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RESUMO 

 

 
 

A construção do conhecimento pela criança é tema explorado em diversas áreas da Psicologia, 
notadamente naquelas relacionadas ao estudo da cognição. Mais recentemente, tem-se 
atribuído especial importância às investigações acerca do pensamento econômico infantil, já 
que a forma como a criança entende o mundo econômico é um importante indicativo de como 
se estrutura o seu paradigma a respeito da realidade social de um modo mais amplo. Nesse 
contexto, a presente pesquisa teve por objetivo investigar a compreensão que crianças 
possuem acerca do dinheiro, tomando como ponto de partida as peculiaridades envolvidas no 
uso de suas distintas representações materiais. Para isso, foram realizados dois estudos, sendo 
que ambos consistiram na aplicação de entrevistas clínicas individuais, as quais foram 
gravadas e posteriormente transcritas na íntegra para a análise. O Estudo 1, de caráter 
exploratório e amplo, procurou investigar as noções econômicas apresentadas por crianças 
acerca do dinheiro, examinando: sua definição, seus usos e funções, sua origem e circulação. 
O Estudo 2, por sua vez, investigou a compreensão das crianças no que tange à circulação do 
dinheiro, levando em conta as particularidades de diferentes formas materiais através das 
quais este circula (moeda, cédula, cheque e cartão de crédito). Em cada estudo, participaram 
quarenta crianças de 6 a 9 anos, de ambos os sexos, de classe média, alunas de escolas 
particulares. Os participantes foram igualmente divididos em dois grupos de acordo com a 
idade da seguinte maneira: Grupo 1 (6-7 anos) e Grupo 2 (8-9 anos). Dentre os principais 
resultados do Estudo 1, observou-se uma progressão do pensamento econômico do Grupo 1 
para o Grupo 2, convergindo com os achados de estudos realizados na área. Ambos os grupos 
assemelham-se quanto à definição do dinheiro (baseada na função), quanto às explicações 
acerca de sua origem (gênese material) e modos de obtenção (trabalho). Porém, os grupos 
diferiram bastante quanto à compreensão do processo de fabrico do dinheiro, à sua circulação 
e aos seus modos de uso. No Estudo 2, os resultados indicaram a ocorrência de um importante 
salto qualitativo no pensamento econômico do Grupo 1 para o Grupo 2 no que se refere à 
compreensão da circulação do dinheiro, achado este discutido à luz da teoria de Jean Piaget. 
As discussões finais buscaram integrar os resultados encontrados nestes dois estudos.  
 
 
Palavras-chave: conhecimento social, conhecimentos econômicos, dinheiro, circulação do 
dinheiro, crianças.  
 

  
 

 

 
 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Children’s construction of knowledge is a topic explored in various fields of Psychology, 
mostly in those related to the study of cognition. More recently, special importance has been 
given to the investigations about children’s understanding of economics, once the way a child 
understands the economic world is an important indication of how their paradigm regarding 
social reality in a broader way is structured. In this context, the current research had the 
purpose of investigating the comprehension children have about money, taking as a starting 
point the particularities involved in the usage of different material representations of money. 
Therefore, two studies were performed, both consisting in the application of individual 
clinical interviews, which were recorded writing full notes for the analysis afterwards. The 
first study, which was exploratory, investigated the economic notions given by children about 
money, examining: its definition, its usages and functions, its origin and circulation. The 
second study investigated the comprehension of children regarding money circulation, 
considering the particularities of different material ways through which money circulates 
(coin, bill, check and credit card). In each study, 40 children from 6 to 9 years old, of both 
genders, middle class, private school students participated. The participants were equally 
divided in 2 groups according to the age in the following way: Group 1 (6-7 years old) and 
Group 2 (8-9 years old). Among the mainly results of the first study, it was observed a 
progression of economic understanding from Group 1 to Group 2,  which implies a 
convergence with other studies performed in the area. Both groups are similar in relation to 
the definition of money (based on function), in relation to the explanations about its origin 
(material genesis) and ways of acquisition (work). However, the groups differed very much 
concerning the comprehension of the manufacturing process of money, its circulation and 
ways to use it. In the second study, the results indicated the occurrence of an important 
qualitative jump towards economic understanding from Group 1 to Group 2 regarding the 
comprehension of money circulation, which was discussed in the light of Jean Piaget’s theory. 
The final discussions tried to combine the results found in these two studies.  
 
 
Keywords: social knowledge, economic knowledge, money, money circulation, children.  
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INTRODUÇÃO 

 

Como em muitas outras áreas do conhecimento, o conhecimento social infantil 

diferente profundamente daquele produzido pelos adultos. Os fenômenos sociais abarcam 

infinitas nuances, dentre as quais as instâncias econômicas assumem destaque. 

Metodologicamente, as investigações sobre os conceitos econômicos da criança apresentam 

certas vantagens. A primeira delas reside no próprio interesse no conteúdo, no mínimo 

instigante. Mas, além disso, os conceitos econômicos infantis lançam luz ao modo como as 

crianças constroem sua visão de mundo, sociedade e organização social. Sem dúvida, nas 

sociedades de mercado, o uso do dinheiro e as trocas comerciais representam a base de grande 

parte dos relacionamentos que vão além do âmbito pessoal. Afinal, as relações sociais são 

definidas através do uso do dinheiro, tendo por base a lógica do lucro.  

Por mais óbvia que as questões relativas ao dinheiro e às relações de compra e venda 

pareçam ser para a maioria dos adultos, as crianças – ainda que vivam em sociedades 

marcadas pelo uso do dinheiro – parecem encontrar grandes dificuldades para dar sentido a 

essas noções, que permanecem como integrantes de um sistema fragmentado até os 12 anos 

de idade (embora este processo não se encerre necessariamente nesta idade). Cabe perguntar, 

que noções econômicas as crianças compreendem antes de serem capazes de construir uma 

noção de sistema econômico dinâmico, coerente, organizado e funcional?  

Esta pergunta ampla tem atraído o interesse de muitos autores no âmbito internacional, 

especialmente a partir da década de 80 do século passado. No Brasil, entretanto, são poucas as 

investigações que versam sobre a compreensão econômica das crianças, dado que evidencia – 

dentre outras coisas – a pouca ênfase dada à Alfabetização Econômica no cenário nacional.  

Nesse contexto, a presente pesquisa tem por objetivo geral investigar a compreensão 

que crianças possuem acerca do dinheiro, tomando como ponto de partida as peculiaridades 
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envolvidas no uso de suas distintas representações materiais. Isso será possibilitado pelos 

objetivos específicos de: a) identificar e compreender a concepção infantil de dinheiro; b) 

identificar e compreender se e como as crianças concebem as peculiaridades envolvidas no 

uso de moedas, cédulas, cheques e cartões de crédito; c) identificar e compreender os sistemas 

conceituais construídos pelas crianças na explicação da circulação do dinheiro; e d) identificar 

e compreender o pensamento da criança quanto às relações que atravessam as distintas formas 

materiais do dinheiro e à sua circulação. 

 A presente pesquisa é organizada em quatro capítulos.  

 No Capítulo I constam as considerações teóricas, especialmente inspiradas na tradição 

piagetianas quanto à construção do conhecimento social. Neste cenário, são consideradas as 

relações entre o conhecimento social e o conhecimento econômico, amalgamando princípios 

teóricos aos achados empíricos de pesquisas realizadas na área. 

 Já que esta investigação é composta pelo Estudo 1 e pelo Estudo 2, os capítulos II e 

III, respectivamente, tratarão da descrição dos métodos, dos sistemas de análise, da 

apresentação e da discussão dos principais resultados encontrados nos estudos, considerados 

individualmente.  

 Finalmente, o Capítulo 4 apresenta as discussões finais e as conclusões, buscando 

integrar as principais reflexões derivadas dos dois estudos às questões teóricas e trazer à tona 

as implicações educacionais e a relevância do conhecimento econômico na formação de 

cidadãos mais conscientes, críticos e solidários.  

 

 

   

 

 



16 
 

CAPÍTULO I: 

Considerações Teóricas 

 

 Nesta seção do texto serão apresentadas as considerações teóricas utilizadas como 

base para a elaboração da presente pesquisa. Inicialmente serão abordados aspectos relativos 

ao conhecimento social de um modo mais amplo, mais especificamente os aspectos relativos à 

construção do conhecimento social, conforme concebido por Jean Piaget. Como um dos 

pilares do conhecimento social, as noções econômicas serão abordadas com maiores detalhes, 

uma vez que se constituem como ponto de interesse desta investigação. Por fim, serão 

apresentados estudos disponíveis na literatura sobre o pensamento econômico das crianças.  

 

1.1. O CONHECIMENTO SOCIAL 

 

 Desde muito cedo, a criança depara-se com a necessidade de criar modelos que lhe 

auxiliem na compreensão do seu entorno (Araújo, 2007), entorno este permeado por aspectos 

sociais, físicos, biológicos, matemáticos, lingüísticos etc. Neste contexto, a construção do 

conhecimento torna-se um processo indispensável à adaptação do indivíduo, já que é preciso 

conhecer o mundo para que se possa agir efetivamente nele. A construção do conhecimento é 

uma atividade eminentemente social, que dá sentido à realidade vivenciada pelo sujeito e 

permite que este seja hábil em realizar antecipações de eventos que poderão ocorrer.  

Afirmar que toda atividade humana é social não indica, de modo algum, que todo 

pensamento tenha necessariamente um objeto social. O social é um dos objetos do 

conhecimento humano, ao lado de outros como o mundo físico, o mundo biológico e a 

linguagem. Todo conhecimento é social em sua origem, mas não em seu conteúdo. Por isso, 
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há que se considerar que nem todo aspecto do pensamento refere-se ao conhecimento social 

(Delval, 1989).  

 A origem do conhecimento social, como objeto de conhecimento propriamente, tem 

sido investigada a partir de distintos vieses teóricos.  De acordo com Delval (1993), os 

trabalhos produzidos sobre o tema se afiliam, em geral, ou a uma concepção mais voltada à 

orientação sociológica, ou à vertente sócio-histórica ou a uma postura construtivista.  

 A primeira das perspectivas citadas, a de orientação sociológica, busca estudar o 

conhecimento social a partir da ideia de que os indivíduos são moldados pelas pressões 

sociais vigentes, conforme os pressupostos do sociólogo francês Émile Durkheim (1858-

1917). Desta forma, a construção do conhecimento social seria mais relacionada às 

influências exteriores do que à atividade do próprio sujeito, de modo que este acabaria por ser 

moldado pelas normas e valores legitimados em uma determinada sociedade.  

As ideias de Durkheim influenciaram a obra do psicólogo social francês Serge 

Moscovici (nascido em 1928), que criou a teoria das representações sociais. De acordo com 

tal teoria, os indivíduos constroem representações acerca do mundo coletivamente; ou seja, as 

representações são características de um dado grupo, constituindo-se como um conjunto de 

proposições, reações e avaliações a respeito de algo. Também nesta concepção os indivíduos 

mostram uma postura passiva diante das influências exteriores que o afetam (Delval, 1993). 

 A segunda vertente teórica voltada ao estudo do conhecimento social foi proposta pelo 

psicólogo russo Lev Vygotsky (1896-1934). Este autor defende que o desenvolvimento do 

indivíduo e os processos sociais influenciam-se mutuamente, estando estreitamente 

relacionados um ao outro. Nesta perspectiva, o desenvolvimento da criança ocorre através da 

contribuição dos adultos que, embora auxiliem, não substituem o papel da criança enquanto 

sujeito ativo da construção do conhecimento (Delval, 1993). 
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 Por fim, a terceira teoria preocupada com a investigação do conhecimento social é o 

construtivismo de Jean Piaget (1896-1980). De acordo com esta posição, o conhecimento não 

é uma mera cópia da realidade; é, ao contrário, resultado de uma construção ativa do sujeito 

para adaptar-se à realidade. A construção do conhecimento e a formulação de modelos, nesta 

vertente, dependem fundamentalmente das interações que o sujeito estabelece com o meio e 

das resistências que os objetos lhe impõem (Delval, 1993).  

 No presente estudo, particularmente, há uma aproximação com os pressupostos de 

Jean Piaget em sua abordagem construtivista. Isso se deve ao fato de que é neste referencial 

teórico que mais se realizaram estudos sobre o conhecimento econômico das crianças (Otto, 

Schots, Westerman & Webley, 2006). Além disso, esta aproximação permite uma abordagem 

de desenvolvimento que propicia reflexões especialmente voltadas à questão ontogenética. 

Assim sendo, o próximo tópico da discussão será relativo ao conhecimento social conforme 

concebido por Piaget.   

 

1.1.1. O conhecimento social na obra de Jean Piaget 

 
Piaget realizou um extenso trabalho teórico-prático que visava fornecer subsídios à 

discussão acerca da inteligência e da construção do conhecimento, organizando os seus 

achados em um corpus conhecido como Epistemologia Genética. De acordo com sua 

concepção, o conhecimento é uma construção individual e ativa, resultante das interações que 

este indivíduo estabelece com o meio (Piaget & Gréco, 1974). 

Piaget concebeu que, para construir conhecimento, o indivíduo deve agir ativamente 

no sentido de apreender a realidade na qual está inserido e se adaptar cognitivamente; nesse 

contexto, o conhecimento seria resultado da ação que este indivíduo exerce sobre o meio, da 

assimilação de novos elementos às estruturas cognitivas já existentes e da acomodação de 

suas estruturas aos atributos dos novos objetos com os quais se depara.  
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 A construção do conhecimento é um processo profundamente relacionado ao 

desenvolvimento cognitivo. Piaget concebeu que este depende de quatro elementos principais, 

denominados fatores do desenvolvimento: (1) a maturação; (2) a experiência ativa; (3) a 

interação social; e (4) o processo geral de equilíbrio. Todos esses fatores devem 

necessariamente atuar em conjunto, uma vez que nenhum deles, individualmente, é capaz de 

promover o desenvolvimento do indivíduo (Piaget & Inhelder, 1974). 

 O primeiro fator de desenvolvimento, a maturação, atua durante todo o crescimento 

mental e pode ser descrita em termos do amadurecimento que torna possível a constituição de 

certas estruturas operatórias, servindo como porta de entrada que abre ou não a possibilidade 

do sujeito desenvolver determinadas condutas. A experiência ativa, por sua vez, trata-se das 

manipulações físicas ou mentais que são aplicadas como modo de gerar assimilação e 

acomodação (mudança cognitiva) (Piaget & Inhelder, 1974).  

 A interação social, como terceiro fator do desenvolvimento, diz respeito ao 

“intercâmbio de ideias entre pessoas” (Wadsworth, 1997, p. 35). Para Piaget, a interação com 

pessoas é fundamental por dois motivos principais. Primeiro, há conceitos que não poderiam 

ser aprendidos de outro modo que não através da interação com outras pessoas, já que são 

construções arbitrárias que não encontram referentes no mundo físico (como, por exemplo, o 

conceito de justiça). E, segundo, através da comparação entre pontos de vista, a pessoa poderá 

questionar seu próprio pensamento e terá a possibilidade de gerar novos conhecimentos. 

