas um professor sugeriu trabalhar sustentabilidade e 

consumismo.  

 

IC - Desenvolvimento de atividades na escola como pesquisas, debates e projetos 

 

DSC 3 - Acredito que as mudanças devem ser realizadas no 
desenvolvimento de mais atividades com os alunos através de projetos 
como o SEBRAE, pesquisas e debates, simulação de compra e venda de 
produtos, visitas a supermercados e lojas. Dessa forma, as escolas 
passarão a trabalhar mais essas questões e realizar mudanças de acordo 
com a necessidade e desenvolvimento da classe. 

 

No DSC 3, para os professores, as mudanças devem ser feitas no 

desenvolvimento de mais atividades com os alunos por meio de projetos, 

pesquisas e debates.  

 

A Tabela 126 relaciona as ECHs dos comentários dos professores. Por se tratar 

de opiniões pessoais, não se utilizou a análise do DSC para os resultados 

apresentados. 

 

Tabela 126 
 
ECH - Resultados dos comentários  - continua 

Prof.  Escola Expressões-chave 

1 Instituto Arco 

Os jovens de hoje chegam mais cedo ao mercado de trabalho e 
mostrar-lhes a importância de se estudar o sistema financeiro, para o 
sucesso não só imediato, como no futuro trabalho ou 
empreendimento. 

2 Instituto Arco 
Foi um momento interessante, em que questionei minhas orientações 
financeiras pessoais e dos meus alunos. 

3 Instituto Arco 
O dinheiro está presente nas nossas vidas e temos que saber como 
administrá-lo. 

4 Instituto Arco 
Interessante esse trabalho, pois devemos nos conscientizar em 
relação à economia financeira, principalmente agora que o país está 
passando por forte crise financeira. 

5 Instituto Arco 
Acho válida essa oportunidade, pois além de poder expressar sobre 
esse problema financeiro que atinge o país, pude ver claramente que 
esse é um assunto que requer mais questionamento e atitudes. 

6 Instituto Arco Achei muito válido o trabalho, espero que depois do resultado, 
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aconteça uma discussão sobre educação financeira.  

7 Dr. Cícero Ferreira 
Achei muito válido este trabalho feito com nossos alunos. Muito 
obrigado por escolher nossa escola. Sucesso !!!! 

8 Dr. Cícero Ferreira Espero tê-la ajudado. 

9 Dr. Cícero Ferreira 
Acho difícil comentar a compreensão econômica dos meus alunos, 
pois muitos não demonstram na escola sua realidade.  

10 José Cândido Ferreira  - 

11 José Cândido Ferreira  - 

12 José Cândido Ferreira  

Muito importante, é através destas pesquisas ou projetos que alunos 
tendem a crescer aprendendo o valor, e a dar valor, nas coisas que 
têm e não só consumindo. A pesquisa está de parabéns, ajudando 
no desenvolvimento educacional de nossos alunos. 

13 José Cândido Ferreira - 

14 José Cândido Ferreira Achei muito interessante a maneira que o assunto foi abordado. 
Fonte : dados da pesquisa (2015). 
 

Os professores salientaram a importância desse trabalho para o desenvolvimento 

educacional dos alunos.   

 

Em suma, ao analisar as respostas dos professores, concluiu-se que existe 

constante preocupação desses profissionais em relação à vida econômica de 

seus alunos. Nota-se, ainda, que, apesar da ausência de ferramentas suficientes 

para ensinar os alunos, assuntos inerentes ao dinheiro são abordados em suas 

disciplinas. 
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4.4 Discussão dos resultados    

 

Nesta seção serão relacionados cada um dos objetivos específicos estabelecidos 

nesta pesquisa com os resultados obtidos tanto no questionário dos alunos, na 

Escala TAE-N, no questionário dos pais e dos professores.   

 
No primeiro objetivo específico - identificar as principais variáveis do 

comportamento econômico de crianças e adolescentes - os resultados revelaram 

que, a respeito do ato de poupar ou guardar dinheiro, a maioria dos alunos 

participantes afirmou que costuma guardar dinheiro. Outros não têm esse hábito e 

ainda há os que guardam às vezes. Quanto à forma utilizada para guardar o 

dinheiro, a  maioria o deposita em cofre, na poupança, faz compras e outros. 

Sobre poupança e o valor reservado, a maioria dos alunos não têm poupança e 

para os que a têm grande parte possui menos de R$ 500,00. Diante dos relatos, 

nota-se que tais crianças e adolescentes possuem tendência a ser poupadores, 

ainda que principiantes. 

 

As decisões financeiras cotidianas afetam a vida das pessoas e envolve diversos 

fatores associados às questões econômicas, culturais, psicológicas e 

comportamentais, com suas características próprias. Nesse contexto Ferreira et al 

(2013, p. 1), afirmam que “poupar significa abster-se do prazer do consumo 

presente em função da possibilidade futura de consumo”.  

 

Para Modernell (2015) o ato de poupar é sacrificar o consumo no presente para 

ter um melhor proveito no futuro. São várias pesquisas realizadas sobre o ato de 

poupar, dentre elas podemos citar Keynes(1936), em que analisa o 

comportamento de poupar dos indivíduos em função da sua renda, ou seja, é  

possível poupar quando há sobra de dinheiro.  

 
Paralelamente, os pais abordaram os motivos para os quais guardam dinheiro. 

Mais de um terço guarda dinheiro para quando precisar, para emergência ou 

imprevistos e para investimentos futuros. Diante disso, percebe-se que os pais 

também possuem perfil de poupadores e são influenciadores dos filhos.  
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Dessa forma, Denegri (2010, p. 11) preleciona que “a criança começa a 

relacionar-se com a realidade econômica desde seus primeiros anos, a partir de 

tão banal como ir ao mercado ou ouvir conversas frequentes com seus pais e 

outros adultos”.  

 

Os professores, por sua vez, relataram que tentam conversar com os alunos 

sobre dinheiro no dia a dia conscientizando-os sobre a necessidade de 

economizar e planejar sua vida financeira. Acrescentaram que os pais realizam a 

orientação econômica das crianças e adolescentes que são fundamentais para 

mostrar-lhes a importância de guardar dinheiro e pensar no futuro. 

 

De modo geral, infere-se que as crianças e adolescentes participantes recebem 

orientação de pais e professores sobre poupar. Cantelli(2009) enaltece a 

importância da família na formação dos valores, crenças e comportamentos na 

concepção do mundo social. A prática de poupança deve ser ensinada pelos pais 

na infância com o intuito de garantir aos filhos uma conduta de preparação para o 

futuro e completada pelos professores na escola.  

 

Quanto às decisões de consumo e gastar bem o dinheiro, a maioria dos alunos  

declarou que sabe gastar bem o seu dinheiro e os demais disseram que não o 

sabem gastar. Entre os primeiros, obtiveram-se as justificativas: “só gasto dinheiro 

quando já tenho um destino para ele”, “gasto somente com o necessário”, 

“pesquiso antes de comprar”, “gasto com materiais escolares”, “compro o que 

quero”, “guardo a maior parte do dinheiro que ganho”. Entre os que comentaram 

que não sabem gastar: “gastam com bobagem”, “compram coisas à toa”, 

“compram compulsivamente”, “não seguram dinheiro”. E, entre aqueles que 

afirmaram que sabem mais ou menos ou às vezes, os gastos são com “viagens, 

festas e comidas”, “às vezes compram algo que não precisam”, “não sabem 

administrar o dinheiro”, “são  apenas crianças”.  

 

Fermiano (2010) preconiza que as vivências iniciais das crianças no contato com 

o dinheiro vêm de maneira direta ou indireta de seus pais, em suas compras no 

supermercado, padarias, lojas, etc. ou até mesmo quando estão vendendo 

alguma coisa. A partir daí, na maioria das vezes, as crianças constroem seus 
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hábitos de consumo que são adquiridos pela experiência e permitem estabelecer 

o perfil do consumidor.  

 

Sobre como gostam de gastar dinheiro, pouco mais de um terço dos alunos 

reconhece que compram objetos pessoais como roupas, sapatos e acessórios, 

guloseimas ou merendas escolares e alimentos. Outros compram somente coisas 

necessárias. Os alunos ainda relataram que gastam dinheiro para se divertir, para 

sair com os amigos, para comprar aplicativos de computador, acessórios para 

celular, para comprar coisas inúteis e para ajudar em casa.  

 

Quanto à conduta econômica, Ortiz (2009) propõe que conhecer o que crianças e 

adolescentes pensam sobre os aspectos econômicos é papel da família, a partir 

da compreensão das informações do meio em que vive e também da escola no 

processo de educação econômica.  

 

Por outro lado, na análise dos pais sobre como seus filhos costumam gastar o 

dinheiro que lhes dão, pouco mais de um terço dos pais identifica que os filhos 

costumam gastar com lanches, guloseimas e merenda, incluindo chocolates, 

merendas escolares e lanches com os amigos. Foram citados pelos pais as 

roupas e sapatos, o lazer (passeios, diversão) e compras ou gastos necessários. 

Alguns pais mencionaram que os filhos guardam o dinheiro, ainda que seja 

apenas uma parte.  

 

Sobre tal situação, Cantelli (2009) explica que as famílias que comentam com os 

filhos suas possibilidades econômicas, em que há planejamento conjunto de 

gastos sem que se oculte a existência de dificuldades financeiras e que estimula o 

uso racional dos recursos, são aquelas que educam as crianças para o consumo. 

 

Na percepção dos professores quanto ao consumo de crianças e adolescentes, 

houve divergências. Por um lado, segundo alguns professores, as crianças e 

adolescentes têm a noção correta do dinheiro que os cerca, compreendem 

valores e  estão sempre preocupados com questões financeiras: valores, gastos, 

salários. Porém são atraídos ao consumismo, com consciência do que está 
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consumindo em benefício próprio e de acordo com suas necessidades. Alguns já 

sabem, inclusive, como economizar.  

 

Por outro lado, os professores ressaltaram que os alunos não têm dinheiro, sendo 

que alguns ainda não têm consciência do uso do controlado do dinheiro e poucos 

estão imbuídos da responsabilidade financeira. Não valorizam o dinheiro, porque 

tem tudo muito fácil. O consumo é grande, muitos não têm controle do que 

gastam e na maioria das vezes compram sem pesquisar e sem pensar no futuro. 

E ainda gastam muito com guloseimas, balas e chicletes.  

 

Jeunon (2004) reporta que um dos fatores influenciadores no ato do consumo é a 

personalidade, que com o tempo desenvolve traços individuais, esboçando 

determinantes para cada tipo de situação de consumo.  

 

Complementarmente, Ortiz (2009, p.18) denota que o consumo não é um mal, 

“porém ameaça o bem-estar das pessoas e do meio ambiente quando se torna 

um fim em si mesmo e quando se torna o principal objetivo de vida de um 

indivíduo”. A autora acrescenta que a mídia encontrou um público que busca no 

consumo satisfação e realizações pessoais, divulgando comerciais que criam 

desejos e incentivam o consumo.   

 

Quanto a decidir o que fazer com o dinheiro, metade dos alunos declarou que 

decide sozinha e os demais não decidem sozinhos. Os alunos que não decidem 

sozinhos recebem ajuda dos membros da família, como mãe, pai ou ambos  em 

suas decisões.  

 

Paralelamente, a respeito das decisões de compra de seus filhos, a maioria dos 

pais costuma conversar, mas deixa a decisão final para eles; outros perguntam se 

eles têm certeza, mas tentam persuadi-los a mudarem de ideia; outros conversam 

e explicam as razões da proibição; e  alguns pais disseram que não intervêm nas 

decisões de compra dos filhos.  

 

Cantelli (2009) acredita que a compreensão do mundo econômico requer que o 

indivíduo construa uma visão global do modelo financeiro-social no qual está 
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inserido, desenvolvendo atitudes e competências que lhe permitam o uso 

adequado e administração eficiente do dinheiro. 

 

Quanto a fazer compras e pesquisar preço, mais da metade dos alunos comentou 

que faz pesquisas ao comprar alguma coisa e muitos não a fazem. Entre os 

alunos que afirmaram fazer pesquisa de preço, os motivos mais frequentes foram 

para encontrar o melhor preço e comparar os preços. Já entre aqueles que não 

fazem pesquisa, o motivo é que não precisam, não têm algum motivo específico, 

por não ter tempo e a maioria dos alunos não citou o motivo.  

 

Sobre isso, os professores enfatizaram que a percepção dos alunos em relação 

ao consumo ainda é preocupante. Citam que alguns alunos ainda não têm 

consciência do uso do dinheiro controlado. Compreendem valores, porém são 

atraídos ao consumismo e não valorizam o dinheiro, porque tem tudo muito fácil, 

desde os pais até o programa do governo federal, o bolsa família. 

 
Segundo Jeunon (2004), a percepção do significado do dinheiro de uma pessoa 

pode influenciar o seu comportamento. Na maioria das vezes a intenção em uma 

compra é a satisfação dos desejos e podem-se perceber a impulsividade e a 

compulsividade falar mais alto. Diante disso, é importante ressaltar o significado 

do dinheiro, sendo preciso receber orientação com regras e valores a serem 

seguidos ao longo da vida para evitar desequilíbrios financeiros futuros.  

 

Em relação a colecionar, grande parte dos alunos não faz coleção. Entre os 

colecionadores, pouco mais da metade não informou o que coleciona e entre as 

coleções destacam-se os brinquedos, como carrinhos, figurinhas, bonecas, 

esmaltes, as moedas, anel, pulseira, batom, urso de pelúcia, jogos, manás, livros 

e revistas em quadrinhos. Considerando apenas os alunos que fazem coleção, 

estes gastam entre R$50,00 a  R$500,00 reais com objetos de desejos.   

Nota-se que as crianças e adolescentes envolvidos na pesquisa não adotam o 

comportamento econômico de colecionadores. Segundo Belk (2001), o ato de 

colecionar é um tipo especial de comportamento do consumidor, pois ao 

colecionar um objeto o indivíduo está em busca de satisfazer o seu desejo e isso 

tem um custo financeiro.  
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Para Farina et al (2006, p.3), “o ponto de partida para analisar o comportamento 

de um colecionador como um consumidor é entender que  “possuir” e “colecionar” 

aquele objeto de desejo é bem diferente de “comprar” e “consumir””.  Os autores 

ainda afirmam que o colecionador mede esforços para pesquisar, localizar, 

negociar, comprar, vender, trocar e guardar um produto sem consumi-lo. 

 

À pergunta sobre se gostam de dar presente, a maioria dos alunos respondeu que 

gosta de presentear. Os presenteados mais citados foram os familiares, como 

pais, mães, irmãos e irmãs, avôs, avós e parentes, amigos, namorados(as). Entre 

os presentes mais comuns estão roupas, sapatos, perfumes, flores, chocolates, 

pulseiras, brincos, relógios, brinquedos, coisas úteis e lembrancinhas.  

 

O ato de presentear caracteriza uma decisão de compra pelo consumidor, 

envolve a dedicação, o tempo gasto para encontrar e adquirir o objeto e seu valor 

monetário. Para Maciel e Lucena (2012) é preciso avaliar a relação existente 

entre a precificação psicológica e o comportamento do consumidor no processo 

de decisão de compra de bens e serviços. Ou seja, ao decidir a fazer uma 

compra, o consumidor toma a decisão com base na real necessidade de 

consumo, levando em conta o preço e o desejo de consumir a mercadoria.  

 

Lupe e Ângelo (2010, p. 83), complementam que o “processo de julgamento e 

tomada de decisão está no modo como as pessoas combinam desejos (utilidades, 

valores pessoais, objetivos, entre outros) e crenças (expectativas, conhecimentos) 

na escolha de um curso de ação”.  

 
Sobre achar importante pagar impostos, a maioria dos alunos acha importante o 

pagamento de imposto e os outros não acham importante. Para estes que acham 

importante, os motivos são “melhorar ou manter infraestrutura ou benefícios”, “é 

obrigatório”, “ajudar o país”, “cidadania, ter seus direitos”, “desde que o Governo 

use o dinheiro adequadamente”, “porque é necessário”. Para os que discordam 

do pagamento de impostos, os motivos citados foram: “o governo rouba”, “é 

injusto ou desnecessário”, “é muito caro”.  
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Segundo dados da Receita Federal do Brasil (Brasil, 2015), os impostos são 

valores pagos, em moeda nacional, por pessoas físicas e empresas. São tributos 

ou contribuições arrecadados pelos governos municipal, estadual e federal e 

servem para custear parte das despesas públicas com saúde, segurança, 

educação, transporte, cultura, pagamentos de salários de funcionários públicos, 

entre outros.  

 

O consumidor brasileiro sabe que paga impostos, mas desconhece o quanto e o 

que paga. Os resultados evidenciam que existem divergências de opiniões a 

respeito de impostos, por tratar-se de um assunto polêmico na sociedade civil, 

sendo normal que as crianças apresentem também dificuldades em lidar com 

esse assunto.  

 

A respeito de alguém emprestar dinheiro à outra pessoa e receber um pouco mais 

como forma de juros, pouco mais da metade dos alunos entrevistados não acha 

correto o pagamento, alguns acham correto e outros acham justo às vezes. Entre 

os alunos que não acham justo, a maioria não informou o motivo, outros opinaram 

que o devedor tem que pagar o mesmo valor do empréstimo e os demais não 

acham correto o pagamento de juros. Entre os alunos que acham justo, a maioria 

não disse por que, outros acham justo apenas se houver atraso no pagamento e 

reconhecem a cobrança justa.  

 

Ortiz (2009) entende que o consumo ameaça o bem-estar das pessoas e do meio 

ambiente quando se torna o principal objetivo de vida de uma pessoa. A todo 

instante passam pelo processo de tomadas de decisões seja na área pessoal, 

profissional ou econômica.  

 

Verifica-se que geralmente a taxa de juros está ligada as decisões de consumo 

feitas de forma incorreta ou excessiva, das quais não houve o planejamento de 

seu orçamento familiar ou feito de forma ineficiente. Quando ocorre essa situação, 

o indivíduo tem a necessidade de recorrer a instituições financeiras à procura de 

crédito. As taxas de juros praticadas no mercado são altas e, na maioria das 

vezes, no momento do aperto financeiro, as pessoas o contratam e comprometem 

sua renda mensal.  
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Os resultados alcançados mostraram que as crianças e adolescentes apresentam 

um conhecimento econômico ineficiente com relação a compreensão do mundo 

econômico, das relações de produção, mas não gostam de ser tratados como 

crianças e comportam-se como consumidores.  

 

O segundo objetivo específico proposto - verificar o nível de alfabetização 

econômica das crianças e adolescentes - teve os resultados coletados a partir da 

Escala TAE-N, que determina o nível de desempenho dos alunos em relação aos 

conceitos econômicos.   

 

Considerando as respostas em grupos constatou-se que nas questões de 

microeconomia, os alunos possuem um Nível III - nível de pensamento econômico 

inferencial - que, segundo Denegri(2004), está orientado para a compreensão 

específica dos fenômenos econômicos e com capacidade de estabelecer relações 

e explicar a realidade econômica a partir de suas vivências e das informações que 

recebem do meio familiar e escolar.  

 

E nas questões de macroeconomia os alunos possuem o Nível II - nível de 

pensamento econômico subordinado, que para Denegri (2004), Araújo (2007) e 

Ortiz (2009), nesse nível de pensamento pode-se observar claramente um 

raciocínio econômico, sendo um bom momento para uma educação econômica 

formal, organizada a partir das próprias experiências.  

 

Em comparação à pesquisa de Ortiz (2009), que investigou a alfabetização 

econômica de alunos do Educação para Jovens e Adultos (EJA) no Brasil, pôde-

se constatar que os participantes de ambas pesquisas têm mais conhecimento 

dos conteúdos de microeconomia em relação ao número de acertos das questões 

quando comparados com os da macroeconomia. 

 

Considerando os níveis de conhecimento por escola, o Instituto Arco, apresentou 

maiores percentuais no Nível III - nível de pensamento inferencial nas questões 

de microeconomia e macroeconomia. Já na Escola Estadual Dr. Cícero Ferreira e 

na Escola Municipal José Cândido, os percentuais foram mais altos no nível III - 
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nível de pensamento inferencial, nas questões de microeconomia e nas questões 

de macroeconomia nível II - nível de pensamento econômico subordinado.   

 

Quanto às respostas por notas, a nota média obtida pelos alunos foi de 49,4. O 

valor máximo observado foi de 63, num total de 66 (22 questões multiplicado pela 

nota 3, considerando o acerto em todas as questões) e, o valor mínimo 12. A 

partir de comparações múltiplas, conclui-se que a nota dos alunos do Instituto 

Arco foi significativamente maior que das demais escolas. As notas dos alunos 

das escolas Municipal José Cândido Ferreira e Estadual Dr. Cícero Ferreira não 

tiveram diferenças significativas em relação à nota total, à nota de microeconomia 

e à de macroeconomia. 

 

Bessa et al (2014) referem que a alfabetização econômica e a educação para o 

consumo devem ser iniciadas desde a educação infantil, por meio do 

desenvolvimento de hábitos básicos de consumo e o reconhecimento do uso do 

dinheiro. E devem ser aprofundadas na educação básica, ensino médio e ensino 

superior. 

 

Compararam-se também os resultados quanto ao sexo dos alunos. Não houve 

diferença estatística significativa entre os sexos para a nota de macroeconomia e 

nota total, mas registrou-se diferença significativa na nota de microeconomia. Ou 

seja, embora a notas total e de macroeconomia não tenham exibido diferenças 

significativas por sexo, nas questões de microeconomia as meninas tiveram 

desempenho significativamente melhor que os meninos, apesar dessa diferença 

ter sido pequena.  

 

Em comparação à pesquisa de Araújo (2009) com crianças brasileiras, na 

aplicação do pré-teste o mesmo fato ocorreu. As meninas obtiveram  

desempenho superior, no entanto, após a intervenção e aplicação do pós-teste, 

os meninos mostraram um desempenho melhor. Já na pesquisa de Denegri et al 

(2002) com crianças colombianas o nível de desempenho dos meninos foi melhor 

que as meninas na compreensão da realidade econômica.  
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Não se obteve diferença significativa para a nota de macroeconomia no tocante à  

idade categorizada do aluno, apenas na nota de microeconomia. Nesta, as 

comparações múltiplas mostraram que os alunos com 11 ou 12 anos de idade 

tiveram notas significativamente menores em relação àqueles com 14 anos (e 

aqueles com mais de 14 anos). Nas demais comparações duas a duas não foram 

observadas diferenças significativas. 

 

Comparando-se este estudo com o de Denegri (1997), notou-se a existência de 

uma sequência evolutiva de respostas menos elaboradas e pouca idade e 

respostas de maior complexidade e crianças mais velhas. Em seu estudo 

comparativo entre crianças chilenas e espanholas, a autora percebeu que 

aparecem diferenças significativas entre ambas as amostras, quanto à evolução 

dos conceitos econômicos em todas as faixas etárias.   