Porém, para Piaget, a atuação desarmônica da maturação, experiência ativa e interação 

social não é condição suficiente para que haja desenvolvimento cognitivo. É necessária a 

atuação de um fator organizador que coordene tanto as contribuições dos demais fatores do 

desenvolvimento quanto o desenvolvimento em geral. Esse fator é a equilibração. O termo 

equilibração refere-se à “seqüência de compensações ativas do sujeito em resposta às 

perturbações exteriores e de regulagem ao mesmo tempo retroativa e antecipadora, que 
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constitui um sistema permanente de tais compensações” (Piaget & Inhelder, 1974, p. 134). 

Deste modo, na teoria piagetiana a construção do conhecimento surge como um processo 

multifatorial e coordenado, que depende substancialmente do amadurecimento biológico do 

indivíduo para ocorrer.   

Embora o próprio Piaget não tenha se dedicado a investigar especificamente as ideias 

infantis quanto ao conhecimento do mundo social, muitos dos seus pressupostos acabaram 

servindo de inspiração a outros autores, interessados em realizar investigações a este respeito. 

Este é o caso do espanhol Juan Delval e do austríaco Hans Furth, os quais produziram uma 

grande obra voltada ao estudo do conhecimento social infantil, destacando os aspectos 

relativos à compreensão do mundo econômico.  

 

1.1.2. O conhecimento social como objeto de investigação 

 

Segundo Furth (1980), a obra piagetiana tem sido assumida como notadamente 

relevante aos estudos do pensamento matemático e físico, sendo dada menor ênfase às suas 

contribuições no que tange aos conhecimentos do mundo social. No entanto, segundo o autor, 

o conceito de equilibração tem muito a contribuir nas reflexões sobre o conhecimento social e 

as relações entre as pessoas e a sociedade. Essa ideia torna-se patente quando as forças de 

variadas naturezas e intensidades que atravessam o funcionamento social são consideradas.  

As necessidades e valores pessoais entram em contato – e muitas vezes se chocam – 

com as diversas demandas sociais, em uma interação que produz um sistema funcional 

caracterizado pelo constante instabilidade e transformação. A coordenação destas forças 

sociais e pessoais pode ser descrita como um processo de equilibração (Furth, 1980).  

 Outro conceito piagetiano bastante relevante à compreensão dos fenômenos sociais, 

incluindo-se aí os fenômenos econômicos, são as noções operatórias de conservação, seriação 
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e de lógica de classe. Segundo Piaget (1977, p. 141), a noção de conservação envolve mais do 

que as “probabilidades de encontro entre o sujeito e o objeto, [...] (mas) intervêm regulações 

compensadoras que conduzem, em especial, a fazer a correspondência dos aspectos positivos 

e negativos das transformações”.  

A partir de experimentos que versavam sobre a conservação de substância, peso e 

volume, Piaget constatou que a aquisição das noções de conservação marca a transição entre 

os pensamentos pré-operatórios e operatórios; tal transição se inicia por volta dos 7-8 anos de 

idade, completando-se por volta dos 11-12 anos (Piaget & Inhelder, 1974).  

Juntamente com a noção de conservação, outras aquisições típicas do pensamento 

operatório constituem-se como elementos indispensáveis na compreensão de certos conceitos 

econômicos. Fala-se da seriação, relativa à organização de elementos a partir da ordenação 

crescente ou decrescente de grandezas, e da lógica de classe, referente à compreensão de 

como as classes e subclasses de um evento se relacionam (Piaget & Inhelder, 1974).  

As noções operatórias de conservação, seriação e lógica de classe explicam a construção 

de conceitos sociais e econômicos, sendo necessárias, por exemplo, à compreensão da 

equivalência entre o preço de um produto e o dinheiro gasto em sua compra, das relações e 

possíveis combinações entre moedas e cédulas e dos valores do dinheiro (Denegri, 2006). 

Como se observa, a obra de Jean Piaget responde a contento os anseios de autores que 

buscam pressupostos teóricos para fundamentar as investigações sobre o conhecimento que as 

crianças constroem acerca da sociedade, especialmente aqueles marcados por aspectos 

econômicos. Além disso, a teoria piagetiana é bastante relevante para explicar as 

particularidades do conhecimento infantil e as distinções deste conhecimento quando 

comparado àquele produzido pelos adultos. O componente maturacional explica – ao menos 

em parte – porque certos fenômenos de ordem social são compreendidos pelas crianças 

relativamente tarde, mesmo após anos imersos nas relações sociais.  
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As relações sociais podem ser compreendidas como pertencentes a dois pólos distintos 

e profundamente interconectados: as que ocorrem na vida em comunidade (e que abarcam 

instituições, regras, costumes, serviços, produtos, papéis e símbolos) e as que ocorrem na vida 

privada. Se o adulto comum, por um lado, é hábil em discernir a vida em comunidade e a vida 

pessoal, o mesmo não se pode afirmar em relação às crianças (Furth, 1980).   

A representação que o adulto possui acerca do funcionamento social apresenta 

características bem distintas daquela construída pela criança. Por exemplo, não é difícil que o 

adulto comum compreenda que as instituições sociais respondem às necessidades sociais e 

não pessoais, que o dinheiro é um meio neutro de troca para todos os bens e serviços sociais 

ou que o vendedor deve comprar coisas por menos e vendê-la por mais para incluir na venda o 

preço de todas as despesas e o lucro pessoal (Furth, 1980).  

As representações mentais da criança, por sua vez, são atravessadas por compreensões 

bastante peculiares sobre o funcionamento social. Por exemplo, as crianças pequenas tendem 

a ver a comunidade como um todo indiferenciado, onde as pessoas e os papéis sociais são 

similares. Além disso, concebe-se que há concordância entre as necessidades pessoais e 

sociais. Por fim, o dinheiro é tido como algo pessoal e concreto, livremente disponível e 

produzido como qualquer outro bem (Furth, 1980).  

Assim, as compreensões infantis do funcionamento social e da vida em comunidade se 

transformam bastante até que se atinja a compreensão normalmente compartilhada pelos 

adultos. Porém, como Furth (1980) lembra, os pensamentos de crianças e adultos não diferem 

apenas quantitativamente, mas qualitativamente. As crianças não sabem menos do que o 

adulto; possuem, de fato, ideias notadamente distinta destes. Nesse sentido, é possível afirmar 

que o pensamento da criança não se constitui como uma cópia dos modelos expressos pelos 

adultos, mas com uma construção pessoal e ativa.  
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Se se considera que o conhecimento da criança não é apenas uma cópia daquilo que é 

apresentado pelos adultos, cabe refletir, então, sobre como as crianças constroem 

conhecimento. Para Delval (1989), a criança constrói conhecimento – seja ele relativo ao 

mundo físico ou social – através das resistências que a realidade e os objetos lhe impõem. Ou 

seja, o autor parte do pressuposto de que o conflito é o meio pelo qual o sujeito torna-se capaz 

de enfrentar as discrepâncias entre as suas próprias expectativas e as características do objeto 

em questão. Aqui há a premissa básica de que, somente através da resistência, a construção do 

conhecimento se tornaria possível.  

 O papel da resistência na construção do conhecimento é exemplificado por Delval 

(1993) da seguinte maneira. Se uma criança acredita que os produtos vendidos em uma loja 

devem, necessariamente, ser produzidos no mesmo local, encontrará uma resistência às suas 

noções ao constatar que os produtos vendidos nesta mesma loja chegam até lá em caminhões. 

É provável que a criança deva – ou pelo menos tente – construir um novo modelo, uma nova 

representação, para explicar de onde vêm os objetos vendidos naquela loja. Afinal, sua ideia 

anterior tornou-se inadequada diante das novas evidências (a presença do caminhão).  

 O processo de construção de conhecimento pela criança ocorre na medida em que esta 

seleciona, organiza, maneja e sintetiza as informações recebidas do ambiente que a cerca. Tal 

construção é uma atividade social que não dispensa a participação ativa da própria criança e 

que não se assemelha em nada a uma simples assimilação passiva dos eventos (Delval, 1989).   

 Porém, apesar de todo trabalho ativo que os pequenos realizam enquanto constroem 

representações mentais acerca do funcionamento social, há de se considerar que o papel do 

adulto neste processo não é nulo. Se assim fosse, as escolas e os pais pouco poderiam fazer no 

sentido de educar os mais jovens. Por isso, Delval (1989) lembra da importância que os 

adultos assumem na construção das noções infantis.   
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Para que se compreenda em que medida os adultos influenciam na formação do 

conhecimento social infantil, é importante que se entenda primeiro alguns dos elementos 

envolvidos neste processo. Em sua teoria, Delval (1993) aponta que o conhecimento social é 

formado por três elementos principais: as regras, os valores e as noções. 

As regras ou normas informam ao indivíduo que tipo de comportamento é mais 

adequado para cada tipo de ocasião. De uma maneira geral, as normas são transmitidas 

explicitamente às crianças pelos adultos através de sentenças diretas como, por exemplo, “não 

faça isso” ou “agradeça pelo presente que sua tia deu” (Delval, 1993).  

Além das regras, e juntamente com elas, o sujeito deve aprender determinados valores 

tidos como positivos em sua cultura. Por exemplo, o sujeito pode adquirir valores a respeito 

de ser corajoso ou da necessidade de, na idade adulta, casar e ter filhos. Os valores são 

adquiridos nos diversos ambientes pelos quais o sujeito circula – na família, na escola, no 

trabalho –, fazendo com que este adapte seu comportamento ao que é apreciado pelo grupo 

(Delval, 1993). A aquisição de normas e valores pode ser considerada, de algum modo, como 

um processo relativamente passivo, pois que depende da transmissão diretamente realizada 

por adultos. O mesmo não se pode afirmar em relação às noções (Delval, 1989).  

As noções são explicações pessoais ativamente construídas pelo sujeito para explicar 

como funciona a sociedade. Se, por um lado, a aquisição de regras e valores depende da 

incorporação do que já está posto, as noções são construídas pela criança através dos 

fragmentos de informações que obtém através da escola, dos meios de comunicação e dos 

adultos (Delval, 1993). Por isso, afirma-se que a construção de noções ocorre a partir de um 

trabalho mais lento e complexo, empreendido pelos esforços da própria criança.  

Apesar das peculiaridades de cada elemento formador do conhecimento social, as 

regras, os valores e noções não são entidades desarticuladas e completamente independentes. 

Estas se relacionam de modo integral, sendo que uma interfere no funcionamento das demais. 
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Como Delval (1989, p. 260) explica, “[...] las nociones incidem sobre normas y valores y los 

reorganizam, y cuando se alcanza um grado de comprensión grande, dan a normas y valores 

um sentido nuevo y permiten reflexionar sobre ellos haciendo posible la descentración”.  

 Como a citação indica, as noções atuam sobre as normas e os valores modificando-os, 

trazendo compreensão ao que antes era apenas uma réplica do mundo adulto. Por exemplo, a 

norma de usar o dinheiro na compra de bens1 torna-se mais compreensível à criança na 

medida em que esta entende como funcionam os processos econômicos. Ou seja, 

primeiramente se adquirem as normas e regras para então, mais tarde, explicá-las.  

 Como conclusão geral, tem-se que as crianças constroem noções acerca do 

funcionamento da sociedade diferentemente do que os adultos o fazem. Este modo peculiar de 

construir conhecimentos sociais se reflete também no modo como as crianças produzem 

explicações sobre o mundo econômico. Este é o próximo assunto a ser discutido.  

 

1.2. A COMPREENSÃO DO MUNDO ECONÔMICO 

 

Para Delval (1993), a compreensão de como a sociedade funciona passa 

necessariamente pela compreensão de seu funcionamento econômico e de suas ideias 

políticas. Por isso é que o autor afirma que tais instâncias se constituem como uma espécie de 

“coluna vertebral” do conhecimento social.  

Segundo Delval (1991) comenta, a forma como a criança entende o mundo econômico 

é um importante indicativo de como se estrutura o seu paradigma a respeito da realidade 

social de um modo mais amplo. Juntamente com outros aspectos da realidade social, como a 

organização social e a política, as noções econômicas das crianças servem como importante 

indício de como elas dão sentido às suas experiências e constroem conhecimento.  

                                                 
1 Antes entendida como um mero ritual (Furth, 1980).  



26 
 

No entanto, ao contrário de outros aspectos da realidade social, o conhecimento 

econômico tem a vantagem de estar fundamentalmente relacionado a elementos materiais, 

como o dinheiro e as mercadorias. A materialidade e proximidade que certos conceitos 

econômicos assumem frente às experiências cotidianas infantis conferem a estes um 

importante status no que diz respeito à compreensão que as crianças constroem sobre o 

funcionamento da sociedade (Delval, 1991).  

 Muitas das ideias que as crianças exprimem acerca do funcionamento econômico não 

encontram eco nem nas ideias trazidas pelos adultos, nem pelas instituições de ensino e nem 

pelos meios de comunicação. As peculiaridades que marcam o conhecimento econômico 

infantil são explicadas por Araújo (2009) de duas maneiras. Primeiramente, há de se 

considerar que as crianças, ainda que inseridas em um meio social desde o nascimento, não 

compartilham das mesmas vivências e atividades de um adulto. Depois, há determinadas 

informações que não podem ser completamente assimiladas e organizadas em virtude de seus 

instrumentos intelectuais não estarem ainda suficientemente estruturados. 

Justamente por suas idiossincrasias, Delval (1993) afirma que as noções econômicas 

das crianças são construções próprias, e não imitações ou cópia de algo ouvido ou vivenciado 

anteriormente. A dificuldade que as crianças encontram para compreender a noção de lucro, 

por exemplo, é indício de que o entendimento da realidade social não resulta apenas das 

pressões ambientais vigentes; caso contrário, o lucro2 não demoraria tanto para ser 

compreendido pela criança no contexto de uma sociedade de mercado (Delval, 1988).  

Enquanto constroem as noções econômicas, as crianças precisam encontrar soluções 

adequadas aos problemas cognitivos que encontram frente à função e ao valor do dinheiro, ao 

processo de reposição de mercadorias por parte do lojista, à determinação dos preços e o 

lucro, à origem e distribuição do dinheiro, à relação entre dinheiro e trabalho, à função dos 

                                                 
2 A compreensão infantil do lucro será abordada adiante. 
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bancos, às diferentes classes sociais, à riqueza dos países e ao comércio internacional (Delval, 

1989). Ou seja, a compreensão da economia envolve tanto aspectos visíveis, como o dinheiro, 

o troco, as mercadorias e o vendedor, quanto elementos ocultos que somente se tornarão 

compreensíveis a partir da inferência, como é o caso da relação oferta-demanda, do processo 

de determinação dos preços e do lucro (Delval, 1991).  

 Justamente devido a esses elementos não-observáveis do funcionamento econômico, a 

criança deverá realizar algum esforço para construir noções acerca da realidade baseando-se 

apenas nos fragmentos de informações de que dispõe. Embora a sistematização de eventos 

não-observáveis não seja necessidade exclusiva da compreensão do sistema econômico, 

muitas outras áreas do saber são sistematizadas na forma de conteúdos escolares. Basta pensar 

na Química que se aprende na escola. Seria o estudante capaz de entender como se processam 

as reações químicas se tal conhecimento, que não pode ser diretamente observável nas 

situações cotidianas, não fosse sistematizado pelos educadores?  

 Uma vez que os conhecimentos econômicos tradicionalmente não têm tido lugar nos 

conteúdos escolares3, mas o têm no cotidiano das crianças, estas precisam manejar e dar 

sentido aos fragmentos de informação que recebem dos pais (quando escutam que tal produto 

está mais caro), dos meios de comunicação (quando o jornalista fala sobre a inflação daquele 

mês) ou das próprias relações de compra e venda (quando a criança percebe que as 

mercadorias chegam às lojas em caminhões). Juntando esses e muitos outros elementos 

observáveis às inferências que consegue realizar, a criança enfrenta a tarefa de construir um 

modelo coerente que represente a realidade social na qual esta imersa (Delval, 1991). 