 

Com base na série do aluno, a nota de microeconomia do 6º ano foi 

significativamente menor que a dos alunos do 7º, 8º e do 9º ano. As notas não se 

diferiram significativamente entre as demais séries. Para a macroeconomia, a 

nota dos alunos do 6º ano diferiu significativamente da nota dos alunos do 8º ano 

e não diferiu das demais. A nota dos alunos do 7º ano diferiu da nota dos alunos 

do 8º ano e do 9º ano e não se diferiu das demais. As demais comparações não 

apuraram diferenças significativas. Para a nota total, a dos alunos do 6º ano 

diferiu significativamente da dos alunos 8º e do 9º ano. E a nota dos alunos do 7º 

ano diferiu significativamente da dos alunos do 8º ano. 

 

A partir dos resultados coletados através da escala TAE-N, conclui-se que o nível 

de alfabetização econômica dessas crianças ainda pode ser explorado para obter 

melhores níveis de conhecimento econômico. Esse processo pode ser implantado 

nas escolas desde as primeiras series escolares. Desse modo,  segundo Amar et 

al (2008), as estratégias de alfabetização econômica implicam compreender as 

regras, as ações e os valores, num conjunto coerentemente organizado, que os 

pais utilizam para inserir seus filhos no mundo econômico. 

Ao identificar de que forma os conceitos econômicos são discutidos na família, 

que foi o terceiro objetivo específico, observa-se que a partir dos resultados 
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coletados são apresentadas as maneiras como os pais ensinam aos filhos a 

respeito de dinheiro.  

 

Ao traçar o perfil financeiro dos envolvidos nesta pesquisa, verificou-se que em 

mais da metade das famílias apenas uma pessoa contribui com dinheiro para o 

pagamento dos gastos da casa. Na sequência, duas pessoas contribuem e depois 

três participam com dinheiro para os gastos da casa. Tais famílias têm o hábito 

em planejar o orçamento doméstico e entre os pais que fazem planejamento 

alguns anotam os gastos, outros gastam de acordo com o rendimento mensal, 

que economizam e controlam os gastos mensais.  

 

O responsável pela tarefa de controlar os gastos é o pai, mãe, avós, irmãos e 

juntos. Quanto ao costume em analisar a sua situação financeira antes de fazer 

uma compra, a maioria dos pais afirmou que analisa a situação financeira antes 

de comprar e os demais não analisam. A maioria dos pais se sente confortável  

em relação à atual situação financeira da sua família,  seguido pela situação muito 

preocupante ou angustiante, situação desconfortável e indiferente.  

 

Observa-se que economizar é a forma utilizada por parte dos pais para suprir as 

necessidades de gastos da família, seguido de trabalhar e controle dos gastos, 

executar algum tipo de trabalho extra, conversam com a família e fazem reservas 

para emergência. O valor mensal reservado para gasto em boa parte das famílias 

é de até um salário mínimo, outros reservam entre um e três salários mínimos e 

para os demais o gasto é variável.  

 

Constatou-se que aproximadamente um quarto dos pais afirmou que costuma 

guardar dinheiro, sendo o maior percentual detectado entre os pais dos alunos da 

escola Municipal José Cândido Ferreira, seguido dos pais dos alunos do Instituto 

Arco. Os motivos citados foram guardar para quando precisar, para emergência, 

para imprevistos e para investimentos futuros.  

 

A maioria dos alunos participantes declarou que costuma guardar dinheiro, outros 

não tem esse costume. E, ainda há aqueles que guardam às vezes. Quanto à 

forma utilizada para guardar o dinheiro, a  maioria dos alunos deposita no cofre, 
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na poupança, faz compras e outros. Isso comprova que o papel da família é 

fundamental nesse processo de socialização econômica, já que as crianças a 

imitam nas atividades de valores (Fermiano 2010).  

 

A educação de crianças e adolescentes deve basear-se em questões econômicas 

tais como: dinheiro, poupança, etc.. Quanto a essa assertiva, a maioria dos pais 

acredita que sim e a minoria não recomenda essa medida. Observou-se que as  

respostas dos pais que acataram essa atitude foram as que visam ao 

comportamento futuro em relação ao dinheiro, para o filho “aprender a lidar com o 

dinheiro” e “aprender a economizar”. Percebe-se que entre aqueles pais que 

acham que os alunos não devem ser educados sobre questões econômicas, os 

motivos citados foram “gastam muito em besteira”, “ainda são jovens para 

entender isso”, “porque não temos renda alguma”, “porque não terão boa 

educação” e “é economia para eles no futuro”.  

 

A esse respeito, Denegri et al (2004) destacam que um indivíduo alfabetizado 

economicamente, é capaz de compreender o uso e circulação do dinheiro, as 

instituições financeiras e os processos produtivos e econômicos.  

 

Avaliando a percepção dos pais de quem deve assumir a tarefa da orientação 

econômica das crianças e dos adolescentes, a maioria deles acha que deve ser 

do pai, da mãe ou da escola. Apenas um pai acredita que a tarefa deve ser dos 

meios de comunicação, como televisão e jornais.  

 

Em comparação à pesquisa feita por Denegri et al. (2005) sobre as estratégias e 

práticas de socialização econômica numa amostra chilena de 132 famílias de 

classe média, os resultados assinalaram que existiu consenso entre as famílias a 

respeito da necessidade de educar as crianças no uso do dinheiro e que essa é 

uma responsabilidade dos pais.  

 

A respeito de conversar com seus filhos sobre temas ligados ao dinheiro e ao 

consumo, mais da metade dos pais afirmaram que conversa com os filhos em 

casa, uma minoria não conversa. Entre os pais que conversam em casa com os 

filhos, os temas mencionados foram os ligados ao dinheiro e consumo. Afirmaram 
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que conversam com os filhos em  diversas situações, nos momentos de compra, 

sempre que possível ou necessário, quando os filhos querem alguma coisa 

desnecessária ou quando pedem para comprar algo fora do orçamento. Os pais 

ainda citaram que conversam sobre planejamento financeiro, formas e 

importância de economizar, sobre consumismo e sobre atualidades.  

 

Quanto a isso, os alunos também responderam que os pais conversam sobre o 

bom uso do dinheiro, que lhes ensinam a pesquisar e comparar preços, comprar e 

receber troco, a comparar preços e comprar mais barato. Reduzido percentual 

alegou que os pais não tem ensinado sobre dinheiro.   

 

Nesse contexto, os professores também relataram a importância da família na 

vida das crianças e adolescentes. E, de modo geral, que o diálogo entre pais e 

filhos deve existir para mostrar a realidade que está vivendo e dando o devido 

valor ao dinheiro.  

 

Para Bessa et al. (2014), as crianças adquirem a maioria das informações e 

condutas como consumidores imitando a conduta dos adultos, dos pais e por 

influência dos meios de comunicação, não tendo acesso a uma formação 

intencional que lhes prepare para interagir com a sociedade de consumo.  

 

No tocante à educação econômica dos filhos, quase metade dos pais comentou 

que conversa sobre o bom uso do dinheiro, que ensina filhos a economizarem 

para comprarem as coisas em curto prazo, que dá exemplo de como administrar 

os próprios recursos, que impede que eles usem o dinheiro indevidamente, que 

lhes ensina a comprar no comércio, que os filhos mantêm um cofrinho e 

comentam as notícias econômicas de jornais e televisão. Observa-se que, das 

alternativas apresentadas, as menos utilizadas foram dar cartão de crédito, 

ensinar o uso de cheques e cartão de crédito e oferecer jogos que ensinem o uso 

do dinheiro.  

 

Para Ortiz (2009, p. 107), “trabalhar com a educação econômica representa uma 

importante abertura teórica que se prevê como algo muito fértil na formação do 

cidadão, que irá beneficiar não apenas o sujeito, mas a sociedade como um todo”. 
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Quanto a educar os filhos economicamente, a maioria dos pais declarou que não 

faz distinção alguma quando dá dinheiro aos filhos. Alguns pais afirmaram que 

para a distribuição de dinheiro aos filhos consideram a obediência, dando mais 

dinheiro para quem ajuda nas tarefas ou obedece.  

 
Quanto a isso, Lellis et al (2012) opinam que os maiores influenciadores da 

socialização econômica de crianças são os adultos. O contato das crianças com o 

dinheiro pode ocorrer de forma indireta, quando elas veem os seus pais 

comprando ou vendendo algo e de forma direta.   

 

No quesito” como os filhos costumam gastar o dinheiro que lhes dão”, pouco mais 

de um terço dos pais afirmou que os filhos costumam gastar o dinheiro com 

lanches, guloseimas e merenda, incluindo chocolates e lanches com os amigos. 

Também foram citadas as roupas e sapatos, o lazer(passeios, diversão), compras 

ou gastos necessários e que os filhos guardam o dinheiro, ainda que seja apenas 

uma parte. Entre os pais dos alunos do Instituto Arco foram citados ainda uso com 

compras ou pagamento de contas necessárias, supérfluos, compras de coisas 

que gostam ou precisam, compra de livros e material escolar. Os pais dos alunos 

da escola Estadual Dr. Cícero Ferreira mencionaram guardar ou economizar 

dinheiro, gastar em coisas pessoais, salão de beleza, compra de frutas e gastos  

de forma moderada. E, entre os pais dos alunos da Escola Municipal José 

Cândido Ferreira foi informada compra de comida ou de itens com autorização. 

 

A respeito disso, pouco mais de um terço dos alunos comentou que gosta de 

gastar seu dinheiro comprando objetos pessoais como roupas, sapatos e 

acessórios, guloseimas ou merendas escolares e alimentos. Outros disseram que 

compram somente coisas necessárias. Os alunos ainda afirmaram que gastam 

dinheiro para se divertir, para sair com os amigos, para comprar aplicativos de 

computador, acessórios para celular, para comprar coisas inúteis e para ajudar 

em casa.  

 

Nas decisões de compra dos filhos, os pais costumam conversar, mas deixam a 

decisão para eles, outros perguntam se têm certeza, mas tentam persuadi-los a 
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mudar de ideia. Alegam que conversam e explicam as razões da proibição e em 

menor percentual afirmaram que não intervêm.  

 

Em comparação, no Brasil, Wronski (1999), em estudo qualitativo com pais de 

crianças entre 7 e 12 anos, analisou as tomadas de decisão de consumo infantil e 

limites. E Cantelli (2009), em sua pesquisa com famílias, notou que os 

procedimentos utilizados pelas famílias na educação econômica de seus filhos 

são insuficientes ou mesmo inadequados. 

 

Perguntados a respeito de a Escola poder ajudar o filho a tornar-se mais 

preparado para enfrentar as questões ligadas ao dinheiro e ao consumo, 

aproximadamente metade dos pais acredita que sim, alguns acham a Escola não 

ajuda e outros nunca pensaram sobre isso.  

 

Para Fermiano (2010), a escola, a família e os meios de comunicação exercem 

uma importante tarefa de transmissão de informações às crianças, ensinando o 

porquê das coisas e as atitudes diante das diversões situações financeiras 

cotidianas.   

 

Portanto, para a compreensão do cotidiano econômico das crianças e 

adolescentes, torna-se importante e necessário entender seus hábitos e 

comportamentos com relação à utilização do dinheiro, que muitas das vezes são 

influenciados pela família por meio de suas atitudes. 

 

Atendendo ao quarto objetivo específico proposto - identificar de que maneira os 

conceitos econômicos são ensinados na Escola -, observa-se a opinião dos 

alunos sobre o que aprendem na Escola sobre conceitos econômicos e o parecer 

dos professores em relação à forma como é ensinado o assunto na Escola. 