 Delval (1991) aponta alguns aspectos, observáveis ou não, que a criança deverá 

compreender para compor uma noção coerente de intercâmbio econômico. Em um primeiro 

momento, devem-se entender os mecanismos de troca, fundamentalmente assentados nas 

                                                 
3 Atualmente, notadamente na Europa, já é possível observar a inclusão de conceitos econômicos nos conteúdos 
escolares. Tal iniciativa é fruto dos crescentes debates acerca da Educação Econômica, tema explorado neste 
trabalho na seção que tange aos Objetivos e Relevâncias. 
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relações de equivalência numérica. Se este ponto não for compreendido, a criança percebe o 

uso do dinheiro como mero ritual, vazio de significado. Ao contrário, quando tal compreensão 

já foi construída, a criança é capaz de constatar que o dinheiro gasto no pagamento de algum 

produto possui estreita relação com o que se obtém.  

 Outro elemento que compõe a compreensão de intercâmbio econômico refere-se ao 

uso que o lojista faz do dinheiro recebido dos clientes. Este é um dos pontos não-observáveis 

do sistema econômico. A ideia de que o lojista precisa pagar pelas mercadorias que irá vender 

gera dificuldade às crianças menores, as quais percebem as instituições sociais como 

provedoras do bem estar pessoal. O lojista apenas desempenharia o papel social de distribuir 

as mercadorias que ele ganhou anteriormente. A boa compreensão do funcionamento 

econômico depende substancialmente da superação dessa ideia (Delval, 1991).  

 A partir daí surge o problema do preço pago pelo lojista na compra de mercadorias e 

do preço que este irá cobrar para revendê-las. Este ponto é crucial por se constituir como 

primeiro passo na gênese da noção de lucro, considerado por Delval (1991) como pedra 

angular na compreensão de sistema econômico. Quando a criança compreende que o preço de 

venda de um produto deve necessariamente ser maior do que aquele pago pelo lojista em sua 

compra, a noção de lucro foi construída. No entanto, apesar de óbvia, o lucro é uma noção 

surpreendentemente difícil para as crianças até por volta dos 10 anos (Delval, 1988; 1991).  

Segundo Delval (1993), as dificuldades que as crianças encontram para entender a 

noção de lucro podem ser de dois tipos. Primeiramente, elas não são ainda eficientes em 

manejar uma grande quantidade de informações4 que incluam as despesas com a mercadoria 

desde sua produção até sua chegada às lojas de varejo. Depois, as crianças costumam ter 

dificuldades para lidar com os aspectos sociomorais que atravessam as relações econômicas. 

Por exemplo, a criança não conseguirá compreender a noção de lucro enquanto acreditar que 

                                                 
4 Para entender o conceito de lucro é preciso levar em conta uma seqüência de preços e realizar uma série de 
operações aritméticas.  
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o preço é um atributo do produto; neste caso, o lojista não poderia cobrar pela mercadoria 

mais do que aquilo pago aos seus fornecedores (Berti, Bombi & De Beni, 1986).  

Assim, é possível concluir que o funcionamento econômico é essencialmente um 

sistema complexo, no qual múltiplas instâncias atuam conjunta e simultaneamente, em um 

movimento constante em que todas as partes se influenciam (Delval, 1991). Portanto, a 

compreensão do mundo econômico é a construção de uma visão sistêmica da realidade.  

Ao que parece, a construção de um pensamento econômico articulado e coerente é 

uma tarefa ao mesmo tempo desafiadora e necessária para adultos e crianças (especialmente 

para estas últimas), já que a plena participação no mundo social5 depende sobremaneira do 

desenvolvimento de competências, hábitos e atitudes eficientes frente ao uso do dinheiro 

(Denegri, Palavencinos, Gempp & Caprile, 2005). 

Neste contexto, desde a década de 80 do século passado têm surgido investigações 

acerca do pensamento econômico de adultos, adolescentes e crianças, especialmente destas 

últimas. Embora esta área de interesse seja relativamente nova, demandando um maior 

número de investigações e a criação de novos métodos, este interesse reflete uma crescente 

preocupação com uma formação cidadã respaldada por uma adequada Educação Econômica. 

Assim, algumas das investigações sobre as noções econômicas aparecem a seguir. 

 

1.3. COMO AS NOÇÕES ECONÔMICAS TÊM SIDO INVESTIGADAS? 

  

De um modo geral, o conhecimento econômico de crianças e adolescentes tem sido 

investigado de dois modos distintos. O primeiro deles, e também o mais frequente, explora o 

quanto se sabe sobre determinados conceitos econômicos, como o preço e o lucro. O segundo 

modo de investigação volta-se aos fatores envolvidos na construção de conceitos econômicos, 

                                                 
5 Obviamente, refere-se às crianças que vivem em sociedades marcadas pelo o uso do dinheiro e pelas trocas 
comerciais.  
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ocupando-se mais da influência dos pais, da escola e da mídia nesse processo. Esta divisão 

será adotada na apresentação dos principais estudos na área.  

 

1.3.1. A compreensão de crianças e adolescentes quanto a conceitos de 

ordem econômica 

 
A maior parte das pesquisas que versam sobre as noções econômicas enfatiza a 

compreensão que crianças e adolescentes possuem quanto a conceitos específicos de ordem 

econômica, adotando frequentemente em um viés de desenvolvimento (e.g., Delval, 1991; 

Furth, 1980; Leiser & Halachmi, 2006; Ross et al., 2005). 

Um clássico e abrangente estudo foi desenvolvido por Furth (1980) com o objetivo de 

investigar a compreensão que crianças possuem a respeito da sociedade em que vivem. Para 

isso, investigou 195 crianças, com idades entre 5 e 11 anos, estudantes de escolas primárias da 

Inglaterra. Foram abordados na entrevista conteúdos referentes à comunidade, aos papéis 

sociais, ao dinheiro, à loja, ao troco, à escola, ao ônibus, ao governo e à vida pessoal.   

 A partir dos dados obtidos no estudo, Furth (1980) propôs a ocorrência de quatro 

estágios referentes à compreensão de sociedade da criança. Tais estágios de compreensão, 

conforme concebidos pelo autor, são apresentados a seguir: 

 

Estágio I: As crianças não reconhecem as funções do dinheiro; não há necessidade de explicar 

o que vivenciam; as transações com o dinheiro são vistas como mero ritual; o dinheiro é 

livremente disponível; a origem do dinheiro é explicada através do troco. 

Estágio II: O dinheiro é visto como instrumento específico nas transações comerciais; as 

crianças constroem explicações baseadas em suas próprias experiências; as imagens mentais 

indicam uma ordem social estática; o troco é compreendido; não se entende que o vendedor 

compra os bens que vende. 
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Estágio III: Os eventos são explicados em forma de frações de sistema; os sistemas 

incompletos levam ao conflito cognitivo, ausente no Estágio II; compreende-se 

qualitativamente, não quantitativamente , o mecanismo de compra e venda e o trabalho 

remunerado; o vendedor compra o que vende; o lucro não é bem compreendido. 

Estágio IV: O dinheiro é visto como base dos papéis sociais; percebe-se a diferença entre 

eventos pessoais e sociais; os conflitos cognitivos do Estágio III são superados; compreende-

se o lucro; a compreensão de sistemas políticos e funções governamentais são ainda vagas.  

 

Dentre os principais achados de Furth (1980), tem-se que a passagem de 

compreensões mais elementares para compreensões mais complexas e sistêmicas aumenta em 

relação direta com o aumento da idade da criança. No estudo de Furth, as crianças com idade 

entre 5 e 6 anos foram predominantemente classificadas no Estágio I, enquanto que o Estágio 

II contou com a predominante inclusão de crianças com idades entre 7-8 anos. As demais 

crianças (de 9 a 11 anos) se concentraram no Estágio III, sendo que somente algumas 

chegaram a atingir o último estágio proposto pelo autor.  

Um outro estudo foi realizado na Espanha por Delval (1991). O objetivo era investigar 

a compreensão de crianças e adolescentes a respeito do processo de compra e venda e do 

lucro. Tal trabalho foi constituído por dois estudos. No primeiro, realizado entre 1970 e 1971, 

foram investigadas 100 sujeitos com idades entre 5 e 14 anos, de diferentes classes 

econômicas (alta e baixa), estudantes de escolas públicas e privadas. O segundo estudo, 

realizado entre 1982 e 1983, contou com a participação de 188 crianças com entre 5 e 10 

anos. Estas crianças eram de classe social média ou média alta, sendo estudantes de escolas 

públicas. Em ambos os estudos, o procedimento era realizado de modo que o sujeito 

participasse individualmente na simulação de uma lojinha, ora atuando como cliente e ora 

atuando como vendedor.  



32 
 

Dentre os principais resultados, Delval (1991) encontrou que as funções atribuídas ao 

dinheiro pelas crianças tornam-se mais sofisticadas com o aumento de idade, de modo que 

somente aos 9-10 anos explicam-se essas funções a partir de razões econômicas. Depois, 

enquanto as crianças menores explicaram que o lojista usa o dinheiro recebido para guardar 

ou dar troco, as crianças mais velhas explicaram tal uso utilizando noções como a reposição 

de mercadorias, o pagamento de impostos e o pagamento dos funcionários. Por fim, embora 

as crianças mais novas compreendam, de modo geral, que o lojista deve pagar pelos bens que 

vende, somente a partir dos 10 anos parece se consolidar a ideia de que o preço pago pelo 

lojista é necessariamente menor do que aquele cobrado aos clientes.  

Delval (1991) aponta algumas observações importantes. A primeira é a de que as 

ideias econômicas das crianças possuem uma lógica interna, constituindo-se como 

explicações bastante originais que dependem do funcionamento de seus instrumentos 

intelectuais. Além disso, as crianças mais novas tendem a pensar o preço como um atributo do 

produto, como uma propriedade intrínseca ao objeto, e não como uma relação que envolve os 

diversos custos empregados até que a mercadoria chegue às lojas; daí a dificuldade que as 

crianças encontram em supor mecanismos de determinação de preços. Por fim, as crianças 

encontram também bastante dificuldade em compreender a noção de lucro.  

 Outra pesquisa, realizada por Leiser e Halachmi (2006) em Israel, tinha como objetivo 

investigar a compreensão de crianças a respeito das forças econômicas de oferta e demanda. 

Os autores explicam que tais noções se desenvolvem à medida que o sujeito torna-se capaz de 

considerar as relações entre a manutenção dos preços de mercado e a oferta e demanda do 

produto. Ou seja, tais noções se relacionam com a compreensão de que o efeito do excesso de 

oferta é a baixa nos preços enquanto que o efeito do excesso de demanda é a escassez do 

produto e a conseqüente alta nos preços. 
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 Para investigar como as noções de oferta e demanda se desenvolvem na criança, Leiser 

e Halachmi (2006) realizaram dois experimentos, sendo que cada um destes contou com a 

participação de 64 crianças com idades de 6, 8, 10 e 12 anos, pertencentes à classe média. O 

procedimento adotado consistiu, basicamente, na narração individual de pequenas estórias aos 

participantes, os quais deveriam emitir seu julgamento acerca da alteração nos preços 

cobrados por serviços em virtude da mudança ora da oferta e ora na demanda.   

 Os resultados encontrados em ambos os experimentos sugerem que o desenvolvimento 

dos efeitos de oferta e demanda é um processo lento que se articula consistentemente somente 

aos 12 anos de idade. Segundo os autores, a dificuldade que as crianças encontram nessa 

compreensão não pode ser atribuída somente às dificuldades na compreensão de dinheiro, 

como defendiam estudos anteriores. Encontrou-se ainda que os efeitos da demanda são 

compreendidos pela criança antes dos efeitos da oferta, talvez porque estes últimos costumam 

ser mais avaliados pelas crianças a partir de critérios ético-morais do que os dos primeiros. 

 Halik e Webley (2009) exploraram as noções de pobreza e de pobre entre 79 

adolescentes da Malásia. Os adolescentes, divididos em dois grupos (12-13 anos e 15-16 

anos), relataram a pobreza predominantemente em seus aspectos econômicos e atribuíram a 

ela causas categorizadas como individualistas, estruturais, fatalistas e outros fatores (idade, 

localização geográfica e encorajamento). De acordo com a análise proposta pelos autores, as 

respostas dos mais velhos diferenciaram-se da dos mais novos à medida que as primeiras 

mostraram mais atribuições individualistas e estruturais às causas da pobreza.   

Hofmann (2008) explorou a “Psicogênese da noção de valor econômico na educação 

matemática6”. Para tal, aplicou entrevistas e resoluções de tarefas em 24 crianças de 6-8 anos 

de idade, pertencentes a distintos níveis socioeconômicos. Foram investigadas noções 

aritméticas das crianças, bem como suas noções acerca de mercado, de medidas (como preço, 

                                                 
6 Título da dissertação de mestrado.  
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peso etc.), de propriedade, de dinheiro (inclusive moeda e cédula), de trabalho, de 

mercadorias e de preços. Os resultados sinalizam a maior compreensão da noção de valor 

econômico nas crianças com o passar da idade e das séries escolares. Além disso, a correlação 

entre noções aritméticas, noções de dinheiro e valor econômico foi evidenciada.   

A compreensão das noções de imposto e tributação foi investigada por Furnham 

(2005). Para tanto, foram aplicadas entrevistas em 60 participantes igualmente divididos em 

três grupos em função da idade (G1: 10-11 anos; G2: 12-13 anos; G3: 14-15 anos), de ambos 

os sexos e pertencentes a distintos níveis socioeconômicos. Basicamente, os participantes 

deveriam responder a quatro perguntas: 1) o que é imposto para você?; 2) quem decide quanto 

as pessoas devem pagar de imposto?; 3) em que o governo gasta nossas taxas de impostos?; 4) 

pessoas de outros países pagam impostos?  

 De acordo com os dados encontrados, as diferentes compreensões que ocorreram no 

estudo apresentaram diferença significativa para o aumento da idade e a diferença entre níveis 

socioeconômicos. Ou seja, também este estudo mostrou que a noção econômica investigada 

(neste caso, o imposto) passa a ser mais bem compreendida com o aumento da idade, não 

ocorrendo diferenças entre os sexos. Além disso, as crianças menos favorecidas 

economicamente tiveram mais sucesso ao explicar o uso que o governo faz dos impostos 

recebidos do que as crianças financeiramente mais favorecidas, provavelmente porque os pais 

daquelas discutem essas questões com maior frequencia, já que dependem mais da ajuda do 

Estado (Furnham, 2005).  

 Ainda em relação aos achados de Furnahm (2005), cabe salientar que mesmo os 

participantes de 15 anos (os mais velhos da amostra) não apresentaram uma ampla 

compreensão sobre os impostos e a tributação do governo, revelando que esta compreensão 

deve se tornar plena somente em um momento futuro. Porém, os dados do estudo não 



35 
 

permitem inferir se esta aquisição depende mais diretamente de um amadurecimento 

cognitivo posterior ou do acesso às experiências que facilitem tal entendimento.  

 Como conclusão, Furnham (2005) aponta a necessidade de ensinar sobre a tributação e 

os impostos à criança e jovens, especialmente porque muitos destes somente descobrem a 

existência desses elementos econômicos quando começam a trabalhar e percebem que terão 

que gastar parte de seus salários com tais encargos financeiros.  

A compreensão do funcionamento bancário, situada no âmbito da educação financeira, 

foi investigada por Denegri, Martínez e Etchebarne (2007). Para isso, os autores entrevistaram 

159 adolescentes chilenos cujas idades variavam dos 14 aos 18 anos, pertencentes aos níveis 

socioeconômicos alto, médio e baixo. Os participantes foram divididos em duas subamostras 

de modo a separar os residentes de cidades grandes (cujo sistema financeiro comporta muitos 

bancos e diversas instituições comerciais) dos residentes de cidades pequenas (cujo sistema 

financeiro é limitado). O objetivo era descrever como a compreensão acerca do 

funcionamento bancário e dos mecanismos de crédito e poupança se desenvolvia dentre os 

adolescentes chilenos.  

Como Denegri, Martínez e Etchebarne (2007) afirmam, muitos adolescentes 

apresentaram uma compreensão adequada, porém superficial, sobre as regras do 

funcionamento bancário. Além disso, os jovens entrevistados possuíam pouco ou nenhum 

conhecimento no que tange à relação entre economia e governo, especialmente no papel que 

este assume frente ao funcionamento do sistema financeiro e bancário.   

A análise revelou ainda que os adolescentes de nível socioeconômico médio e alto, 

especialmente aqueles que residiam em cidades com economia complexa, compreendiam 

melhor os mecanismos bancários. Esses dados, afirmaram os autores, devem-se ao acesso a 

maior quantidade de experiências com o dinheiro e com as instituições financeiras. Os 

adolescentes de nível socioeconômico mais baixo, por sua vez, não tiveram sucesso em 
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explicar o funcionamento bancário, tendendo a descrever o banco como uma instituição 

beneficente (Denegri, Martínez & Etchebarne, 2007).  

 Ao contrário da maior parte dos estudos apresentados, Otto et al. (2006) não se 

detiveram ao método de entrevista para investigar questões econômicas infantis. Os autores 

desenvolveram um jogo, baseado em problemas da vida real, em que as estratégias adotadas 

para poupar dinheiro foram avaliadas. Então, realizaram-se dois estudos, sendo que no 

primeiro os 42 participantes (de 6, 9 e 12 anos) não sabiam a duração do jogo. No segundo 

estudo, os 36 participantes (de 6 a 11 anos) eram informados sobre o tempo de duração do 

jogo, podendo se precaver quanto ao futuro. Importa salientar que, durante o experimento, 

cada participante passava por diversas situações econômicas, podendo ganhar ou perder 

dinheiro, e mesmo usar o banco, com o objetivo de comprar um determinado bem, 

estabelecido pelo pesquisador como meta do jogo. 

 Quanto ao Estudo 1, os resultados revelaram que entre os 9 e os 12 anos de idade as 

crianças conseguem administrar melhor o próprio dinheiro, sendo capazes de usar o banco e 

aproveitar certas vantagens promovidas por esta instituição do modo mais completo e 

funcional. Interessante apontar que aos 12 anos, algumas crianças adotaram a estratégia de 

guardar dinheiro no banco para evitar tentações (Otto et al., 2006). 

 No Estudo 2, em que os participantes sabiam o tempo de duração do jogo, as 

estratégias de precaução quanto à economia de dinheiro puderam ser examinadas. Os 

resultados indicam que enquanto as crianças mais velhas frequentemente usam a estratégia de 

gastar dinheiro aos poucos, cuidando para terem o suficiente para a compra do objeto alvo, as 

crianças menores tendem a guardar tudo o que ganham, chegando ao final do jogo com uma 

grande e desnecessária quantidade de dinheiro. Embora a estratégia das crianças mais velhas 

seja a mais sofisticada, em algumas poucas situações algumas delas não tiveram dinheiro 

suficiente para comprar o objeto estabelecido (a meta do jogo) (Otto et al., 2006). 



37 
 

Assim, o estudo mostra que as crianças percebem que a incerteza quanto ao ganho de 

dinheiro em um espaço de tempo implica na adoção de estratégias para poupá-lo, garantindo o 

suprimento de necessidades. Como os autores afirmam, as crianças mais velhas não são 

necessariamente melhores em poupar dinheiro do que as mais novas; no entanto, elas 

guardam dinheiro de maneiras distintas e através de estratégias distintas, sendo as mais 

sofisticadas utilizadas pelas crianças mais velhas (Otto et al., 2006). 

Amar, Abello, Denegri e Llanos (2007) investigaram o pensamento econômico de 

jovens universitários de 19 a 24 anos, de nível socioeconômico alto e médio, a partir de quatro 

eixos principais: a) a função do dinheiro; b) a fabricação do dinheiro, sua circulação e 

mecanismos envolvidos na sua emissão; c) processos gerais envolvidos na circulação do 

dinheiro, incluindo o papel do banco, a retirada de dinheiro antigo e colocação de dinheiro 

novo no mercado e; d) ideias acerca da determinação do valor do dinheiro, inclusive na 

relação com os outros países e a determinação de preços.  

 Os resultados indicam que menos de um quarto da amostra atinge o pensamento 

econômico no nível mais complexo (pensamento econômico inferencial), embora esse dado 

revele uma maior compreensão quanto ao tema dentro da amostra investigada do que os 

encontrados em investigações anteriores dos mesmos autores. Este resultado parece associar-

se ao sistema de ensino do local, que não possibilita o desenvolvimento de estruturas 

cognitivas inferenciais. Ou seja, os resultados apontam para a necessidade de incorporar a 

Alfabetização Econômica também à educação superior, haja vista a importância deste 

conhecimento para o exercício pleno do juízo crítico e da cidadania (Amar et al., 2007).  

Um estudo semelhante foi conduzido por Denegri, Cabezas, Páez, Vargas e Sepúlveda 

(2009a), também com o objetivo de determinar o nível de alfabetização econômica de 

estudantes universitários. A diferença deste estudo para o de Amar et al. (2007) foi a mudança 

curricular por que passou a universidade investigada, a qual começou a adotar o ensino da 
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disciplina Psicologia Econômica como componente curricular obrigatório. Desde modo, o 

estudo visava avaliar também se a formalização do ensino de noções econômicas implicaria 

em maior compreensão dos estudantes sobre este tema. Os resultados indicam que a 

incorporação do ensino de Psicologia Econômica impactou positivamente na compreensão 

dos jovens quanto ao conhecimento explicitado nos questionários. 

Por fim, a representação da desigualdade econômica em crianças e adolescentes foi 

estudada por Roazzi, Dias e Roazzi (2006). Investigaram-se 85 crianças e adolescentes de 

distintos níveis socioeconômicos (baixo, médio e meninos de rua) com idades entre 8 e 19 

anos. A partir deste estudo, especialmente voltado à compreensão acerca da remuneração e do 

nível de satisfação atribuído às distintas profissões, chegou-se a um interessante resultado: as 

representações da desigualdade econômica variaram em função do nível socioeconômico dos 

participantes, não variando significativamente em função de suas idades.  

 Os autores comentam que o julgamento sobre a remuneração de diferentes 

profissionais, segundo os três grupos investigados, revela a concepção construída acerca da 

realidade social experienciada. No entanto, o conhecimento produzido, por vezes, aparece 

contaminado por “níveis de desejo”, os quais traduzem mais as marcas pessoais do que as 

marcas compartilhadas socialmente. Por isso, não é de se estranhar que os grupos socialmente 

mais vulneráveis (como é o caso dos meninos de rua), no qual o “nível de desejo” dos 

indivíduos mostra-se mais acentuado, exista uma maior diversidade de representações. Por 

conta disso, e em virtude das experiências sócio-culturais vivenciadas por cada grupo, as 

representações da desigualdade econômica expressas pelos participantes de nível 

socioeconômico médio foram as mais próximas do que de fato ocorre na realidade social, 

ocorrendo o contrário para o grupo dos meninos de rua. 

 Como se pode apreender, os resultados da maioria dos estudos apresentados apontam 

para a complexificação dos conceitos econômicos com o aumento de idade. A única exceção é 
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encontrada no trabalho de Roazzi, Dias e Roazzi (2006), segundo o qual as representações da 

desigualdade econômica variaram mais em função do nível socioeconômico dos participantes 

do que de sua faixa etária. Além disso, constata-se que os estudos realizados no âmbito da 

compreensão econômica infantil têm enfatizado investigações sobre o dinheiro (sua função, 

origem e circulação), a compra e venda, os mecanismos de estabelecimento dos preços, o 

lucro, a poupança e o sistema bancário. 

 Além de buscar compreender o que as crianças sabem acerca de noções econômicas, 

alguns autores se interessaram também em explicar os fatores envolvidos na construção de 

tais noções em crianças e adolescentes, levando em conta especialmente os processos de 

socialização (a influência dos pais, da escola e dos meios de comunicação). Alguns destes 

estudos serão apresentados na seção que se segue. 

 

1.3.2. Os fatores envolvidos na construção de conceitos de ordem econômica 

 
 

Se, por um lado, há muitos estudos sobre o desenvolvimento de conceitos de ordem 

econômica na infância e na adolescência, o mesmo não ocorre com os que investigam as 

condições que possibilitam a aquisição de uma alfabetização econômica eficiente (Denegri et 

al., 2005).  

De acordo com Berti, Bombi e De Beni (1986), até a data de realização de seu estudo 

não havia investigações que explicassem o processo de mudança das ideias econômicas. 

Embora as experiências se constituam como importante elemento na construção de tais ideias, 

as particularidades que as atravessam estas experiências ainda não haviam sido bem 

esclarecidas. As autoras se ocuparam, então, de investigar o impacto que diferentes programas 

de ensino exercem no modo como as crianças constroem noções econômicas.  



40 
 

 Foram investigadas 60 crianças com média de idade de 8 anos. O procedimento 

adotado consistiu na realização de um pré-teste de avaliação do conhecimento econômico dos 

participantes, ao que se seguia da realização do programa de ensino (cujos temas englobavam 

a questão da determinação dos preços, o uso que o vendedor faz dos ganhos adquiridos na 

venda e o lucro) e, por fim, a realização de um pós-teste. Os participantes foram divididos em 

três grupos, de modo que o primeiro foi submetido ao programa de ensino do tipo “tutorial”, o 

segundo foi submetido ao programa de ensino caracterizado pelo processo de formação crítica 

e o terceiro grupo não foi submetido à intervenção alguma (grupo controle).  

 Dentre os resultados, encontrou-se que ambos os grupos experimentais tiveram uma 

significativa melhora de desempenho do pré para o pós-teste. Tal aspecto indica que os dois 

tipos de treino realizados foram igualmente eficientes para ensinar conceitos econômicos às 

crianças. Por outro lado, o fato de algumas crianças do grupo controle terem modificado suas 

ideias econômicas sem, no entanto, aprenderem as noções ensinadas na intervenção, fornece o 

indício de que os conceitos econômicos se desenvolvem como uma seqüência de estágios. No 

entanto, como as autoras concluem, embora significativa, a melhora de desempenho do grupo 

experimental não foi dramática (Berti, Bombi & De Beni, 1986).  

 Ross et al. (2005), em sua pesquisa, consideram que as crianças passam por diversas 

etapas de seu desenvolvimento cognitivo até que sejam capazes de construir esquemas tais 

quais os adultos. Defendeu-se ainda que o processo de desenvolvimento desses esquemas 

infantis será tão mais eficiente quanto mais cedo a criança tiver acesso às informações 

necessárias a este processo. Partindo dessas considerações, os autores desenvolveram uma 

pesquisa de intervenção com 23 crianças de 4 a 6 anos. O objetivo era avaliar a eficácia de um 

programa criado para ensinar conceitos econômicos básicos às crianças da pré-escola 

(conceitos como dinheiro, renda, custos e poupança).  



41 
 

Os resultados demonstraram uma significativa melhora no desempenho dos 

participantes após a realização do programa de ensino de noções econômicas, indicando sua 

eficácia. Além disso, constatou-se que as crianças mais velhas foram mais beneficiadas do 

que as mais novas. Esta diferença entre as idades foi explicada levando-se em conta que as 

habilidades cognitivas envolvidas no manejo de informações tornam-se mais eficientes na 

medida em que a idade da criança avança. Sem dúvida, o principal achado do estudo refere-se 

à ideia de que é possível viabilizar o ensino de noções econômicas desde cedo para crianças, 

ideia esta que poderá trazer importantes impactos na discussão sobre incorporação de 

conceitos econômicos nos currículos da pré-escola.  

Denegri et al. (2005) realizam um estudo cujo objetivo era descrever as estratégias e 

práticas de socialização econômica de famílias chilenas. Foram investigadas 132 famílias de 

classe média a partir da aplicação de entrevistas que versavam sobre as práticas adotadas 

pelos pais com vistas a educar seus filhos economicamente. Apareciam questões sobre a 

importância da educação econômica, a entrega de mesada, o estímulo à poupança, a compra 

nas lojas, o ensino de alternativas para economizar e o uso de cheques e cartão de crédito. Os 

pais foram também questionados sobre como eles próprios foram educados economicamente.  

 Os resultados indicam que grande parte das famílias atribuiu fundamental importância 

à prática de ensinar aos filhos como utilizar o dinheiro adequadamente. Conforme os pais 

anunciaram, as principais estratégias utilizadas na educação econômica dos filhos incluíam a 

manutenção de contas de poupança, o uso de cofrinhos, o ensino deliberado sobre como 

comprar e discussões sobre a economia familiar, especialmente em tempos de crise. Em 

contrapartida, poucas famílias afirmaram ensinar práticas alternativas para poupar dinheiro, 

entregar mesada ou ensinar o uso de cartões e cheques aos filhos. Destaca-se que mesmo os 

adolescentes afirmaram ter dificuldades para usar cartões de crédito e cheques, indicando que 

este aspecto da educação econômica efetivada pelas famílias carece de maior atenção.  
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 Por fim, embora a maioria das famílias julgue ser importante ensinar aos filhos sobre 

economia, poucas se dedicam a ensiná-los, de fato, sobre o uso do dinheiro. Ao que parece, a 

importância que os pais atribuem aos processos de socialização econômica não se refletem 

nas práticas que, de fato, são realizadas cotidianamente frente à educação de seus filhos.   

 A conclusão geral do estudo de Denegri et al. (2005) é a de que somente as iniciativas 

familiares não têm sido suficientes para a adequada socialização econômica dos filhos. Este 

fato leva à reflexão de que as práticas de educação para o consumo bem como a alfabetização 

econômica devem ser levadas a outros contextos de socialização a que as crianças e 

adolescentes são expostos, como é o caso das escolas.  

 Araújo (2009) realizou um estudo a partir de três questões norteadoras que visavam 

identificar o que pensam as crianças brasileiras sobre os fenômenos econômicos, o nível de 

alfabetização econômica destas e o papel da escola no processo de construção de noções 

econômicas. A autora investigou 132 sujeitos com idades entre 9 e 11 anos, estudantes de 3ª e 

4ª séries7 do ensino fundamental de uma escola particular.  

 Os participantes foram submetidos a um teste de alfabetização econômica antes e após 

a realização de um programa de intervenção realizado em parceria com a instituição de ensino 

na qual as crianças estavam matriculadas. O objetivo da aplicação deste teste era avaliar as 

possíveis mudanças no nível da alfabetização econômica dos participantes a partir do que 

havia sido aprendido no projeto escolar vigente durante o ano letivo (Araújo, 2009). 