 

Nos relatos dos professores, sobre a noção das crianças e adolescentes com 

relação ao dinheiro que os cercam, houve divergência de opiniões. A maioria 

afirmou que os alunos compreendem valores e estão sempre preocupados com 

questões financeiras, mas são atraídos ao consumismo consciente, gastando em 

benefício próprio e de acordo com suas necessidades.  



 251

Em contrapartida, os professores enfatizaram que a percepção dos alunos em 

relação ao consumo ainda é preocupante. Citam que alguns alunos ainda não têm 

consciência do uso do dinheiro controlado. Compreendem valores, porém são 

atraídos ao consumismo e não valorizam o dinheiro, porque tem tudo muito fácil, 

desde os pais até o programa de governo do governo federal, o Bolsa Família. 

 

Quanto a isso Delval (1989), afirma que a compreensão da realidade econômica 

pela criança é importante para o estudo do desenvolvimento da psicologia infantil, 

por ser um eixo da organização social e por estar em contato com essa realidade 

desde muito cedo. 

 

Houve controvérsias quanto ao nível de compreensão econômica dos alunos no 

tocante ao dinheiro e ao consumo. A maioria dos professores afirmou que seus 

alunos são bem lúcidos a respeito do dinheiro, têm um nível razoável de 

compreensão a respeito do assunto, apresentam certa cautela em sua utilização e 

têm noção da crise financeira vivenciada. Ou seja, têm um comportamento 

consciente no assunto consumo. Por outro lado, outros professores apuraram que 

o  nível de compreensão econômica é baixo, que entendem pouco de economia e 

não compreendem a necessidade de controle no consumismo. 

 

Houve controvérsias quanto ao nível de compreensão econômica dos alunos no 

tocante ao dinheiro e ao consumo. A maioria dos professores afirmou que seus 

alunos são bem lúcidos a respeito do dinheiro, têm um nível razoável de 

compreensão a respeito do assunto, apresentam certa cautela em sua utilização e 

têm noção da crise financeira vivenciada. Ou seja, têm um comportamento 

consciente no assunto consumo. Por outro lado, outros professores apuraram que 

o  nível de compreensão econômica é baixo, que entendem pouco de economia e 

não compreendem a necessidade de controle no consumismo. 

 

Em estudos com crianças italianas de quatro a 14 anos, realizados pelas 

pesquisadoras Berti e Bombi (1988) sobre a compreensão da origem do dinheiro, 

funções do banco, remuneração pelo trabalho e desigualdade social, os 

resultados revelaram que a criança é ativa no desenvolvimento de conceitos 
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econômicos e sofre forte influência do nível socioeconômico, do meio cultural e da 

experiência econômica a que está submetida. 

 

No trabalho realizado pelos professores com seus alunos sobre questões 

financeiras, foram vários os relatos como: a importância do uso do dinheiro no 

cotidiano e, ensinando-os a economizar, valorizar e lidar com o dinheiro desde 

cedo. Além disso, ensinam a reconhecer e analisar suas possibilidades 

financeiras sem desperdícios. Trabalham com operações matemáticas, textos 

argumentativos, pesquisa nos comércios, debates e problemas sobre dia a dia, ou 

seja, os professores realizam diversos trabalhos, mas não seguem uma 

padronização ou uma disciplina específica.   

 

Paralelamente, a maioria dos alunos entende que “nada aprendem” na escola 

sobre dinheiro e consumo, o maior percentual deles na Escola Estadual Dr. 

Cícero Ferreira. Já outra parte reconhece que aprende como gastar ou usar o 

dinheiro, que aprende a economizar, a pesquisar e comparar preços, as utilidades 

do dinheiro e a fazer as contas.  

 

Para Bessa et al (2014), o trabalho do professor é o de intervir e o aluno deve ser 

o sujeito ativo do processo, ou seja, consiste em proporcionar experiências 

significativas para que o aluno possa, por si próprio, ser o responsável e estar 

consciente das mudanças de seu comportamento.  

 

Segundo os professores, a escola ensina para as crianças os conceitos básicos 

sobre dinheiro, mostrando-lhes a sua utilização para a sobrevivência e com 

consciência, dando o devido valor ao dinheiro. E enfatizam com as crianças sobre 

usar o dinheiro sem desperdício, como com materiais escolares, a não jogar 

merenda no lixo e comprar somente aquilo que vai consumir. Apenas um 

professor destacou que a escola trabalha “muito pouco” sobre dinheiro com as 

crianças. Os relatos dos professores indicam que a escola trabalha a 

conscientização de assuntos inerentes ao dinheiro com seus alunos, apesar de 

não possuir projeto de educação econômica.  
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Santos e Lopes (2009) ressaltam que a Escola é uma das mais importantes 

instituições sociais, por exercer a tarefa de medir a relação entre o indivíduo e a 

sociedade. E para isso é preciso que seja um espaço de conhecimento e 

transformação. Para tanto, é necessário que o professor adquira competências 

para que possa transmitir de forma interdisciplinar os conhecimentos sociais, 

culturais e econômicos aos seus alunos.  

 

A opinião da maioria dos alunos sobre o ensino do uso do dinheiro na escola é 

que eles “nada” aprendem. Outros afirmaram que aprendem sobre “como 

economizar”, “como gastar”, “fazer contas”, “como administrá-lo”, “como guardar”, 

“comparar os preços”, “fazer contas para administrá-lo “e ”tudo”.  

 
Denegri (2006, p. 347) explica que as mudanças ocorridas na sociedade geram 

nichos de “ignorância”, sendo necessário “organizar novos programas de 

alfabetização que respondam ao replanejamento do papel da educação: formar 

cidadãos para sociedades globalizadas nas quais o conhecimento ocupa um lugar 

central”.  

 

E na família, houve divergência quanto ao aprendizado sobre consumo. Alguns 

professores percebem o trabalho dos pais, que as famílias estão equilibradas, 

dialogando com os filhos sobre a importância de saber usar o dinheiro e 

pesquisando antes de comprar. Assim, muitos filhos recebem um bom 

aprendizado, comprando apenas o que necessitam.  

 

Por outro lado, outros professores citaram a falta de orientação econômica aos 

filhos sobre consumo, ou seja, algumas famílias possuem pouca informação e, 

por sua vez, não orientam seus filhos, que gastam além do que têm, perdendo o 

controle da situação. E ainda ressaltam a importância de se ter aula de economia 

e dinheiro. 

 

Em relação a ter aula sobre consumo, a maioria dos alunos “não” tem, a minoria 

tem, outros disseram que “às vezes” e um aluno disse que “já teve”. Entre os que 

responderam de forma afirmativa ou às vezes, foi citada a aula de Matemática e 

um aluno comentou que aprende em casa.   
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As pesquisas realizadas por Denegri, Palavecinos, Gempp e Caprile (2005), 

Cantelli (2009) e Lellis (2007) mostram que existe consenso entre as famílias 

quanto à necessidade de educar as crianças no uso do dinheiro e que essa é uma 

responsabilidade dos pais.  

 

O trabalho desenvolvido pelos professores a respeito de dinheiro junto aos alunos 

do ensino fundamental II é de orientação e conscientização aos alunos sobre a 

importância da família, de como usar o dinheiro no dia a dia e evitar o consumo 

desnecessário. Além disso, trabalham com projetos para mostrar a importância e 

a necessidade em economizar. Outros relataram que realizam um trabalho bom, 

mas poderia ser melhor. Poderia fazer um trabalho de conscientização mais bem 

elaborado e mais chamativo com os alunos.   

 

Segundo Cantelli (2009, p. 4), “a família desempenha papel preponderante na 

forma como a criança concebe o mundo social e, consequentemente, na 

formação de seus valores, crenças e comportamentos, através do processo de 

socialização”.  

 
Ressalta-se o papel da família no uso consciente do dinheiro e na formação 

intelectual de cada criança. Para que mudanças que possam ser feitas no 

desenvolvimento de atividades sobre as questões financeiras, os professores 

revelaram que devem ser feitas tarefas de conscientização dos alunos sobre 

como lidar frente ao consumismo e, consequentemente, pensar mais em "ser" do 

que "ter". E, por fim, ressaltaram que devem realizar mais atividades como 

pesquisas e debates, por  meio de projetos como o do SEBRAE, simulação de 

compra e venda de produtos em visitas a supermercados e lojas. Dessa forma, as 

escolas poderiam trabalhar mais essas questões e realizar mudanças de acordo 

com a necessidade e desenvolvimento da classe. 

 

Nos estudos de Marshall e Magruder (1960), foram realizados os primeiros 

trabalhos de socialização econômica na família, sendo que a preocupação era 

entender como as práticas de socialização econômica dos pais afetavam o 

conhecimento e a conduta dos filhos quanto à utilização do dinheiro. 
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Paralelamente, aproximadamente metade dos pais acredita que a escola pode 

ajudar seus filhos a tornarem-se mais preparados para enfrentar as questões 

ligadas ao dinheiro e ao consumo. Alguns pais acham que a escola não ajuda e 

outros afirmaram que nunca pensaram sobre isso .  

 

Braga (2010) sugere que a educação econômica é fundamental para o 

desenvolvimento individual das crianças e adolescentes, considerando que o 

papel da escola e dos professores é o de garantir conhecimento que propicie uma 

vida melhor.   

 

Nesse contexto, Santos e Lopes (2009) advertem que há a necessidade de ter 

sintonia entre a escola e a família. Essa interação deve ser levada a sério e estar 

imbuída de alcançar um objetivo comum, ou seja, o melhor futuro para o filho e 

educando. Mas, para que isso ocorra, é preciso haver maior proximidade dos pais 

no esforço diário dos professores e ambos devem estar mais atentos às crianças 

e adolescentes, às suas atitudes e comportamentos.  

 
Concluiu-se, portanto, que existe constante preocupação por parte dos pais e 

professores em relação à vida econômica de seus alunos. Percebe-se grande 

esforço por parte dos professores para ensinar aos seus alunos assuntos 

inerentes ao dinheiro, apesar de não ter projeto de educação econômica, nem 

disciplina específica.   
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5 Considerações Finais  

 
Este capítulo final apresenta as conclusões, contribuições e considerações 

gerenciais deste estudo. O tema investigado por esta dissertação é o 

comportamento econômico de crianças e adolescentes, baseando-se nos estudos 

de Denegri(1995), conforme visto no referencial teórico. 

   

O propósito desta investigação foi conhecer o comportamento econômico de 

crianças e adolescentes entre 10 e 15 anos, alunos do 6º ao 9º ano do ensino 

fundamental II, bem como compreender o significado do dinheiro em suas vidas, 

identificar o nível de alfabetização econômica e o papel da família, da escola e 

dos professores no processo de socialização e educação econômica dos 

envolvidos. 

 

Para tanto, o objetivo geral deste estudo foi investigar como se caracteriza o 

comportamento econômico de alunos do ensino fundamental II nas escolas na 

cidade de Santo Antônio do Amparo. E para alcançar esse objetivo foram 

enumerados quatro objetivos específicos, sendo ambos foram atingidos na sua 

íntegra. 

 

5.1 Conclusões  

 

Os resultados referentes ao comportamento econômico mostraram que os alunos 

são consumistas e possuem dificuldades na compreensão dos conceitos 

econômicos, havendo divergência entre as respostas de pais, alunos e 

professores. As análises permitiram tanto uma compreensão mais específica de 

como as crianças compreendem o mundo econômico, quanto uma visão mais 

abrangente da importância de se trabalhar esse tema pelos pais e pelos 

professores no âmbito das escolas. Ressalta-se que esse processo deve 

acontecer desde os primeiros anos de vida da criança, para que ao longo do 

tempo as habilidades e conhecimentos sejam necessários para sua 

sobrevivência.   