De um modo geral, houve melhora no desempenho dos participantes da primeira para 

a segunda aplicação do teste de alfabetização econômica, indicando a eficácia do programa de 

intervenção ao qual as crianças foram submetidas. A melhora no desempenho entre os teste 

foi mais evidente para as noções de preços, função do dinheiro, crise financeira, custo de vida 

e riquezas do país. Outras noções, tais quais a do funcionamento bancário, impostos, relação 

                                                 
7 Atualmente denominados 4° e 5° anos do Ensino Fundamental. 
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entre trabalho e salários e noções sobre origem e circulação do dinheiro foram as que 

indicaram pouca ou nenhuma melhora de desempenho entre as aplicações do teste.  

 Dentre os resultados apontados por Araújo (2009), destaca-se que a origem e a 

circulação do dinheiro mostraram-se como fenômenos complexos, de difícil compreensão 

para a maioria das crianças investigadas. Conforme a autora salienta, embora muitas crianças 

tenham afirmado que o dinheiro é um objeto fabricado, a maioria delas não pôde dizer em que 

local a produção do dinheiro ocorre, que condições atravessam tal processo e através de que 

mecanismo a produção é controlada.   

Amar, Abello, Denegri, Llanos e Suárez (2008) investigaram as estratégias de 

socialização econômica utilizadas por pais de família na educação econômica de seus filhos, 

especialmente no que se refere aos hábitos de compra e atitudes frente ao endividamento. Este 

estudo foi composto por uma amostra de 40 famílias de classe média. Estas foram 

entrevistadas quanto às estratégias de alfabetização econômica adotadas na educação dos 

filhos, quanto às suas práticas de alfabetização econômica, quanto aos seus hábitos de compra 

e quanto a sua própria aprendizagem acerca dos fenômenos econômicos.  

Dentre os principais resultados, tem-se que: a) a estratégia mais utilizada pelos pais na 

educação econômica dos filhos é a conversa sobre o uso do dinheiro; b) a segunda estratégia 

mais utilizada consistiu no ensino da necessidade de poupar dinheiro, hábito considerado 

importante para a formação da criança; c) embora os pais abram contas bancárias em nome 

dos filhos, a maioria nem os supervisiona e os ajuda a poupar dinheiro; d) há um descompasso 

entre o que os pais julgam importante e as práticas realmente implementadas para educar os 

filhos economicamente; e) embora os pais propiciem o contato dos filhos com a realidade 

econômica, levando-os as comprar, há uma tendência a comprar somente o necessário; f) os 

pais dão dinheiro ao filho regularmente como modo de estimular sua socialização econômica 

(Amar et al., 2008).  
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 Outro estudo, conduzido por Harbaught, Krause e Vesterlund (2007), contou com a 

participação de 256 crianças, com idades entre 8 e 18 anos, para investigar como elas 

aprendem a negociar. Segundo os autores, o ato de negociar diz respeito à aceitação de uma 

divisão de benefícios. Este ato, tão comumente praticado pelos adultos, assume um caráter 

especial entre as crianças, já que envolve o controle de uma atividade em grupo.   

No estudo, os participantes eram convidados a participar de um jogo de negociações. 

Nestes jogos, uma série de situações era utilizada para avaliar quando e sob que condições o 

aprendizado da negociação surgia. Por exemplo, em uma das situações, a criança recebia 

diferentes quantidades de informação sobre as decisões de seu parceiro (ora completa, ora 

incompleta). Isso permitia que os experimentadores determinassem como o aprendizado 

impactava sobre as estratégias de observação das crianças ao longo do jogo.  

Os resultados mostram que as crianças tendem a fazer propostas muito próximas do 

que os adultos costumam realizar, levantando a hipótese de que este comportamento pode 

conter aspectos inatos. Porém estes dados não são conclusivos. Também foi observado que as 

crianças respondem apropriadamente ao experimento, ajustando as contrapropostas de acordo 

com a resposta de seu parceiro de negociações. Dentre as crianças mais novas, observou-se 

uma tendência a ajustar suas propostas de modo a fazê-las aceitáveis para o seu parceiro 

(evitando rejeições). No entanto, estes ajustamentos tendem a se tornar menos frequente com 

o aumento da idade (Harbaught, Krause & Vesterlund, 2007).  

Em contrapartida, as crianças mais velhas tendem a ajustar suas propostas de acordo 

com o que vêem os outros fazendo. Isso sugere que a tomada de decisão das crianças mais 

velhas é fortemente influenciada pelo comportamento de outras pessoas. Deste modo, com 

este estudo os autores encontraram evidências de que a habilidade de negociar responde 

também à experiência pessoal de negociação, tornando-se mais refinadas com o aumento 

desta experiência (Harbaught, Krause & Vesterlund, 2007). 
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Finalmente, algumas pontuações podem ser feitas com relação aos estudos 

apresentados nesta sessão. Primeiro, apesar da importância atribuída ao ensino do uso do 

dinheiro, as famílias não parecem estar preparadas para educar seus filhos economicamente, 

especialmente porque muitos pais também não receberam uma educação econômica 

satisfatória. Isso alerta para o fato de que a responsabilidade pela educação econômica das 

crianças não deve ser relegada ao trabalho solitário das famílias. Nesse sentido, a atuação da 

escola frente à Educação Econômica aparece como uma alternativa viável e eficiente na 

formação de consumidores mais críticos e responsáveis.  

Além disso, a dificuldade que crianças e jovens apresentam frente ao uso de cheques e 

cartões é bastante alarmante, já que estes instrumentos de compra conduzem facilmente ao 

endividamento quando mal utilizados.  

Por fim, observa-se que não há evidências conclusivas quanto ao papel da experiência 

e de aspectos maturacionais na construção de noções econômicas entre crianças e jovens. Este 

impasse, tão presente na Psicologia, parece ocorrer também neste campo específico de 

investigações, demandando a realização de novas pesquisas.  

Um exame geral das pesquisas apresentadas, ora sobre o que as crianças sabem de 

economia, ora sobre os fatores envolvidos na construção de noções econômicas na criança, 

será delineado na seção que se segue. A intenção é traçar uma ponte que anuncie e justifique 

ao leitor os caminhos teórico-metodológicos que nortearam o presente estudo. 

 

1.4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A LITERATURA NA ÁREA  

 

Há na literatura voltada à compreensão das noções econômicas uma forte ênfase na 

investigação sobre o que crianças e adolescentes sabem de economia. Por outro lado, as 

investigações sobre os fatores envolvidos na construção de conhecimentos econômicos têm 
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sido realizadas com menor freqüência. No cenário nacional, especificamente, observa-se que 

as investigações sobre ambos os temas encontram-se ainda em estado bastante embrionário 

(Araújo, 2009).  

As pesquisas realizadas, em geral, apontam uma grande correspondência entre o 

aumento da idade dos participantes e a construção de explicações econômicas cada vez mais 

estruturadas, coerentes e sistêmicas. Ou seja, à medida que a criança cresce, sua compreensão 

econômica torna-se mais sofisticada e marcada por uma quantidade maior de elementos.  

 Dentre as pesquisas ocupadas em compreender o que as crianças sabem de economia, 

tanto os elementos observáveis do funcionamento econômico (como o dinheiro) quanto os 

elementos não-observáveis (como o lucro) têm sido levados em conta. Como já era de se 

esperar, estes últimos são os que geram maiores dificuldades à compreensão infantil.  

 Neste ponto, cabe questionar: o que as crianças sabem de economia?  

 As crianças, desde pequenas, parecem compreender a necessidade do uso do dinheiro 

nas relações de compra e venda. No entanto, segundo Delval (1991), a plena compreensão do 

uso do dinheiro ocorre, em média, aos 9-10 anos. A função do dinheiro enquanto instrumento 

específico nas transações comerciais, como informa Furth (1980), surge por volta dos 7-8 

anos. Nesta idade, no entanto, o mundo econômico ainda é visto como uma ordem estática na 

qual o lucro não é relevante. Somente aos 9-10 anos, a criança começa a organizar seus 

conhecimentos econômicos na forma de frações de sistemas; neste caso, o lucro ainda não é 

compreendido em termos quantitativos. Enfim, após os 10 anos, a compreensão da lógica 

envolvida no lucro se consolida (o lucro justifica as relações comerciais), ao mesmo tempo 

em que a criança compreende a distinção entre as vidas social e privada.  

Outras noções econômicas parecem surgir cedo na criança, ao menos quando estas se 

deparam com situações didáticas relativas ao ensino de conceitos econômicos. Os conceitos 

de dinheiro, renda, custos e poupança foram ensinados com sucesso às crianças pequenas, de 
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4 a 6 anos de idade, como afirmam Ross et al. (2005), apontando duas questões: a) a aquisição 

de tais conceitos não parece gerar grandes dificuldades à compreensão infantil, mesmo 

quando se fala de crianças bastante novas; e b) é preciso dar maior atenção à compreensão 

econômica das crianças mais novas, já que as investigações realizadas na área têm dado 

ênfase às crianças mais velhas, especialmente em torno dos 10 anos. A possibilidade de 

investigar crianças menores depende profundamente da criação de métodos e da elaboração 

de questões adequados à sua faixa etária e às suas habilidades cognitivas.  

 As crianças parecem demorar um pouco mais para construir noções econômicas sobre 

a relação entre oferta, demanda e variação dos preços. Esta noção, como revelam Leiser e 

Halachmi (2005), só mostraram-se desenvolvidas por completo aos 12 anos de idade, quando 

– segundo os pressupostos piagetianos – a criança já caminha para o estágio das operações 

formais. Isso parece indicar que os conceitos de oferta e demanda são notadamente complexos 

para as crianças, mesmo para as que já compreendem a lógica interna do lucro.  

 Outras noções econômicas que geram dificuldades às crianças são relativas à origem e 

circulação do dinheiro, como sugere Araújo (2009). Neste caso, pelo menos duas explicações 

são possíveis. A primeira é que a compreensão de onde o dinheiro vem e para onde vai só se 

efetiva através da inferência, já que é impossível observar todos os movimentos financeiros 

por experiência própria. Depois, tais conceitos só podem ser bem compreendidos dentro de 

uma visão de sistema, já que o processo que se inicia com o fabrico do dinheiro e que envolve 

uma série de movimentos e relações faz parte do sistema de circulação do dinheiro.   

Um ponto merece destaque. Pelo que foi possível encontrar na literatura, os estudos 

têm abordado as relações de compra e venda e os aspectos relativos ao dinheiro levando em 

conta somente o dinheiro produzido na Casa da Moeda, ou seja, as cédulas e moedas. Tal 

visão parece bastante restrita, já que há muitos outros instrumentos de troca econômica 
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disponíveis na sociedade. Pode-se falar em instrumentos como as moedas, as cédulas, os 

cheques, os cartões de crédito, cartões de débito e as notas promissórias, para não citar todos.  

Se, por um lado, as famílias não têm incluído o uso dos cheques e cartões na educação 

econômica de seus filhos (Denegri et al., 2005), por outro, os estudiosos da compreensão 

econômica infantil não têm dado ênfase a este aspecto econômico tão característico das 

sociedades contemporâneas. Sem dúvida, o uso de moedas e cédulas tem sido, cada vez mais, 

substituído por cheques e cartões. E, quando se admite que a construção de noções para os 

eventos do mundo é inerente ao humano, chega-se facilmente à conclusão de que as crianças 

têm alguma explicação para dar sobre o funcionamento destas distintas representações 

materiais do dinheiro, ainda que tais explicações não sejam exatamente iguais às dos adultos.  

Moedas, cédulas, cheques e cartões de crédito são instrumentos de troca econômica 

muito presentes no cotidiano, e que possuem formas de uso, origem, função e modos de 

circulação bastante distintos. Por isso, a origem do dinheiro e sua circulação não podem ser 

bem compreendidos se ao menos estes quatro elementos8 (os mais utilizados) não forem 

levados em conta.  

Não é suficiente, portanto, abordar a compreensão infantil do dinheiro, considerando-o 

somente como um instrumento de troca econômica genérico; é necessário também considerar 

as peculiaridades de suas distintas representações materiais. Mais do que isso, é preciso 

investigar os conceitos econômicos como integrantes de sistemas relações construídos pelo 

sujeito. Neste sentido, a tarefa do investigador seria a de identificar e compreender como a 

criança organiza e articula seus conhecimentos econômicos enquanto sistemas conceituais 

(Delval, 1995).  

Após apontar essas considerações ao leitor, resta delimitar os objetivos a que este 

estudo se propõe. Os objetivos e relevância da presente investigação serão tratados a seguir.  

                                                 
8 Para não confundir as crianças, optou-se por investigar somente os cartões de crédito, e não os de débito. 
Embora possam ser materializados em um único cartão, ambos possuem modos de funcionamento distintos.  
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1.5. OBJETIVOS E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

A consideração de que o estudo do dinheiro e dos intercâmbios econômicos deve 

incluir elementos referentes às peculiaridades de suas distintas representações materiais lança 

luz à investigação dos sistemas econômicos construídos pelas crianças. Isso porque a 

compreensão das peculiaridades de cada representação material do dinheiro, as idiossincrasias 

que perpassam seus usos (por exemplo, ao usar cheque não se recebe troco), funções (os 

cartões de crédito servem para realizar compras a prazo) e origem (cédulas e cheques são 

produzidos de modo diferente e em lugares diferentes) recaem no tema da circulação do 

dinheiro, que se trata essencialmente de um sistema econômico.  

 Antes de apontar uma definição do que seja a circulação do dinheiro, cabe apresentar 

algumas reflexões propostas por Marx (1983). Isso porque a circulação econômica envolve 

múltiplos aspectos, dentre os quais se destacam as ideias de propriedade, de mercadoria, de 

valor econômico e de dinheiro.  

 Segundo Marx (1983), toda relação econômica fundamenta-se no reconhecimento 

recíproco de que as pessoas envolvidas são proprietárias privadas de mercadorias. Por isso, 

neste tipo de relação, as pessoas existem como representantes destas mercadorias, 

relacionando-se como personagens econômicos encenando a intenção de troca.  

 Durante a interpretação desses papéis de personagens econômicos, uma pessoa atua 

como possuidor da mercadoria, enquanto a outra atua como interessado em adquiri-la. Assim, 

uma mercadoria pode ser definida como um bem que possui valor de troca, para o seu 

possuidor, e valor de uso para o seu futuro proprietário (Marx, 1983).  

 Por muito tempo, antes do advento do dinheiro, as mercadorias eram trocadas por 

outras mercadorias. Algumas sacas de arroz eram trocadas por um bovino, cestas de frutas 

eram trocados por peças de tecido. Com a sofisticação das relações de marcado, o ouro e a 
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prata passaram a ser consideradas como equivalente geral das demais mercadorias. Nas 

palavras de Marx (1983, p. 81), “Ser equivalente geral passa, por meio do processo social, a 

ser função especificamente social da mercadoria excluída. Assim ela torna-se – dinheiro”.  

Assim, quando o processo de troca de mercadorias passa a ser mediado pelo uso do 

dinheiro, as relações comerciais funcionam segundo a tríade mercadoria-dinheiro-mercadoria. 

Como afirma Marx: 

 

O dinheiro afasta as mercadorias constantemente da esfera de circulação, ao colocar-se 

continuamente em seus lugares na circulação e, com isso, distanciando-se de seu próprio ponto 

de partida. Embora o movimento do dinheiro seja portanto apenas a expressão da circulação 

de mercadorias, a circulação de mercadorias aparece, ao contrário, apenas como resultado do 

movimento do dinheiro (1983, p 101). 

 

 Com o avanço das relações mercantis, e com a consequente escassez de ouro e prata, o 

dinheiro passou a ser representado materialmente por outros meios circulantes, produzidos 

com materiais cada vez menos valiosos. Somente sua função de mediador econômico 

permaneceu (Marx, 1983).  

De acordo com Gomes (2008), o dinheiro possui seis funções distintas, a saber: a) 

medida de valor (pois expressa o valor da mercadoria); b) meio de circulação (pois possibilita, 

dentre outras coisas, a sequência de trocas de mercadorias); c) meio de entesouramento (já 

que constitui reserva para aquisição futura); d) meio de pagamento (função que se relaciona 

profundamente à circulação, pois o dinheiro substitui a mercadoria; e) meio de acumulação 

(pode-se juntar dinheiro para satisfazer dívidas) e; f) dinheiro universal (porque cumpre com a 

função de pagamentos entre distintas comunidades).  

Atualmente, encontram-se no mercado dois tipos de meio circulante: a moeda 

fiduciária, exclusivamente produzida na Casa da Moeda, e a moeda escritural, também 
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conhecida como moeda bancária. A moeda escritural é representada pelo papel-moeda 

(cédula) e pelas moedas metálicas. Já a moeda escritural é um meio de pagamento criado 

pelos bancos. Esta pode ser representada pelos cheques e cartões de crédito, cujos usos se 

ancoram nas transferências de depósito realizados pelos bancos. Os cheques e os cartões, em 

si, não são moedas. Os depósitos é que os são. Por conta disso, os cheques e cartões podem 

ser definidos como “quase-moedas” (Filho, 1998).  

Embora o cheque e o cartão de crédito não se constituam como o dinheiro real, ambos 

serão considerados como representações materiais do dinheiro por registrarem a intenção de 

pagamento do consumidor (Banco Central do Brasil, 2010).  

Diante desse cenário, a presente pesquisa terá por objetivo geral investigar a 

compreensão que crianças possuem acerca do dinheiro, tomando como ponto de partida as 

peculiaridades envolvidas no uso de suas distintas representações materiais. Dentre os 

objetivos específicos, intenta-se:  

a) identificar e compreender a concepção infantil de dinheiro; 

b) identificar e compreender se e como as crianças concebem as peculiaridades 

envolvidas no uso de moedas, cédulas, cheques e cartões de crédito;  

c) identificar e compreender os sistemas conceituais construídos pelas crianças na 

explicação da circulação do dinheiro;  

d) identificar e compreender o pensamento da criança quanto às relações que 

atravessam as distintas formas materiais do dinheiro e sua circulação. 

 

Finalmente, cabe apresentar os aspectos que tornam a realização deste estudo 

relevante. Primeiramente, o estudo contribui – de modo mais amplo – para a compreensão de 

como as crianças constroem noções sobre o funcionamento social, especialmente no que tange 

aos fenômenos econômicos. A importância desde primeiro aspecto ancora-se na compreensão 
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do pensamento infantil e dos aspectos referentes à construção do conhecimento pelas crianças, 

os quais interessam especialmente à Psicologia do Desenvolvimento e a algumas vertentes da 

Psicologia Cognitiva.  

Segundo, pouco há na literatura sobre a compreensão econômica de crianças 

brasileiras. Deste modo, não se sabe em que medida o pensamento econômico destas se 

assemelha ou se distancia das noções construídas por crianças de outros países. Nesse sentido, 

é possível – ou, quem sabe, provável – que as diferenças culturais vigentes influenciem no 

modo como as crianças deste país pensam e explicam os fenômenos econômicos. O presente 

estudo trará contribuições sobre o pensamento econômico de crianças brasileiras, fomentando 

questões mais condizentes com a realidade cultural e social vivenciada no Brasil.  

Terceiro, em virtudes de transformações culturais e econômicas no cenário nacional e 

da constante estimulação através dos meios de comunicação, as crianças passaram a assumir o 

papel social de consumidoras de produtos e serviços. As crianças têm assumido um papel 

cada vez mais ativo nas decisões econômicas familiares, tanto na escolha de produtos quanto 

na atuação como compradoras. Por isso, é imprescindível que estas estejam preparadas para 

atuar no mundo econômico de modo eficiente, responsável e solidário.  

O uso racional do dinheiro passa, dentre outras coisas, pela compreensão da circulação 

econômica e das diferentes representações materiais do dinheiro. Por exemplo, o uso indevido 

de cheques e cartões conduz facilmente ao endividamento, já que tais instrumentos são 

submetidos às regras impostas pelos bancos, que incluem a cobrança de taxas e juros. 

Identificar a compreensão da criança acerca desses aspectos é um primeiro passo para 

estimular o uso consciente do dinheiro, de modo a promover bem estar pessoal e social.  

Este ponto leva ao quarto e último argumento. Conhecer o pensamento econômico 

infantil é primordial para a criação de programas de Educação Econômica. No mundo, há 

países (como os Estados Unidos, Japão e Inglaterra) nos quais a Educação Econômica já faz 
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parte do currículo escolar de crianças do ensino fundamental, visando à adoção de posturas 

mais críticas, responsáveis, solidárias e éticas nas relações de consumo e trabalho. No Brasil, 

no entanto, pouco tem sido feito com intuito de estimular a Educação Econômica, 

especialmente no que diz respeito às crianças (Araújo, 2009).  

A Educação Econômica pode ser vista como um dos grandes desafios da sociedade 

brasileira tanto porque todo ser humano necessita consumir para viver quanto porque o 

exercício pleno da cidadania implica no estabelecimento de práticas responsáveis e solidárias, 

inclusive no âmbito do consumo. No entanto, a adequada criação de programas educacionais 

de alfabetização econômica exige que antes se compreendam quais são as concepções 

econômicas que as crianças e adolescentes já puderam construir (Araújo, 2009).  Nesse 

sentido, a investigação de noções econômicas infantis – tema de interesse deste trabalho – 

poderá trazer novos elementos aos debates sobre a necessidade e a viabilidade de se 

implementar a Educação Econômica nas instituições escolares.  

Partindo de todas essas considerações teóricas e metodológicas, e das reflexões delas 

derivadas, optou-se por conduzir a presente investigação a partir de dois estudos ao mesmo 

tempo independentes e complementares. O Estudo 1 investiga questões relativas ao dinheiro 

considerando-o como uma unidade abstrata que expressa o valor econômico. Já o Estudo 2 

investiga o dinheiro e sua circulação levando em conta quatro de suas representações 

materiais, a saber: a moeda, a cédula, o cheque e o cartão de crédito.  

A seguir, o Capítulo II apresentará o Estudo 1. 
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CAPÍTULO II: 

Estudo 1  

 

2.1. MÉTODO 

 

2.1. 1. Participantes 

 

 Inspirada nos pressupostos da tradição piagetiana, a presente pesquisa toma o 

conhecimento como uma construção. Por isso, torna-se necessário esclarecer que tanto as 

crianças entrevistadas quanto a pesquisadora responsável – e sua orientadora – devem ser 

consideradas participantes.  

Deve-se atentar para o fato de que a escolha das perguntas, o modo como a entrevista 

transcorreu, a análise das respostas e a maneira como as informações foram organizadas no 

formato desta dissertação denunciam constantemente a presença da pesquisadora9, embora 

tenha se buscado sempre refletir sobre essas implicações. Já que a plena neutralidade do 

pesquisador – muitos concordam – não pode ser atingida, importa examinar cuidadosamente 

os vieses que por ventura surjam durante a elaboração do trabalho. E nisso a presença atenta 

do professor orientador é fundamental.  

 Ainda na graduação, a pesquisadora realizou um estudo exploratório sobre conceitos 

econômicos da criança (Granja, 2009), examinando basicamente as mesmas questões que 

agora compõem o Estudo 1. Apesar da pouca quantidade de participantes (apenas 16 crianças, 

com idades entre 5 e 9 anos), os dados sugeriram uma complexificação de conceitos relativos 

ao dinheiro com o aumento da idade; especialmente, anunciavam a dificuldade que as 

                                                 
9 Todas as etapas desta investigação, inclusive a aplicação das entrevistas, foram realizadas pela pesquisadora, 
que esteve sob supervisão da orientadora de mestrado.  
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crianças tinham ao explicar a origem do dinheiro. A qualidade dos dados obtidos neste estudo 

exploratório fez com que se buscasse, através do aumento no número de crianças 

entrevistadas, uma maior compreensão acerca do conceito de dinheiro na infância, 

notadamente aqueles relativos à sua origem e circulação. Assim, surgiu o Estudo 1.  

No Estudo 1, participaram quarenta crianças de ambos os sexos, de classe média, 

freqüentando escolas particulares na cidade do Recife. Os participantes foram igualmente 

divididos em dois grupos em função da idade e escolaridade da seguinte maneira: Grupo 1: 

crianças de 6-7 anos, alunas do 1° e 2° ano Ensino Fundamental; e Grupo 2: crianças de 8-9 

anos, alunas do 3º e 4º ano do Ensino Fundamental.  

Dentre os quarenta participantes do Estudo 1, 14 tinham sido previamente 

entrevistados no citado estudo exploratório (Granja, 2009). Observa-se que somente 14 – das 

16 crianças entrevistadas no total – foram incluídas no Estudo 1 porque somente estas se 

enquadraram na faixa etária aqui adotada (as outras duas tinham 5 anos).   

Todas as crianças foram contactadas na própria instituição de ensino na qual estudam, 

sendo convidadas a participar da pesquisa. Poderia participar do estudo qualquer criança que 

assim desejasse, desde que não estivesse engajada ou já tivesse atuado em atividades 

remuneradas e que apresentasse o Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento assinado 

por um de seus responsáveis.  

A escolha pela faixa etária dos participantes baseou-se nas ideias piagetianas acerca 

das noções operatórias de conservação, seriação e lógica de classe, imprescindíveis à 

compreensão do uso do dinheiro. Já que o pensamento operatório surge por volta dos 7-8 

anos, optou-se por incluir na amostra crianças com um ano a menos e com um ano a mais, já 

que as idades apresentadas por Piaget devem ser tomadas como referências, e não como 

regras absolutas que marcam o desenvolvimento infantil. Além do mais, com esta medida, 

espera-se apreender o processo de compreensão do uso do dinheiro em sua construção.  
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Por fim, a opção de investigar apenas crianças de nível socioeconômico médio 

resultou da necessidade de realizar um recorte na realidade e tornar o estudo viável. Além 

disso, as crianças de classe média, em geral, vivem em um contexto no qual o acesso ao 

dinheiro é moderado; vivem em um universo onde o dinheiro não é nem excessivo e nem 

escasso. Assim, pretende-se apreender a compreensão econômica de crianças médias na 

sociedade, as quais têm a possibilidade de lidar com o dinheiro sem, no entanto poderem 

comprar qualquer coisa a qualquer momento. Apesar desta escolha metodológica, reconhece-

se a importância de ampliar o estudo por ora empreendido para outros níveis 

socioeconômicos.  

 

2.1.2. Material e procedimentos  

 
O estudo consistiu na aplicação de uma entrevista de natureza clínica realizada 

individualmente com cada criança com tempo livre. Embora de natureza clínica (ver Carraher, 

1989), estas entrevistas foram balizadas por um roteiro de perguntas, como descrito a seguir 

no Quadro 1. As entrevistas foram aplicadas pela própria pesquisadora.  

Como pode ser observado no Quadro 1, as perguntas da entrevista abordaram o 

dinheiro como uma entidade abstrata, investigando sua definição, função, formas de uso, 

origem e onde fica. Durante a realização das entrevistas, as perguntas seguiram de modo geral 

a ordem apresentada no quadro, variando às vezes em função das respostas da criança. Além 

das perguntas do roteiro, outras perguntas foram incluídas, dependendo da necessidade gerada 

ao longo da entrevista. Estas foram gravadas em aparelho de áudio, transcritas na íntegra e 

submetidas à análise.  
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Quadro 1: Roteiro de perguntas do Estudo 1 com seus respectivos objetivos.  
 

Perguntas Objetivos 
Definição 
Você sabe o que é dinheiro? O que é 
dinheiro para você? 
 

Identificar a definição de dinheiro por 
parte da criança. 
 

Origem 
De onde vem o dinheiro? Como o 
dinheiro é feito? Como é que a pessoa faz 
para ganhar dinheiro? 
 

Identificar a concepção da criança acerca 
da origem do dinheiro. 
 

Circulação do dinheiro 
Onde é que o dinheiro fica? Como é que o 
dinheiro chegou lá?  
 

Identificar as noções que a criança possui 
acerca da circulação do dinheiro.   
 

Função 
Para que serve o dinheiro? 
 

Identificar a função que a criança atribui 
ao dinheiro 
 

Uso 
Como a gente pode usar o dinheiro?  

Identificar as noções que a criança possui 
acerca do uso do dinheiro. 

 

 
 
2.2. SISTEMA DE ANÁLISE 

 

A partir da análise das entrevistas foi possível identificar diferentes tipos de respostas 

para cada tópico investigado. Esta categorização foi feita por discussão entre dois juízes (a 

pesquisadora e sua orientadora) que analisavam não apenas a resposta da criança oferecida 

diretamente a uma pergunta. Ao invés disso, considerou-se a entrevista como um todo, pois 

ao longo desta o participante poderia tanto oferecer resposta a uma pergunta anteriormente 

feita quanto antecipar uma questão não abordada pela entrevistadora. 

Em todos os tópicos investigados, acrescentou-se um tipo denominado “não 

responde”, ainda que este não tivesse ocorrido para uma questão específica. Tal medida foi 

realizada com a intenção de identificar que conceitos econômicos eram mais ou menos 

facilmente respondidos pelas crianças. Ressalte-se que um mesmo participante poderia dar 
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mais de um tipo de resposta para uma mesma pergunta, o que ocasionalmente gerou a 

ocorrência de respostas mistas, nas quais mais de um critério foi utilizado.  

A escolha pela discussão entre dois juízes, embora válida nos meios acadêmicos, 

apresenta algumas desvantagens. Uma delas refere-se à dificuldade em definir a classificação 

de algumas respostas que provocaram impasse (quando a pesquisadora entendia que a 

resposta caracterizava-se como pertencente a um determinado tipo e a orientadora entendia de 

outra forma). Na falta de um terceiro juiz, a autoridade da orientadora (em termos de sua 

maior experiência em fazer pesquisa) conferia um peso maior a sua opinião. Além disso, a 

própria identificação em tipos de respostas foi feita pela própria pesquisadora e sua 

orientadora, o que pode ter gerado algum viés. Estas opções metodológicas podem ser 

consideradas como limitações do estudo apresentado.  

A seguir, são apresentados os tipos de respostas identificados para cada pergunta da 

entrevista.  

 

A) Definição de dinheiro 

 

 As definições de dinheiro foram organizadas em três tipos: 

  

Tipo 1: Não responde. Exemplos10: 

 
C17 (6 anos) - “Ah! Sei lá!” 

 

Tipo 2: Aspectos materiais do dinheiro. Exemplos: 

 
C4 (6 anos) – “‘Erre esse’ (R$). ‘Erre esse’ (R$) é dólar.” 