 



 257

A princípio, foram encontrados resultados relevantes sobre a importância do 

dinheiro, os quais serão descritos a seguir. Para a maioria dos alunos, o dinheiro 

é importante por permitir o atendimento às necessidades básicas como a compra 

de comidas, remédios e pagamento de contas, para comprar ou gastar com o que 

se tem vontade e, em menor parte, para economizar/guardar dinheiro para o 

futuro como investimento ou para emergência. Percebe-se também a importância 

social dada ao dinheiro, como viver bem com dignidade e fazer com que as coisas 

aconteçam.  

 

Os alunos também evidenciaram que o lado ruim do dinheiro é porque não traz 

felicidade nem tem um significado sentimental. Outros o relacionaram à violência, 

como assaltos e mortes, à ambição, à ganância e a gastar com supérfluos, ao 

aumento dos impostos, à inflação e à falta do dinheiro. A minoria mencionou que 

o dinheiro não tem lado ruim.  

 

Os alunos acham que os ricos não são mais felizes e os outros acreditam que as 

pessoas ricas sejam mais felizes. Os primeiros, a maioria, justificou que “são 

sozinhos, frios e egocêntricos”, “dinheiro não traz felicidade”, “o dinheiro não 

compra família”, “os pobres têm mais amor uns aos outros”, “o dinheiro nem 

sempre é tudo”, “têm muito dinheiro e não sabem o que fazer”, “a pessoa pode 

ser rica e não ser feliz”, “o dinheiro traz felicidade momentânea”, “podem ter 

luxos”, “o dinheiro traz infelicidade também”. 

 
Alguns alunos também citaram que não gostariam de ser ricos, ao contrário dos 

demais. Para eles, as justificativas foram: “porque já são felizes com a vida que 

têm”, “porque dinheiro não traz felicidade” e “dinheiro não é tudo ou não compra 

tudo” e “violência”. Já para os alunos que desejariam ser ricos, gostariam de 

comprar tudo para atender aos desejos pessoais e familiares, para ajudar o 

próximo, animais ou fazer doações e para ter uma vida mais confortável.  

 

Os alunos gostariam de ter mais dinheiro para comprar tudo o que tem vontade, 

para viver sem preocupações e fazer tudo o que quiser. Outros gostariam de 

adquirir bens duráveis (casa ou carro) ou de ajudar a família, de sair com os 

amigos, de comprar itens supérfluos e não precisar do dinheiro dos pais. Também 
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citaram fazer investimentos futuros, guardar dinheiro ou investir nos estudos e, 

ainda, usariam o dinheiro para viagens, realizar sonhos, o atendimento às 

necessidades básicas e doações a idosos, mendigos, pobres ou à igreja. Um 

aluno não sabe o que faria, outro aluno disse que exigiria facilidades e outro aluno 

não gostaria de ter mais dinheiro. 

 

Muitos dos alunos declararam que sabem gastar bem o seu dinheiro, outros 

disseram que não sabem ou às vezes. A maior parte gosta de comprar objetos 

pessoais, guloseimas ou merendas escolares, seguido daqueles que compram 

somente coisas necessárias e alimentos, as coisas desejadas, objetos pessoais 

(roupas, sapatos acessórios), aplicativos de computador, acessórios para celular 

e coisas inúteis e para diversão com os amigos.  

 

Sobre isso, quase todos os pais demonstram preocupação sobre a forma de 

utilização do dinheiro pelos filhos. Esses pais reconhecem que os filhos compram 

itens supérfluos ou desnecessários. Outros pais disseram que os filhos utilizam o 

dinheiro para compras ou pagamento de contas necessárias, para comprar 

comida, lanches e guloseimas e que os filhos guardam ou economizam dinheiro 

ainda que seja apenas uma parte.  

 

Já para os professores, a maioria percebe que seus alunos estão muito 

consumistas, consomem de forma desenfreada e gastam muito sem se preocupar 

de onde vem o dinheiro. Compram aparelhos celulares e roupas devido ao 

incentivo da mídia e pelos avanços tecnológicos. Apenas um professor referiu que 

os alunos consomem pouco, pois não possuem dinheiro. 

 
Os resultados referentes à alfabetização econômica das crianças e adolescentes 

envolvidos nesta pesquisa, por meio do teste TAE-N, revelaram que as crianças 

têm pensamento econômico inferencial nas questões de microeconomia, 

orientado para a compreensão específica dos fenômenos econômicos e com 

capacidade em estabelecer relações a partir de suas vivências e das informações 

que recebem do meio familiar e escolar. E possuem o nível de pensamento 

econômico subordinado nas questões de macroeconomia, podendo-se observar 
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claramente um raciocínio econômico, sendo um bom momento para uma 

educação econômica formal, organizada a partir das suas próprias experiências.  

 

Considerando-se os níveis de conhecimento econômico por escola, o Instituto 

Arco apresentou maiores percentuais no nível de pensamento inferencial nas 

questões de microeconomia e macroeconomia. Já na Escola Estadual Dr. Cícero 

Ferreira e na Escola Municipal José Cândido, os mais altos percentuais foram no 

nível de pensamento inferencial, nas questões de microeconomia, e nível de 

pensamento econômico subordinado nas questões de macroeconomia.   

 

Também foram encontrados aspectos relevantes quanto à forma como os 

conceitos econômicos são tratados entre pais e filhos. A maioria dos pais 

considera confortável a atual situação financeira da sua família, seguido de 

situação muito preocupante ou angustiante e situação desconfortável. Observa-se 

que os pais fazem planejamento doméstico, anotando e controlando os gastos do 

mês e gastando de acordo com o rendimento mensal e economizam. Os pais 

também reportaram que costumam guardar dinheiro para quando precisar, para 

emergência, imprevistos ou para investimentos futuros. 

 

Quanto à tarefa de orientação econômica dos filhos, a maioria atribuiu essa  

tarefa ao pai, seguido pela mãe, pela escola e outros. Apenas um pai acredita que 

a tarefa deve ser dos meios de comunicação, como televisão e jornais. Ninguém 

atribuiu a tarefa à igreja ou ao governo.  

 

Quanto à educar sobre questões econômicas, a maioria dos pais acha correto e 

os demais não concordam. Percebe-se que entre aqueles que acham que os 

alunos não devem ser educados sobre questões econômicas, os motivos 

alegados foram “gastam muito em besteira”, “ainda são jovens para entender 

isso”, “porque não temos renda alguma”, “porque não terão boa educação” e “é 

economia para eles no futuro”.  

 

No aspecto educação econômica dos filhos, os pais não fazem distinção alguma 

quando dão dinheiro aos filhos e, quanto à distribuição de dinheiro entre eles, 
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consideram o critério da obediência, dando mais dinheiro a quem ajuda nas 

tarefas ou obedece. 

 

Observa-se, também, que a maioria dos pais conversa com seus filhos sobre 

dinheiro e consumo, mas reduzida parcela não conversa. Muitos conversam sobre 

o bom uso do dinheiro, sobre economizar para comprar as coisas, que dão 

exemplo de como administrar os próprios recursos, que impedem que os filhos 

usem o dinheiro indevidamente, que ensinam a comprar no comércio, que os 

filhos mantêm um cofrinho e que comentam as notícias econômicas de jornais e 

televisão.  

 

Nesse contexto, os professores também salientaram a importância da família na 

vida das crianças e adolescentes e, de modo geral, que o diálogo entre pais e 

filhos deve existir para mostrar a realidade que estamos vivendo e dando o devido 

valor ao dinheiro.  

 

A decisão final de compra é dos filhos, embora a maioria dos pais tenha dito que 

costuma conversar. Perguntam se têm certeza, mas tentam persuadi-los a mudar 

de ideia, que conversam e explicam as razões da proibição. E, em menor parte, 

não intervêm. Os alunos, por sua vez, decidem sozinhos e os demais não 

decidem sozinhos. Os alunos que não decidem sozinhos recebem ajuda dos 

membros da família, como mãe, pai ou ambos em suas decisões.  

 

Metade dos pais acha que a escola pode ajudar o filho a tornar-se mais preparado 

para enfrentar as questões ligadas ao dinheiro e ao consumo. Os outros  

acreditam que a escola não ajuda e outros nunca pensaram nisso.  

 

A família tem como papel fundamental a educação para a sobrevivência, sendo 

responsável pela formação da personalidade, dos valores culturais, sociais, 

econômicos e de todo o desenvolvimento de um indivíduo. Para complementar tal 

desenvolvimento, a escola cumpre o papel de preparar as crianças para viverem 

no mundo adulto, ocorrendo a transmissão de conhecimentos.  
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Os professores enfatizaram que os conceitos básicos sobre dinheiro são 

ensinados na escola, mostrando aos alunos a devida utilização com consciência e 

para a sobrevivência, dando o devido valor ao dinheiro. Acrescentaram que a 

escola trabalha a conscientização de assuntos inerentes ao dinheiro com seus 

alunos, apesar de não possuir projeto de educação econômica.  

 

Os professores trabalham com seus alunos sobre questões financeiras, a 

importância do uso do dinheiro, economizar, valorizar e lidar com o dinheiro. 

Trabalham com operações matemáticas, textos argumentativos, pesquisa nos 

comércios, debates e problemas sobre dia a dia, ou seja, os professores realizam 

diversos trabalhos, mas não seguem uma padronização ou uma disciplina 

específica.   

 

Paralelamente, a maioria dos alunos asseverou que “nada aprendem” na escola 

sobre dinheiro e consumo, o maior percentual desses alunos na Escola Estadual 

Dr. Cícero Ferreira. Já outra parte dos alunos aprende como gastar ou usar o 

dinheiro, a economizar, pesquisar e comparar preços, as utilidades do dinheiro e 

a fazer as contas.  

 
Nota-se que alguns professores percebem o aprendizado sobre consumo na 

família a partir do trabalho dos pais, que as famílias estão equilibradas, 

dialogando com os filhos sobre a importância de se saber usar o dinheiro e 

pesquisar antes de comprar. Dessa forma, muitos filhos têm um bom 

aprendizado, comprando apenas o necessário.  

 

Por outro lado, para outros professores há falta de orientação econômica aos 

filhos sobre consumo. Ou seja, algumas famílias têm pouca informação e, por sua 

vez, não orientam seus filhos, que gastam além do que têm, perdendo o controle 

da situação. E ainda ressaltam a importância de se ter aula de economia e 

dinheiro. 

 

Sobre isso, a maioria dos alunos não tem aula sobre consumo, a minoria tem 

aula, outros disseram que “às vezes” e um aluno disse que “já teve”. Entre os que 
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responderam de forma afirmativa ou às vezes, foi citada a aula de Matemática e 

um aluno declarou que aprende em casa.   

 

Ao correlacionar os resultados, concluiu-se que há a necessidade de mais 

interação entre pais, alunos e professores, com o intuito de ampliar 

conhecimentos sobre comportamento econômico às crianças e adolescentes, 

visando à socialização e à educação econômica. Essa interação deve ser levada 

a sério e estar imbuída de alcançar um objetivo comum – um futuro melhor para 

filhos e educandos. Para isso, é necessário que a escola não se limite a trabalhar 

a economia somente em sala de aula. É indispensável um projeto sobre o 

consumo envolvendo todos os professores, a administração escolar, os pais e os 

alunos.   