                                                 
10 Nos exemplos apresentados a seguir, as designações C1, C2, C3,...,C40 são adotadas para representar os 
participantes do Estudo1.  
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C27 (9 anos) - “É um papel chamado de cédula.” 

C35 (8 anos) – “É um papel que vale uma nota que você pode comprar algumas 

coisas, depende do valor.” 

 

Tipo 3: Função do dinheiro. Exemplos: 

 
C2 (6 anos) - “É uma coisa que a gente usa pra comprar as coisas.” 

 
C21 (9 anos) - “É uma coisa que é usada pra gente comprar coisas que a gente 

precisar.” 

C40 (8 anos) - “Dinheiro, além de ser uma coisa muito valiosa que qualquer um quer 

ter, ele ajuda a gente a comprar coisas. Por que antigamente a gente trocava as 

coisas, uma banana por uma maçã, um melão por uma melancia.” 

 

B) Origem do dinheiro.  

 

 A investigação acerca da origem do dinheiro contou com três perguntas. Para cada 

uma delas, seguem os tipos correspondentes.  

 

Primeira pergunta: De onde vem o dinheiro?  

 

Tipo 1: Não responde. Exemplo:  

 
C26 (8 anos) - “Eu acho... é... sei não.” 

 

Tipo 2: A origem do dinheiro é explicada em termos de sua gênese material, abarcando 

elementos como a fábrica e o banco. Exemplos: 
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C21 (9 anos) - “Do papel, que eles fabricaram. As pessoas da fábrica.” 

 
C30 (9 anos) - “Vem da prefeitura.” 

 
C19 (6 anos) – “Vem do banco, das fábricas.” 

 

Tipo 3: A origem do dinheiro deriva de atividades humanas, tais quais o trabalho e a 

organização social. Exemplos:  

 

C27 (9 anos) - “Ele vem de onde a gente trabalha, porque quando a gente trabalha a 

gente recebe dinheiro.” 

 
C29 (9 anos) - “Eu sei que inventaram o dinheiro porque antigamente eram as trocas, 

você trocava objetos que tivesse interesse. Só que não quiseram mais esse tipo de 

coisa porque podia ser que o outro não quisesse.” 

 
C40 (8 anos) - “As pessoas cansadas de terem ficar tendo que trocar já que a comida 

estragava no caminho de casa ai eles inventaram a moeda ai pra não ter que carregar 

tantas moedas ai surgiu a nota de dinheiro. Ai surgiu o dólar.” 

 

Segunda pergunta: Você sabe como o dinheiro é feito?  

 

Tipo 1: Não responde. Exemplo: 

 
C14 (6 anos) – “Não sei.” 

 

Tipo 2: A resposta se concentra no material de que é feito o dinheiro. Exemplos: 
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C9 (7 anos) - “Com metal e com papel.” 

 
C23 (9 anos) - “O dinheiro é feito... de papel?” 

 

Tipo 3: A resposta se concentra no processo de fabricação. Exemplos: 

 
C20 (9 anos) - “Ele [o dinheiro] passa por uma fábrica, ai fabrica o dinheiro e eles 

mandam para os bancos.” 

C31 (8 anos) - “Eles cortam as árvores, pegam as madeiras e levam pra uma fábrica 

eu acho, ai lá fazem. Os homens que trabalham.” 

 

Terceira pergunta: Como é que se ganha dinheiro? 

 

Tipo 1: Não responde. Exemplo: 

 
C16 (6 anos) – “Sei não.” 

 

Tipo 2: O dinheiro é obtido no banco. Exemplo: 

 
C18 (6 anos) - “Vai no banco.” 

 

Tipo 3: O dinheiro é obtido nas relações de compra e venda. Exemplos: 

 
C6 (6 anos) –“Pagando. Por exemplo, uma loja de brinquedo, aí a gente vai lá 

comprar. Eu queria uma vaca de brinquedo, aí era 1 real. Eu dou 1 real pra lá. O 

troco é de 25 centavos e eles me dão 25 centavos.” 
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C8 (7 anos) –“Trabalha ou então ajuda alguém a fazer alguma coisa que se quiser 

paga. Se você tem alguma coisa que queira vender é só vender e você ganha 

dinheiro.” 

 

Tipo 4: O dinheiro é obtido com o trabalho ou aposentadoria. Exemplos: 

 
C5 (6 anos) - “Eu só sei que o dinheiro vem do trabalho.” 

C12 (7 anos) - “Só trabalhando mesmo.” 

 

Tipo 5: O dinheiro é obtido através de doações ou premiações. Este tipo surgiu apenas em 

respostas combinadas. Exemplos: 

 
C1 (6 anos) – “Com o trabalho. Ganhando. A pessoa dá, e vai ganhando, ganhando, 

ganhando...”. 

C4 (6 anos) - “Pedindo aos pais,  trabalhando”. 

 

C) Onde o dinheiro fica? 

 

 Para investigar a noção de circulação do dinheiro, perguntava-se à criança “Onde o 

dinheiro fica?”. Em seguida, perguntava-se como o dinheiro havia chegado lá. A partir da 

análise destas justificativas, foram encontrados os tipos: 

 

Tipo 1: Não responde. Exemplo: 

 
E: “Onde o dinheiro fica?” 

C36 (8 anos): “Na máquina.” 

E: “Que máquina?” 
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C36(8 anos): “Eu não lembro não”. 

E: “E como é que o dinheiro vai bater lá na máquina?” 

C36 (8 anos): “Eu também não sei.” 

 

Tipo 2: O dinheiro circula no âmbito privado. Exemplo: 

 
E: “E o onde é que o dinheiro fica?” 

C1 (6 anos): “Na carteira.”  

E: “Tem mais outro lugar que o dinheiro fica também?” 

C1 (6 anos): [faz que não com a cabeça] 

E: “E como é que o dinheiro chega na carteira?” 

C1 (6 anos): “A pessoa ganha o dinheiro e paga, ai ganha mais dinheiro, mais 

dinheiro, mais dinheiro...”  

 

Tipo 3: O dinheiro circula no âmbito institucional. Exemplos: 

 
E: “Onde é que o dinheiro fica?” 

C3 (6 anos): “No banco.” 

E: “Só no banco?” 

C3 (6 anos): “Não, nas lojas.”  

E: “Que mais?” 

C3 (6 anos): “Eu só sei só isso.”  

E: “Como é que tu acha que o dinheiro vai parar no banco?” 

C3 (6 anos): “Eu não sei, meu avô não me falou sobre isso não. Ele estuda porque ele 

é professor. Ele não me falou sobre isso ainda não.”  

E: “E como é que o dinheiro chega às lojas?” 
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C3 (6 anos): “As pessoas chegam lá na loja, vê primeiro o que quer, aí vai no caixa; 

vai e paga.” 

 

D) Função do dinheiro. 

 

 Para a função do dinheiro, há quatro tipos.  

 

Tipo 1: Não responde. Não há exemplos. 

 

Tipo 2: Função de compra e pagamento de contas e serviços11. Exemplos: 

 
C37 (8 anos) - “Pra comprar. Pra comprar coisas, comida, brinquedos, presentes. Eu 

achei uma coisa que o dinheiro não compra. Felicidade. Felicidades, amor, 

sentimentos, tudo que tem dentro do nosso corpo.” 

C17 (6 anos) – “Pra comprar coisas e alugar hotel.” 

C20 (9 anos) - “Para comprar as coisas, pagar as contas de luz, de água, pagar a 

escola, comprar roupa, comprar livro, móveis...” 

 

Tipo 3: Função de economizar e juntar, podendo aparecer também em respostas combinadas. 

Exemplos: 

 
C2 (6 anos) – “Dinheiro serve pra comprar as coisas. E também pra juntar pra 

comprar outras coisas mais caras.” 

C24 (9 anos) – “Economizando, depois a pessoa gasta. Não tudo de vez, [...] gastando 

tudo de vez”. 

                                                 
11 Embora a categoria abarque tanto a função de compra quanto a de pagamento, esta última ocorreu raras vezes 
nas respostas das crianças.  
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Tipo 4: Função de ganho ou doação. Este tipo surgiu apenas em respostas combinadas. 

Exemplos: 

 
C23 (9 anos) - “Para comprar as coisas? Pra dar mesada pros filhos.” 

C25 (9 anos) – “Pra você comprar as coisas que você gosta, pra fazer caridade, pra 

você ajudar o outro, pra você também. Pra várias coisas. Só.” 

 

E) Formas de uso. 

 

 Este tópico foi investigado a partir da pergunta “Como é que a gente pode usar o 

dinheiro?”, para a qual surgiram os tipos:  

 

Tipo 1: Não responde. Exemplo: 

 
C4 (6 anos): “Eu nunca aprendi isso.” 

 

Tipo 2: Para comprar e pagar contas e serviços. Exemplos: 

 
C2 (6 anos): “A gente pode usar comprando as coisas e só.” 

C29 (9 anos):“Comprando coisas e pagando os impostos da prefeitura.  

 

Tipo 3: Para economizar e juntar. Exemplos: 

 
C19 (6 anos) – “Tem que usar com cuidado pra não perder, tem que cuidar bem do 

dinheiro, e se tu quiser muito dinheiro ai tu junta o dinheiro ai fica bem muito.” 
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C22 (9 anos) – “A pessoa pega o dinheiro que ganhou e coloca lá no cofre pra 

economizar. Economizar pra quando tiver uma certa quantia poder gastar. Se ele 

precisar comprar alguma coisa.” 

 

Tipo 4: Para ganhar e doar. Este tipo surgiu apenas em respostas combinadas. Exemplos: 

 
C12 (7 anos) – “Algumas pessoas usam para ajudar as pessoas que não têm muito 

dinheiro outras usam só pra comprar coisas e móveis.” 

C6 (6 anos) – “Pra pagar e pra comprar. Tem, pra dar, receber dinheiro.” 

 

2.3. RESULTADOS 

 
 
 No Estudo 1, cada participante realizou, individualmente, a uma entrevista clínica que 

investigava noções acerca do dinheiro de um modo geral (definição, origem, função, onde fica 

e como se usa). A partir da leitura e da análise do corpus gerado neste estudo, foram 

identificados tipos de respostas através de discussão entre dois juízes. 

Todas as respostas a uma mesma pergunta foram organizadas em tabelas. 

Primeiramente, estas foram analisadas de modo descritivo, com a explicitação das tendências 

de um grupo considerado individualmente. Depois, foram feitas comparações entre o Grupo 1 

e o Grupo 2 quanto a um mesmo tipo de resposta, através da aplicação do teste Qui-Quadrado. 

Os resultados obtidos são apresentados a seguir. 

A Tabela 1 mostra as frequências de respostas relativas à definição de dinheiro. 

Como pode ser observado, a maior parte das respostas concentrou-se no Tipo 3 

(função), tanto para o Grupo 1 (65%) quanto para o Grupo 2 (60%). No entanto, os grupos 

apresentam distinções interessantes. A primeira é que somente as crianças do G1 deram 

respostas Tipo 1 (não responde), enquanto nenhuma resposta deste tipo foi dada pelos 
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participantes do G2. Depois, somente estes últimos ofereceram respostas mistas (25%), 

caracterizadas pela utilização de mais de um atributo. 

 

Tabela 1 – Número e porcentagem (entre parênteses) de tipos de respostas relativas à pergunta “O que é 
dinheiro para você?” em cada grupo de participantes. 
 

Tipos 
Grupo 1 

(6-7anos) 

Grupo 2 

(8-9 anos) 

T1 2 (10) 0 

T2 5 (25) 3 (15) 

T3 13 (65) 12 (60) 

T4 0 5 (25) 

Total 20 20 

 
Nota – T1: Não responde; T2: Aspectos materiais do dinheiro; T3: Função do dinheiro; T4: Resposta mista. 

 

 

Comparações entre os grupos foram realizadas com o teste Qui-Quadrado, indicando 

que há diferença significativa somente para o Tipo 4 (X2=5.714; p=.017), referente às 

respostas mistas, as quais estavam presentes apenas entre as crianças do Grupo 2 (25%). Este 

dado releva que, embora ambos os grupos frequentemente definam o dinheiro baseando-se em 

seus aspectos funcionais, somente as crianças do Grupo 2 fornecem definições em que 

combina, através das respostas mistas, aspectos materiais e funcionais. 

O valor de X2 e os níveis de significância para a definição de dinheiro aparecem no 

Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Valor de X2 e os níveis de significância do teste Qui-Quadrado para a comparação entre grupos em 
relação à pergunta “o que é dinheiro para você?”. 
 

 T1 T2 T3 T4 
X2 2.105 .625 .107 5.714 
p .147 .429 .744 .017 

 
Nota – T1: Não responde; T2: Aspectos materiais do dinheiro; T3: Função do dinheiro; T4: Resposta mista. 
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A Tabela 2 apresenta os dados relativos à pergunta “De onde vem o dinheiro”, um dos 

três tópicos que investiga a noção de origem do dinheiro.  

Observa-se que o Grupo 1 e o Grupo 2 apresentam tendências bastante semelhantes, 

prevalecendo a ideia de que a origem do dinheiro associa-se à sua gênese material. Este dado 

é confirmado pelo teste Qui-Quadrado, para o qual não há diferenças significativas entre os 

grupos para nenhum tipo de resposta (ver Quadro 3).  

 

Tabela 2 – Número e porcentagem (entre parênteses) de tipos de respostas relativas à pergunta “De onde vem o 
dinheiro?” em cada grupo de participantes. 
 

 Tipos 
Grupo 1  

(6-7anos) 

Grupo 2  

(8-9 anos) 

T1 8 (40) 3 (15) 

T2 10 (50) 13 (65) 

T3 2 (10) 3 (15) 

T4 0 1 (5) 

Total 20 20 

 
Nota – T1: Não responde; T2: Gênese material; T3: Atividades humanas; T4: Resposta mista. 
 
  
 
Quadro 3 – Valor de X2 e os níveis de significância do teste Qui-Quadrado para a comparação entre grupos em 
relação à pergunta “de onde vem o dinheiro?”. 
 

 T1 T2 T3 T4 
X2 3.135 .921 .229 1.026 
p .077 .337 .633 .311 

 
Nota – T1: Não responde; T2: Gênese material; T3: Atividades humanas; T4: Resposta mista. 
 
 

A origem do dinheiro foi também investigada através da pergunta “você sabe como o 

dinheiro é feito?”, cuja distribuição em tipos aparece na Tabela 3.  

Nota-se que os grupos diferem de forma expressiva em relação a Respostas Tipo 1 

((X2=4.286; p=.038) e respostas Tipo 3 (X2=10.989; p=.001). Isso ocorreu porque o Grupo 1 
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tem suas respostas concentradas no Tipo 1 (45%) e no Tipo 2 (45%), e o Grupo 2 concentra-

se no Tipo 3 (60%). 

 
Tabela 3 – Número e porcentagem (entre parênteses) de tipos de respostas relativas à pergunta “Você sabe como 
o dinheiro é feito?” em cada grupo de participantes. 
 

Tipos 
Grupo 1 

(6-7anos) 

Grupo 2 

(8-9 anos) 

T1 9 (45) 3 (15) 

T2 9 (45) 5 (25) 

T3 2 (10) 12 (60) 

Total 20 20 

 
Nota – T1: Não responde; T2: Material de que o dinheiro é feito; T3: Processo de fabricação.  