 

5.2 Contribuições  

 

Este trabalho pôde contribuir na discussão sobre comportamento econômico de 

crianças e adolescentes, buscando entender a sua realidade econômica e o que 

pensam sobre o dinheiro, bem como discutir o papel da escola, dos professores e 

da família no processo de socialização e educação econômica de todos.  

 

Consideram-se relevantes as contribuições deste estudo para o âmbito 

acadêmico e para as instituições de ensino. Identificaram-se as tendências 

evolutivas do comportamento econômico de crianças e adolescentes, bem como 

para reforçar conhecimento sobre o tema, ao apresentar os resultados do teste 

TAE-n, não encontrado na literatura. 

 

Para as escolas, o estudo pôde contribuir com o diagnóstico sobre o pensamento 

econômico das crianças e adolescentes, com o intuito de ampliar o aprendizado 

nessa área de estudo. Para os alunos e professores, trata-se de possibilidade da 

construção de metodologias e materiais educativos, dando oportunidade de 

aprendizagem e aplicação dos conhecimentos econômicos, objetivando 

enriquecer seus conhecimentos e com perspectivas mais promissoras. E, para os 

pais, permitiu a possibilidade de compreender que a escola complementa a 

família e, juntas, tornam-se lugares agradáveis para a convivência dos filhos.   
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Para a autora deste estudo, a pesquisa permitiu compreender melhor o 

comportamento econômico de crianças e adolescentes, bem como a socialização 

com o dinheiro, o grau de aprendizado e a sua utilização como um instrumento de 

aquisição de bens e serviços, em seu contexto social. Além disso, possibilitou 

compreender a importância de pais, professores e escola na educação econômica 

de crianças e adolescentes. E, também, a possibilidade de aplicar os 

conhecimentos do mestrado no ambiente de trabalho, agregando valor também 

na área da educação. E futuramente pode ser uma oportunidade para a docência. 

 

5.3 Considerações gerenciais  

 

Para a sociedade, os resultados propiciarão conhecimento que poderá ser usado 

pelos pais, pela escola e pelas instituições financeiras, para formar pessoas 

conhecedores do mundo econômico em que vivem.  

 

A pesquisa sinalizou para as instituições financeiras resultados relevantes sobre o 

comportamento econômico de crianças e adolescentes, tais como as dificuldades 

ainda existentes para a compreensão eficiente do mundo econômico. Desse 

modo, sugere-se a implantação de negócios e produtos específicos inerentes a 

esse nicho de mercado.  

 

Para as políticas públicas, o trabalho permitiu aos governantes constatar os 

gargalhos existentes na área de educação, mais especificamente a educação 

econômica, bem como devem explorar mais o comportamento econômico das 

crianças e adolescentes, o que, pelas pesquisas bibliográficas feitas, se mostrou 

pouco explorado no Brasil. 

 

Nesse sentido, recomenda-se para futuras pesquisas a replicação desta pesquisa 

entre alunos da educação infantil, ensino fundamental I e ensino médio, bem 

como uma pesquisa direcionada para os pais, professores e diretores das 

Escolas. Os resultados obtidos podem ser comparados em pesquisas futuras e 

propiciar atividades para a ampliação dos conhecimentos econômicos dessas 

crianças. 
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Por fim, sugere-se o desenvolvimento de programas de educação financeira para 

os alunos das escolas públicas, desde as primeiras séries escolares. Antes 

mesmo do término deste estudo já estavam sendo desenvolvidos pela autora 

materiais educativos, como programa de intervenção para educação econômica, 

álbum de figurinhas com a história do dinheiro no Brasil, cartilhas e quebra-

cabeça.   
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Apêndice D – QUESTIONÁRIO PARA CRIANÇAS – TAE-N 

 

PESQUISA: COMPORTAMENTO ECONÔMICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: 

um estudo com alunos do Ensino Fundamental II das Escolas de Santo Antônio do 

Amparo - MG 
 

TAE-N 
(Versão reduzida e traduzida para o português) 

 
Nome: _____________________________________________ ___________ 

Sexo:  __________________   Idade: ________________ __ 

Série:  __________________ 

Escola: ___________________________________________ _____________ 

Este é um questionário sobre dinheiro e as compras.  Você encontrará várias 

perguntas, cada uma com 4 respostas. Você deve esco lher a que parece a mais 

certa e fazer um círculo na letra correspondente.  

 1. O Sr. Ramon está muito preocupado porque o preç o de todas as coisas está 
subindo e ele pergunta: o que poderia ser feito par a controlar o preço das coisas? 
O que você responderia?  

a) Ele deveria dizer ao governo para controlar os preços.  
b) Ele poderia dizer às pessoas que não comprem nada, e assim as coisas 

baixariam de preço.  
c) Os preços sobem de acordo com as variáveis econômicas como a oferta e a 

procura e, portanto, não se pode controlar sua flutuação.  
d) Ele poderia dizer a todos os donos de loja que baixem os preços das coisas que 

vendem.   
2. Quem decide quanto dinheiro deve ser feito?  

a) O governo é quem cria as leis que regulam a quantidade de dinheiro que deve ser 
feita.  

b) Depende da quantidade de papel que a fábrica tem.  
c) O Conselho do Banco Central decide de acordo com as variáveis econômicas do 

país.  
d) Será feita a quantidade que os donos da fábrica decidirem. 

3. No seu bairro instalaram 03 livrarias que vendem  material escolar. Você acredita 
que eles cobrarão o mesmo pelos cadernos? 

a) Eles baixarão os preços porque devem competir pelos clientes.  
b) Podem cobrar o preço que o governo determinar pelos cadernos. 
c) Devem cobrar o mesmo porque os cadernos são feitos com esse preço.  
d) Cobram o que os donos desejam cobrar. 

4. O Sr. Pedro é dono de um banco e está muito preo cupado com problemas 
econômicos. O que aconteceria se o banco quebrasse?   

a) Ele teria que pedir um empréstimo ao presidente para o seu banco poder 
funcionar.   

b) Os funcionários do banco ficariam sem trabalho.  
c) Os clientes do banco perderiam parte de suas poupanças e o banco não poderia 

realizar mais investimentos.  
d) O Sr. Pedro teria que pedir mais dinheiro nas fábricas para o seu banco.   
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5. O dono de um supermercado deve comprar pão para vender aos seus clientes. 
Por quanto deveria vendê-lo?  

a) Pelo mesmo preço que venderam para ele.  
b) Deve cobrar o que custou e acrescentar um pouco mais para seu lucro. 
c) Pelo preço que quiser, porque é o dono.  
d) Pelo preço fixado pelo governo para a venda do pão.   

6. Em uma loja no centro da cidade, uma camisa cust a 15 reais e em uma loja longe 
do centro, a mesma camisa custa 10 reais. Por que o corre esta diferença de preço 
se é a mesma camisa?  

a) Porque o dono da loja do centro trabalha mais porque vai mais gente e, portanto, 
deve cobrar mais.  

b) Porque a loja do centro está mais bem localizada, portanto, paga mais pela 
localização e é isto que aumenta o preço da camisa.  

c) A camisa do centro é melhor, por isto é mais cara.  
d) Porque o dono da loja do centro quer cobrar mais caro.   

7. O que aconteceria se no Brasil fosse encontrada outra região petrolífera?  
a) O Brasil teria mais petróleo.  
b) Aumentaria as riquezas do país, porque haveria mais dinheiro no país.  
c) A pessoa que é dona do terreno onde o petróleo foi encontrado ficaria milionária.  
d) Abaixaria o preço do barril.   

8. Como o dinheiro chega aos bancos?  
a) Pelos lucros, por meio dos juros e dos investimentos que fazem.  
b) As pessoas deixam o dinheiro no banco para ser guardado.  
c) Eles pedem às fábricas de dinheiro.  
d) O governo envia o dinheiro para os bancos.   

9. O pai de Catarina deve pagar todos os impostos. Por que deve fazê-lo ?  
a) Porque todos os cidadãos devem contribuir com o financiamento das obras do 

país. 
b) Porque é obrigatório.  
c) Porque os impostos se pagam com as contas de água e luz.  
d) Porque os impostos são descontados do salário de cada mês.   

10. O que aconteceria se o presidente mandasse dist ribuir dinheiro, todos os 
meses, para todas as pessoas?  

a) Aumentaria a quantidade de dinheiro em circulação, a moeda seria desvalorizada 
e haveria alta de preços.  

b) Seria mau, porque as pessoas não trabalhariam mais.  
c) Seria bom, porque haveria mais dinheiro para fazer compras.  
d) A fábrica de dinheiro não poderia fazer isto porque gastaria muito dinheiro. 

11. O que o governo deveria fazer para solucionar a s crises financeiras?  
a) Dar ordens para a Casa da Moeda emitir mais dinheiro.  
b) Entregar dinheiro aos pobres 
c) Implementar novas políticas econômicas  
d) Pedir às pessoas que ajudem os que necessitam.   

12. Se Alexandre tivesse sua própria fábrica de din heiro e fosse comprar um 
negócio  de sorvetes e pagasse com este dinheiro; ele estaria agindo mal ou bem?  

a) Alexandre estaria agindo bem se tem permissão do governo para usar este 
dinheiro, porém se não tem permissão, estaria agindo mal.  

b) Estaria agindo mal, porque não se pode ter sua própria fábrica de dinheiro.  
c) Estaria agindo mal, porque o dinheiro com o qual vai pagar o sorvete é falso e isto 

é ilegal.  
d) Estaria agindo bem porque é seu dinheiro.   

13. O que é inflação?  
a) É quando sobe o preço dos produtos; 
b) É quando sobe o preço das coisas porque aumentou a quantidade de dinheiro em 

circulação, o que desvaloriza a moeda.  
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c) É quando cresce o preço das coisas. 
d) É quando o dono da loja decide subir os preços.   

14. Pâmela pensa que não lhe pagam o suficiente pel o seu trabalho. O que você 
acha que ela deve fazer?  

a) Deveria falar com o seu patrão e pedir aumento.  
b) Trabalhar mais horas para que lhe paguem mais.  
c) Conformar-se com o seu salário porque o governo decidiu quanto deve ganhar.  
d) Fazer bem o seu trabalho para que o patrão veja.   

15. Inácio é médico no hospital e Manuel é jogador de futebol da seleção brasileira.  
Quem recebe mais dinheiro?  

a) Inácio, porque para ser médico se estuda mais do que para ser jogador.  
b) Inácio, porque ele trabalha porque gosta de ajudar as pessoas.  
c) Manuel, porque os bons jogadores de futebol são mais raros do que os médicos.  
d) Para Inácio e para Manuel pagam de acordo com as horas de trabalho.   

16. As famílias decidem comer peixe e não carne dur ante a Semana Santa e sua 
mãe se queixa que os preços subiram. Por que isto a conteceu?  

a) Porque comer peixe é mais sadio e as pessoas gostam.  
b) Porque os pescadores se aproveitam das pessoas e cobram mais.  
c) Porque aumenta a procura do peixe e diminui a procura de carne.  
d) Porque a Igreja proíbe comer carne na Semana Santa. 

  17. Meu avô comprou um terreno há 50 anos e pagou p or ele 20 mil reais. Ele está 
pensando em vendê-lo e não sabe quanto cobrar. Você  acredita que o terreno 
agora vale o mesmo tanto?  

a) O terreno é o mesmo, assim, seu avô deve vendê-lo pelo mesmo preço que 
comprou.  

b) Depende do valor que tenha adquirido pela localização e pelas características do 
terreno. 

c) O avô é quem deve decidir se deve cobrar mais ou menos pelo terreno.  
d) Vale mais de 20 mil reais porque tudo tem subido de preço.   

18. Camila ganhou na Sena. Ajude-a decidir o que de ve fazer com o seu dinheiro:  
a) Poderia abrir uma caderneta de poupança a prazo no banco ou investir na Bolsa 
b) Poderia levar seu dinheiro ao banco para guardá-lo.  
c) Comprar o que desejasse, porém guardar um pouco de dinheiro no cofrinho.  
d) Comprar tudo o desejasse para ela e sua família.   

19. Por que temos que ter dinheiro para comprar o q ue precisamos?  
a) Porque é o meio de intercâmbio econômico mais eficaz.  
b) Porque é o meio para obter bens e serviços.  
c) Porque se não pagar podem levar você preso.  
d) Porque o governo obriga a pagar com dinheiro tudo o que se compra.   

20. As notícias da televisão anunciaram que o custo  de vida tem subido. Por que 
isto acontece?  

a) Porque as pessoas têm aumentado os seus gastos. 
b) Porque a inflação é maior que o aumento dos salários.  
c) Porque agora custa mais viver.  
d) Porque o dinheiro antes valia mais que agora.  

21. O que acontece se aumentar a quantidade de dinh eiro em circulação?  
a) A moeda desvaloriza.  
b) O preço das coisas vai aumentar. 
c) Nós teremos mais dinheiro para comprar.  
d) O governo vai ter mais dinheiro para repartir com as pessoas. 

22. Quando você compra um chocolate, você esta paga ndo:  
a) Paga o custo de fazer o chocolate e o lucro da pessoa que o vende.  
b) Porque o dono da loja cobra.  
c) Paga o que custa para fazer o chocolate na fábrica.  
d) Paga o custo de fazer o chocolate, os impostos e o lucro. 
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Apêndice E - QUESTIONÁRIO PARA CRIANÇAS  

 

PESQUISA: COMPORTAMENTO ECONÔMICO DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES: um estudo com alunos do Ensino Fundamental II das Escolas 

de Santo Antônio do Amparo – MG 

 

Questionário para crianças e adolescentes 
 
Leia atenciosamente cada questão e o que vale é a s ua opinião em relação 

às afirmações feitas. Não existe resposta certa ou errada.  

1. Com quem você reside atualmente?    
(   ) com meus pais   
(   ) com parentes  
(   ) sozinho(a)   
(   ) outro: ______ 
 

2. Quantas pessoas moram em sua 
casa?  
(   ) duas.  
(   ) três  
(   ) quatro ou mais  
(   ) moro sozinho(a) 

3. Onde você reside atualmente?    
(   ) em casa ou apartamento, com minha família.  
(   ) em casa ou apartamento, sozinho(a) 
(   ) em quarto ou cômodo alugado, sozinho(a).  
(   ) outra situação: _______________________ 
 

4. Quantos irmãos você tem?  
(   ) um  
(   ) dois 
(   ) três 
(   ) acima de três  
(   ) nenhum 

5. Qual ano você está cursando?    
(   ) 6º ano   
(   ) 7º ano   
(   ) 8º ano   
(   ) 9º ano 

6. Qual o turno?  
(   ) manhã 
(   ) tarde 

7. Qual a importância do dinheiro?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
8. Qual o lado ruim do dinheiro?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
9. Você gostaria de ter dinheiro para fazer o qu ê? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
10. Você sabe gastar bem o seu dinheiro?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
11. Com que você gosta de gastar seu dinheiro?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
12. Para você as pessoas ricas são mais felizes?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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13. Você gostaria de ser rico?  
(   ) sim  
(   ) não  
Por quê? ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
14. Se você fosse rico sua vida seria muito melhor?  
(   ) sim 
(   ) não  
Por quê?____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
15. Você recebe mesada?  
(   ) sim  
(   ) não 
(   ) às vezes 
 

16. Quanto você ganha?  
(   ) R$ 5,00 a R$ 10,00  
(   ) R$ 10,00 a R$ 20,00  
(   ) R$ 20,00 a R$ 50,00  
(   ) mais de R$ 50,00  
(   ) não recebo dinheiro 

17. Você recebe dinheiro além da mesada?  
(   ) sempre  
(   ) às vezes  
(   ) só quando peço  
(   ) meus pais pagam os meus gastos  
(   ) não me dão dinheiro 

18. Quanto você ganha por mês 
além da mesada?  
(   ) R$ 5,00 a R$ 10,00  
(   ) R$ 10,00 a R$ 20,00  
(   ) R$ 20,00 a R$ 50,00  
(   ) mais de R$ 50,00  
(   ) não recebo dinheiro 

19. Você costuma guardar dinheiro ? 
(   ) sim  
(   ) não  
(   ) às vezes  
 

20. Como você guarda seu 
dinheiro?  
(   ) no cofre 
(   ) na poupança 
(   ) guardo para comprar roupas 
(   ) outros _________________ 

 21. Quanto dinheiro você tem na poupança?   
(   ) menos de R$ 50,00  
(   ) entre R$ 50,00 e R$ 100,00  
(   ) entre R$ 100,00 e R$ 200,00  
(   ) entre R$ 200,00 e R$ 500,00  
(   ) mais de R$ 500,00  
(   ) não tenho poupança   

22. Você faz algum trabalho para 
receber dinheiro por ele?              
(   ) sim  
(   ) não 
Qual? ____________________ 

23. Você decide sozinho o que vai fazer com o 
dinheiro? Se não, a quem você pede opinião? 
(   ) sim    
(   ) não   
Quem?  _________________________________ 
 
 

24. O que seus pais te ensinam sobre 
dinheiro?  
(   ) ensinam-me a comprar e receber o troco  
(  ) ensinam-me a ver os preços e a comprar  
(  ) ensinam-me a pesquisar e comparar os 
preços  
(   ) ensinam-me a comprar mais barato 
(  ) ensinam-me a buscar o que tem melhor 
qualidade  
(  ) conversam comigo sobre o bom uso que 
devo fazer do dinheiro  
(   ) não têm me ensinado 

25. Você acompanha seus pais nas compras?   
(   ) sim, sempre  
(   ) sim, às vezes  
(   ) não   

26. Você ajuda com dinheiro na sua 
casa? 
(   ) sim  
(   ) não  
(   ) às vezes 

27. Você gosta de dar presen te? Se sim , para quem e o qu ê?  
(   ) não     
(   ) sim  
Para quem?_________________________________________ _____________________________ 
O quê ? ___________________________________________ _______________________________ 
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28. Quando compra alguma coisa, vo cê faz pesquisa?  
(  ) sim     
(  ) não 
Por quê?___________________________________________ ______________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
29. Você faz coleção? Se sim , de quê?  
(   ) não  
(   ) sim   
De que ?  _________________________________________________________________________ 
 
30. Sabe quanto gasta com coleção?  
(   ) menos de R$ 50,00  
(   ) entre R$ 50,00 e R$ 100,00  
(   ) entre R$ 100,00 e R$ 200,00  
(   ) entre R$ 200,00 e R$ 500,00  
(   ) mais de R$ 500,00 
 
31. Você acha importante pagar impostos?  
(   ) sim     
(   ) não 
Por quê?___________________________________________ ______________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
32. Você acha correto quando alguém empresta dinhei ro à outra pessoa e recebe um pouco 
mais como forma de juros? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
33. Em que tipo de escola você cursou ou está cursa ndo o ensino fundamental?  
(   ) em escola pública.  
(   ) maior parte em escola pública. 
(   ) em escola particular.  
(   ) maior parte em escola particular 
34. O que você ap rende sobre o dinheiro na escola?  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

35. O que você aprende na escola sobre dinheiro e c onsumo ? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
36. Você tem aula sobre como gastar dinheiro?  
_________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Eu gasto dinheiro com:  

Você pode marcar mais de 01 opção 
(   ) compro balas, chocolates  
(   ) guardo num cofre  
(   ) guardo no Banco  
(   )  guardo para comprar roupa e coisas mais caras  
(   ) gasto com passeios e diversões  
(   ) jogo na loteria  

(   ) compro figurinhas para colecionar 
(   ) aposto com o colega 
(   ) faço doação  
(   ) empresto para o colega  
(   ) compro objetos escolares 
(   ) compro presentes  
(   ) gasto com coleção  

Muito obrigada !!!!  
Sua participação será muito importante para esta pe squisa.  
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Apêndice F - QUESTIONÁRIO PARA PAIS  

 
PESQUISA: COMPORTAMENTO ECONÔMICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: um estudo 

com alunos do Ensino Fundamental II das Escolas de Santo Antônio do Amparo – MG 

Pesquisa para os Pais/Responsáveis  
 

Nome: _____________________________________________ _______________ 

Sexo: ____________  Idade: ______________  
 

Leia atenciosamente cada questão e o que vale é a sua opinião em relação às afirmações feitas. 

Não existe resposta certa ou errada.  

 

1. Quantas pessoas moram em sua casa?  ______ pessoas  
 
2. Quantas pessoas contribuem com dinheiro para os gastos da casa? _____ pessoas 
 
3. Sua família tem o hábito de planejar o orçamento  doméstico? 
(    ) Sim         
(    ) Não  
Se Sim, como faz isso?____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. Como é feito o controle de gastos na sua família ?  Informar quem é o responsável por 
essa tarefa. 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. Você(s) costuma(m) analisar a sua situação finan ceira antes de fazer uma compra?    
(    ) Sim         
(    ) Não  
Por quê?_______________________________________________________________________ 
 
6. Para suprir as necessidades de gasto da família,  o que vocês fazem?   
_______________________________________________________________________________ 
 
7. Qual o valor mensal reservado para gasto na famí lia?  
_______________________________________________________________________________ 
 
8. Vocês costumam guardar dinheiro? 
(    ) Sim         
(    ) Não  
Por quê?  ______________________________________________________________________ 
 
Vocês gastam mais dinheiro com que?________________ _____________________________ 
 
9. Como você(s) se sente(m) em relação à atual situ ação financeira da sua família?     
1. Confortável  
2. Indiferente 
3. Desconfortável 
4. Muito preocupado/angustiado  
5. Outro: ___________________________________________________________ 
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10. Você(s) acredita(m) que as crianças e os adoles centes devem ser educados sobre 
questões econômicas tais como: dinheiro, poupança, etc.?   
(    ) Sim          
(    ) Não  
Por quê?  
________________________________________________________________________ 
 
11. Quem deve assumir a tarefa da orientação econôm ica das crianças e dos 
adolescentes?  
1. Pai  
2. Mãe  
3. Igreja  
4. Escola 
5. Meios de comunicação: TV/jornal  
6. Governo  
7. Outros: __________________________________________________________ 

 
12. Em casa, você(s) conversa(m) com os filhos sobr e temas ligados ao dinheiro e ao 
consumo?   
(   )  Sim          
(    ) Não  
Em que ocasiões?________________________________________________________________ 
 
Sobre o que conversam?__________________________________________________________ 
 
13. Em que ocasião você (s) costuma(m) dar dinheiro  para seu(s) filho(s)?     
Das alternativas abaixo, marque aquelas que, normalmente, você(s) utiliza(m) para a educação econômica 

de seus filhos: 
(   ) manter um cofrinho  
(   ) dar dinheiro como prêmio por bom comportamento  
(   ) manter uma caderneta de poupança num banco  
(   ) oferecer jogos que ensinem o uso de dinheiro 
(   ) ensinar a economizar para comprar a curto prazo 
(   ) conversar sobre o bom uso do dinheiro 
(   ) dar regularmente uma quantidade de dinheiro 
(mesada) 
(   ) dar cartão de crédito  
(   ) dar exemplo de como administrar os próprios 
recursos 

(   ) envolvê-los no orçamento doméstico 
(   ) evitar que lidem com o dinheiro 
(   ) impedir que usem indevidamente o dinheiro 
(   ) comentar as notícias econômicas de jornais e 
TV  
(   ) ensinar a comprar no comércio 
(   ) pagar para fazer tarefas domésticas ou outras 
atividades 
(   ) ensinar diferentes alternativas de poupança 
(   ) ensinar o uso de cheques e cartão de crédito 
(   ) não faço nada 
(   ) Outras: 

  
14. Em relação à educação econômica dos filhos, voc ê(s) leva(m) em conta:  
1. Idade: dou mais dinheiro para o mais velho 
2. Sexo: dou mais dinheiro para os filhos homens 
3. Obediência: dou mais dinheiro para quem ajuda nas tarefas, obedece, etc.  
4. Dou mais dinheiro para filhos que moram comigo  
5. Não faça distinção alguma  
6. Outros: ___________________________________________________________  

 
15.  Como seus filhos costumam gastar o dinheiro qu e você(s) lhes dá(ão)?  
___________________________________________________________________ 
 
16. Nas decisões de compra de seus filhos você(s) c ostuma(m):   
1. Não intervir  
2. Conversar, mas deixar a decisão final para eles  
3. Perguntar se têm certeza, mas tentar persuadi-los a mudarem de ideia  
4. Conversar e explicar as razões da proibição  
5. Proibir a compra de: 
6. Outros:___________________________________________________________ 
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17. Você acredita que a escola pode ajudar seu filh o a tornar-se mais preparado para 
enfrentar as questões ligadas ao dinheiro e ao cons umo?   
1. Não   
2. Nunca pensei nisso   
3. Sim   
Como? ____________________________________________________________ 

 
Deixe abaixo um comentário  
_______________________________________________________ 

Muito obrigada !!!! Sua participação será muito imp ortante para esta pesquisa. 
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Apêndice G – ROTEIRO DE ENTREVISTAS PARA PROFESSORE S 

 
PESQUISA: COMPORTAMENTO ECONÔMICO DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES: um estudo com alunos do Ensino Fundamental II das Escolas 

de Santo Antônio do Amparo – MG 

 

Pesquisa para Professores 
 

Eu, Renata Aparecida Carvalho, sou aluna do curso de Mestrado em 

Administração da Fundação Pedro Leopoldo, sob a orientação da Professora Dra. 

Ester Eliane Jeunon. Realizarei uma pesquisa sobre o comportamento econômico 

de crianças e adolescentes entre 10 e 15 anos, nas escolas de Santo Antônio do 

Amparo, com o intuito de analisar e descrever de que forma os alunos lidam com 

o dinheiro.  
 

Sua participação é fundamental para esta pesquisa. Se possível, responda as 

questões com a maior quantidade de informações possíveis. 

Nome:______________________________________________ ___________________________ 

Sexo: ________________  Idade: ___________  

Escola:____________________________________________ _________________  

Formação:__________________________________________ ________________ 

Disciplina:________________________________________ __________________ 
 
1. Como você percebe os seus alunos em relação ao dinheiro e ao consumo? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Qual o nível de compreensão econômica que você percebe em seus alunos? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Como as questões relacionadas às informações financeiras são trabalhadas por você com 
seus alunos?   
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
4. O que a escola ensina para as crianças sobre dinheiro? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
5. Em sua opinião, de forma geral, atualmente qual o principal problema relacionado ao dinheiro? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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6. Em sua opinião, atualmente qual o principal problema relacionado ao dinheiro com crianças e 
adolescentes? 
_______________________________________________________________________________ 
 
7. Atualmente, como você percebe o consumo de crianças e adolescentes? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
8. São feitas atividades de campo para o aprendizado sobre o dinheiro? Quais? Com que 
objetivos? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
  
9. Como você percebe o aprendizado sobre o dinheiro na família? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
10. Como você avalia o trabalho desenvolvido por você a respeito de dinheiro junto aos alunos do 
Ensino Fundamental II?  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
11. Que mudanças você acredita que possam ser feitas no desenvolvimento de atividades sobre 
as questões financeiras?  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Deixe aqui seu comentário  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
Muito obrigada!!!!  

Sua participação será muito importante para esta pe squisa.  
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Apêndice H – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARE CIDO 

 

PESQUISA - COMPORTAMENTO ECONÔMICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: um estudo 
com alunos do Ensino Fundamental II das Escolas de Santo Antônio do Amparo  
 

Santo Antônio do Amparo, 03 de novembro de 2015.   

 

Senhores Pais/Responsáveis, 

 

Eu, Renata Aparecida Carvalho, aluna do curso de Mestrado em Administração da Fundação 

Pedro Leopoldo, sob a orientação da Professora Dra. Ester Eliane Jeunon. Realizarei uma 

pesquisa sobre o comportamento econômico de crianças e adolescentes entre 11 e 14 anos, nas 

escolas de Santo Antônio do Amparo, com o intuito de analisar e descrever de que forma os 

alunos lidam com o dinheiro.  

 

Nesse aspecto, a sua participação e a de seu(s) filho(s) nesta pesquisa são muito importantes 

para se construir estratégias educativas para auxiliar pais e professores. Para isso, faz-se 

necessário obtermos a sua autorização para que possamos aplicar questionários e entrevistar 

seu(s) filho(s) matriculado(s) nesse conceituado estabelecimento de ensino.  

 

Na certeza de poder contar com sua atenção autorizando seu(s) filho(s) a participar(em) da 

pesquisa, agradeço antecipadamente e coloco-me à vossa disposição para mais esclarecimentos.   

Atenciosamente,  
 

Renata Aparecida Carvalho  
Fones: (35) 3863-2661 ou (35) 99812-6504,  

e-mail: rec3112@gmail.com  
FUNDAÇÃO PEDRO LEOPOLDO  

 
 
 
 

Eu,____________________________________________, responsável pelo aluno 

____________________________________, após convenientemente esclarecido pela 

pesquisadora e ter entendido o que me foi explicado, consinto voluntariamente que meu(minha) 

filho(a), aluno(a) do Ensino Fundamental II da Escola _______________________________, 

participe desta pesquisa.    

 
 
Responsável pelo aluno:  
(  ) Pai  (  ) Mãe  (  ) Outros: ___________________ (  ) Grau de Parentesco: ____________                                                            
Data: ___/___/______   

 
_ 

Assinatura do(s) responsável(i)s                       
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Anexo A - Levantamento de Dados: Alunos - Escolas d e Santo Antônio do 

Amparo-MG 

 

Educação Infantil (idade: 4 e 5 anos) 
Educação Fundamental I (idade: 6 a 9 anos- 1º ao 5º ano) 
Educação Fundamental II (idade: 10 a 15 anos- 6º ao  9º ano)  
Ensino Médio (idade:15 a 17 anos – 1º, 2º e 3º anos)  
Escolas Municipais: 5 Escolas  
 

Escola: Ari Carlos 
Total: 448 alunos  
Educação Infantil ( idade: 4 e 5 anos): 6 turmas (20 alunos por turma); 
Educação Fundamental I (idade: 6 a 10 anos – 1º ao 5º ano) :16 turmas 
(25 alunos por turma) 

 
Escola: Geraldo 

Carrara 

Total: 345 alunos  
Educação Infantil (idade: 4 e 5 anos): 4 turmas (20 alunos por turma); 
Educação Fundamental I (idade: 6 a 10 anos- 1º ao 5º ano) 13 turmas 
(25 alunos por turma); 

 
Escola: José Henrique 

Total: 445 alunos  
Educação Infantil ( idade: 4 e 5 anos):6  turmas (20 alunos por turma); 
Educação Fundamental I (idade: 6 a 10 anos- 1º ao 5º ano) 15 turmas 
(25 alunos por turma); 
EJA (1º ao 5º ano) – 01 turma (25 alunos); 

Escola: José Cândido 
Ferreira 

Total: 41 alunos  
Comunidade: Fagundes (Zona Rural) - 
Educação Fundamental II (idade: 10 a 15 anos- 6º ao 9º ano): 37 Alunos 

 
Escola: Inácio de Lima 
e Melo - Varão 

Total: 20 alunos  
Comunidade: Varão (Zona Rural) 
Educação Infantil (idade: 4 e 5 anos):1 turma (10 alunos ); 
Educação Fundamental I (idade: 6 a 10 anos- 1º ao 5º ano): 01 turma ( 
10 alunos); 

 
Comunidade: São 
Sebastião da Estrela 

Total: 58 alunos  
Escola: Inácio de Lima e Melo – Varão II 
Educação Infantil (idade: 4 e 5 anos):1 turma (10 alunos ); 
Educação Fundamental I (idade: 6 a 10 anos- 1º ao 5º ano) 01 turma ( 18 
alunos); 

 
Comunidade: Guarita 

Total: 37 alunos  
Escola: Inácio de Lima e Melo – Varão II 
Educação Infantil ( idade: 4 e 5 anos):1 turma (10 alunos ); 
Educação Fundamental I (idade: 6 a 10 anos- 1º ao 5º ano) 01 turma ( 10 
alunos) 

Escolas Estaduais: 02 Escolas  
 
Escola: Dr. Cícero Ferreira   
 

Educação Fundamental II (idade: 10 a 15 anos- 6º ao 9º ano) : 541 
alunos  

Escola: Newton F Paiva Ensino Médio (Idade:15 a 17 anos – 1º, 2º e 3º anos): 200 alunos 
 

Escola Particular: 01 Escola  
Escola: Instituto Arco  
 

Educação Infantil ( idade: 4 e 5 anos) – 19 Alunos  
Educação Fundamental I (idade: 6 a 10 anos- 1º ao 5º ano) – 58 
alunos 
Educação Fundamental II (idade: 11 a 14 anos- 6º ao 9º ano): 45 
alunos  
 

 População: 620 Alunos  
Amostra: 226 Alunos  

Fonte : Secretaria da Educação – Sra. Silvana  
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Anexo B – CORREÇÕES TAE-N 

Pauta de corrección Test Definitivo 
Itens Pauta de corrección 
1.  a) 2 

b) 2 
c) 3 
d) 1 

2.            a) 2 
b) 1 
c) 3 
d) 2 

 
3.  a) 3 

b) 2 
c) 1 
d) 2 

 

4.  a) 2 
b) 2 
c) 3 
d) 1 

 
5.  a) 2 

b) 3 
c) 1 
d) 2 

 

6.  a) 2 
b) 3 
c) 1 
d) 2 

 
7.  a) 1 

b) 3 
c) 2 
d) 2 

 

8.  a) 3 
b) 2 
c) 1 
d) 2 

 
9.  a) 3 

b) 1 
c) 2 
d) 2 

 

10.  a) 3 
b) 2 
c) 2 
d) 1 

 
11.  a) 2 

b) 1 
c) 3 
d) 2 

 

12.  a) 2 
b) 2 
c) 3 
d) 1 

 
13.  a) 2 

b) 3 
c) 1 
d) 2 

 

14.  a) 3 
b) 1 
c) 2 
d) 2 

 
15.  a) 2 

b) 1 
c) 3 
d) 2 

16.  a) 2 
b) 2 
c) 3 
d) 1 

17.  a) 2 
b) 3 
c) 1 
d) 2 

18.  a) 3 
b) 2 
c) 2 
d) 1 

19.  a) 2 
b) 3 
c) 1 
d) 2 

20.  a) 2 
b) 3 
c) 1 
d) 2 

21.  a) 3 
b) 2 
c) 1 
d) 2 

22.   a) 2 
   b)1 
   c)2 
   d)3 

 
 

 