 

Outra diferença entre os grupos é que quase metade das crianças do G1 (45%) não 

forneceu resposta à pergunta, o que ocorreu somente em 15% dos casos para as crianças do 

G2. No Quadro 4 constam os valores de significância. 

 

Quadro 4 – Valor de X2 e os níveis de significância do teste Qui-Quadrado para a comparação entre grupos em 
relação à pergunta “você sabe como o dinheiro é feito?”. 
 

 T1 T2 T3 
X2 4.286 1.758 10.989 
p .038 .185 .001 

 
Nota – T1: Não responde; T2: Material de que o dinheiro é feito; T3: Processo de fabricação.  
 

A Tabela 4 apresenta a distribuição dos tipos de respostas para a pergunta “como se 

ganha dinheiro?”.  

Quanto às respostas acerca de como é possível ganhar dinheiro, ambos os grupos 

demonstraram tendências bastante semelhantes, tendências estas confirmadas com a aplicação 

do teste Qui-Quadrado e ilustradas na Tabela 4. Não há, como pode ser observado no Quadro 

5, quaisquer diferenças significativas entre o Grupo 1 e o Grupo 2.  
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Tabela 4 – Número e porcentagem (entre parênteses) de tipos de respostas relativas à pergunta “Como se ganha 
dinheiro?” em cada grupo de participantes 
 

Tipos 
Grupo 1 
(6-7anos) 

Grupo 2 
(8-9 anos) 

T1 1 (5) 0 
T2 1 (5) 0 
T3 1 (5) 0  
T4 4 (20) 3 (15) 
T512 0 0 
T6 13 (65) 17 (85) 
Total 20 20 

 
Nota – T1: Não responde; T2: No banco; T3: Compra e venda; T4: Trabalho; T5: Doações/premiações; T6: 
Resposta mista.    
 
 

Quadro 5 – Valor de X2 e os níveis de significância do teste Qui-Quadrado para a comparação entre grupos em 
relação à pergunta “como se ganha dinheiro?”. 
 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

X2 1.026 1.026 1.026 .173 -- 2.133 

p .311 .311 .311 .677 -- .144 
 
Nota – T1: Não responde; T2: No banco; T3: Compra e venda; T4: Trabalho; T5: Doações/premiações; T6: 
Resposta mista.    
 

Chama atenção o fato de ambos os grupos concentrarem-se no Tipo 6 (G1=65% e 

G2=85%), relativo às respostas mistas. Este tipo de resposta possivelmente indica uma 

compreensão mais ampla acerca de um determinado fenômeno, já que pressupõe o 

estabelecimento de relações entre diversos atributos que constituem um dado conceito. Parece 

que a noção de “como se ganha dinheiro” é compreendida desde cedo pelas crianças, antes 

mesmo dos 6-7 anos. 

Apesar de o Tipo 4, que relaciona a obtenção do dinheiro ao trabalho, ter ocorrido 

poucas vezes (G1=20% e G2 =15%), esta noção estava amplamente presente nas respostas 

mistas. Dos 40 entrevistados deste estudo, 33 (sendo 14 do G1 e 19 do G2) indicaram o 

trabalho como a principal forma de obter dinheiro. 

                                                 
12 O Tipo 5 ocorreu somente em respostas mistas. 
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 Os tipos de respostas encontrados para a questão “onde o dinheiro fica” constam na 

Tabela 5. Constata-se que tanto o Grupo 1 (55%) quanto o Grupo 2 (65%) frequentemente 

apresentam respostas Tipo 4 (mistas).  

 
Tabela 5 – Número e porcentagem (entre parênteses) de tipos de respostas relativas à pergunta “Onde o dinheiro 
fica?” em cada grupo de participantes. 
 
 

Tipos 
Grupo 1 

(6-7anos) 

Grupo 2 

(8-9 anos) 

T1 0 1 (15) 

T2  5 (25)  0 

T3 4 (20) 6 (30) 

T4 11 (55) 13 (65) 

Total 20 20 

 
Nota – T1: Não responde; T2: Âmbito privado; T3: Âmbito institucional; T4: Respostas mistas. 
 

 No entanto, a comparação entre grupos através do teste Qui-Quadrado (ver Quadro 6) 

mostrou  haver diferenças significativas apenas em relação ao Tipo 2 (X2=5.714; p=.017), 

uma vez que essas respostas eram dadas apenas pelas crianças do Grupo 1 (25%).  

 
 
Quadro 6 – Valor de X2 e os níveis de significância do teste Qui-Quadrado para a comparação entre grupos em 
relação à pergunta “onde o dinheiro fica?”. 
 

 T1 T2 T3 T4 

X2 1.026 5.714 .533 .417 

p .311 .017 .465 .519 
 
Nota – T1: Não responde; T2: Âmbito privado; T3: Âmbito institucional; T4: Respostas mistas. 
 
 
 A Tabela 613, relativa à função do dinheiro, mostra que o Grupo 1 e o Grupo 2 não 

apresentaram qualquer diferença ao considerar a função do dinheiro, como confirmado pelo 

teste Qui-Quadrado (ver Quadro 7). Ambos apresentaram concentrações idênticas, com 75% 

                                                 
13 Os tipos 3 e 4 surgiram apenas em respostas mistas. 
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das respostas no Tipo 2 (relativa à função de compra e pagamento) e 25% das respostas no 

Tipo 5 (respostas mistas, com combinações de Tipo 3 e Tipo 4).  

 
Tabela 6 – Número e porcentagem (entre parênteses) de tipos de respostas relativas à pergunta “Para que serve o 
dinheiro” em cada grupo de participantes. 
 

Tipos 
Grupo 1 

(6-7anos) 

Grupo 2 

(8-9 anos) 

T1 0 0 

T2 15 (75) 15 (75) 

T3 0 0 

T4 0 0 

T5 5 (25) 5 (25) 

Total 20 20 

 
Nota – T1: Não responde; T2: Compra e pagamento; T3: Economizar e juntar; T4: Ganho ou doação; T6: 
Resposta mista. 
 

 
Quadro 7 – Valor de X2 e os níveis de significância do teste Qui-Quadrado para a comparação entre grupos em 
relação à pergunta “Para que serve o dinheiro?”. 
 

 T1 T2 T3 T4 T5 

X2 --- .000 --- --- .000 

p --- 1.000 --- --- 1.000 
 

Nota – T1: Não responde; T2: Compra e pagamento; T3: Economizar e juntar; T4: Ganho ou doação; T6: 
Resposta mista. 
 

A Tabela 7 mostra a distribuição dos tipos de resposta dados à pergunta “como é que a 

gente pode usar o dinheiro?”. Percebe-se que ambos os grupos se concentram no Tipo 2 (para 

comprar e pagar): 65% dos casos do Grupo 1 e 60% dos casos do Grupo 2. 

Comparações entre os grupos, realizadas com o teste Qui-Quadrado (ver Quadro 8), 

indicaram diferenças significativas para o Tipo 1 (X2=7.059; p=.008) que estava presente 

apenas no Grupo 1. Parece que as crianças deste grupo tiveram maior dificuldade em 

explicitar suas concepções a respeito de como se pode usar o dinheiro. Embora não tenha sido 
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significativa a diferença entre os grupos, nota-se que mais respostas mistas (T5) ocorreram no 

Grupo 2 (35%) do que no Grupo 1 (10%), o que pode indicar uma compreensão mais ampla 

do tema dentre as crianças mais velhas.   

 
Tabela 7 – Número e porcentagem (entre parênteses) de tipos de respostas relativas à pergunta “Como é que a 
gente pode usar o dinheiro?” em cada grupo de participantes. 
 

Tipos 
Grupo 1 

(6-7anos) 

Grupo 2 

(8-9 anos) 

T1 6 (30) 0 

T2 11 (55) 12 (60) 

T3 1 (5) 0 

T4 0 1 (5) 

T5 2 (10) 7 (35) 

Total 20 20 

 
Nota – T1: Não responde; T2: Para comprar e pagar; T3: Para economizar e juntar; T4: Para ganhar e doar; T5: 
Resposta mista. 
 
 
Quadro 8 – Valor de X2 e os níveis de significância do teste Qui-Quadrado para a comparação entre grupos em 
relação à pergunta “como é que a gente pode usar o dinheiro?”. 
 

 T1 T2 T3 T4 T5 

X2 7.059 .102 1.026 1.026 3.584 

p .008 .749 .311 .311 .058 
 
Nota – T1: Não responde; T2: Para comprar e pagar; T3: Para economizar e juntar; T4: Para ganhar e doar; T5: 
Resposta mista. 
 

Após analisar, individualmente, cada questão relativa ao dinheiro, julgou-se pertinente 

organizar as freqüências das respostas Tipo 1 que ocorreram ao longo do estudo. Isso porque 

a análise das respostas denominadas “não responde” pode indicar o grau de dificuldade que 

cada tópico gera para as crianças. Neste ponto vale considerar que, em certos casos, a 

ausência de resposta (Tipo 1) não implica em falta de conhecimento acerca do assunto tratado. 

Porém, quando este fato se torna muito frequente para um mesmo tópico, aumenta a 

probabilidade de que isso indique alguma dificuldade de compreensão. Portanto, é possível 
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supor que quanto maior o grau de dificuldade que a questão suscita, maior deverá ser a 

ocorrência de respostas Tipo 1.  A Tabela 8 ilustra esta questão. 

 
 
Tabela 8 – Número e porcentagem (entre parênteses) de respostas Tipo 1 (não responde) em cada grupo de 
participantes. 
 

Pergunta 
Grupo 1 

(6-7 anos) 

Grupo 2 

(8-9 anos) 

Definição 2 (7,7) 0 

De onde vem? 8 (30,8) 3 (42,8) 

Como é feito? 9 (34,6) 3 (42,8) 

Como se ganha? 1 (3,8) 0 

Onde fica? 0 1 (14,4) 

Para que serve? 0 0 

Como se usa? 6 (23,1) 0 

Total 26 7 

 
 

Como é possível observar, nenhum dos grupos apresentou grande quantidade de 

respostas Tipo 1 (não responde) ao explicar a definição do dinheiro e sua função, seus modos 

de obtenção e onde fica. Isso sugere que estas noções econômicas não geram dificuldades às 

crianças entrevistadas, nem mesmo para as mais novas do Grupo 1 (6-7 anos).     

Por outro lado, há diversas respostas Tipo 1 para os demais tópicos investigados. 

Como o teste Qui-Quadrado (ver Quadro 9) indica, há diferenças significativas entre os 

grupos para as perguntas “como o dinheiro é feito?” (X2=4.286; p=.038) e “como podemos 

usar o dinheiro?” (X2=7.059; p=.008). Isso se deve à grande ocorrência de respostas Tipo 1 no 

Grupo 1 e à baixa ocorrência desta resposta no Grupo 2, que, aliás, totalizou somente sete 

respostas deste tipo.  
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Quadro 9 – Valor de X2 e os níveis de significância do teste Qui-Quadrado para a comparação entre grupos em 
relação à freqüência de respostas Tipo 1 (não responde). 
 

 Def. Vem Feito Ganha Fica Função Uso 

X2 2.105 3.135 4.286 1.026 1.026 --- 7.059 

p .147 .077 .038 .311 .311 --- .008 
 
Nota – Def.: definição; Vem: De onde o dinheiro vem; Feito: Como o dinheiro é feito; Ganha: Como se ganha 
dinheiro; Fica: Onde o dinheiro fica; Função: Para que serve o dinheiro; Uso: Como se usa o dinheiro.  

 

Semelhante à análise feita em relação às respostas Tipo 1, analisou-se, ainda, a 

frequência de respostas mistas. Isso porque estas possivelmente apontam para a sofisticação 

de um dado conceito, já que nenhum conceito forma-se por apenas um atributo. Ao contrário, 

constitui-se por uma série de atributos articulados. Desta forma, espera-se que o maior 

número de respostas mistas ocorra para as questões que suscitam menor dificuldade às 

crianças, ou seja, para os temas com os quais tenham maior familiaridade.  

 A Tabela 9 apresenta a distribuição das respostas mistas do presente estudo.  

 
Tabela 9 – Número e porcentagem (entre parênteses) de respostas mistas em cada grupo de participantes. 
 

Pergunta 
Grupo 1 

(6-7 anos) 

Grupo 2 

(8-9 anos) 

Definição 0 5 (8,3) 

De onde vem? 0 1 (1,7) 

Como é feito? 2 (6,1) 12 (20) 

Como se ganha? 13 (39,4) 17 (28,3) 

Onde fica? 11 (33,3) 13 (21,7) 

Para que serve? 5 (15,1) 5 (8,3) 

Como se usa? 2 (6,1) 7 (11,7) 

Total 33 60 

 
 

Das 93 respostas mistas, 60 (64,5%) ocorreram no Grupo 2 enquanto apenas 33 

(35,5%) foram fornecidas por participantes do Grupo 1. Ou seja, de modo geral, as crianças 



76 
 

mais velhas tendiam a explicar uma questão relativa ao dinheiro utilizando a combinação de 

atributos mais frequentemente do que as crianças mais novas. 

Quando comparados os grupos por meio do teste Qui-Quadrado (ver Quadro 10), 

verificou-se diferenças significativas para as perguntas acerca da definição (X2=5.714; 

p=.017) e de como o dinheiro é feito (X2=10.989; p=.001). Essas perguntas eram mais 

frequentemente respondidas com respostas mistas pelas crianças do G2 do que pelas do G1. 

Embora nãos seja significativa a diferença entre os grupos quanto a como se usa o dinheiro, 

observou-se que as mais velhas tendiam a dar respostas mistas com maior frequencia do que 

as mais novas. Parece que estas noções são típicas do pensamento econômico do Grupo 2, 

cujos participantes têm entre 8 e 9 anos.  

 

Quadro 10 – Valor de X2 e os níveis de significância do teste Qui-Quadrado para a comparação entre grupos em 
relação à freqüência de respostas mistas. 
 

 Def. Vem Feito Ganha Fica Função Uso 

X2 5.714 1.026 10.989 2.133 .417 0 3.584 

p .017 .311 .001 .144 .519 1.00 .058 
 
Nota – Def.: definição; Vem: De onde o dinheiro vem; Feito: Como o dinheiro é feito; Ganha: Como se ganha 
dinheiro; Fica: Onde o dinheiro fica; Função: Para que serve o dinheiro; Uso: Como se usa o dinheiro 
 

 Por fim, o Quadro 11 resume as principais tendências de cada grupo para cada 

pergunta investigada, fornecendo um perfil sumariado dos dados obtidos no Estudo 1.  

 
 
Quadro 11 – Perfil dos grupos de participantes com base nas tendências para cada tópico investigado. 
 

Tópicos 
Grupo 1 
(6-7 anos) 

Grupo 2 
(8-9 anos) 

Definição 
Baseada na função do 

dinheiro 

Baseada na função do 
dinheiro, com diversas 
ocorrências de respostas 

mistas 

De onde vem? 
Explica gênese material, com 
diversas ocorrências de não 

resposta 
Explica gênese material 
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Tópicos 
Grupo 1 
(6-7 anos) 

Grupo 2 
(8-9 anos) 

Como é feito? 
Cita seus materiais (metal, 

papel) 
Explora seu processo de 

fabrico 

Como se ganha? 
Predomínio de respostas 
mistas, com ênfase no 

trabalho 

Predomínio de respostas 
mistas, com ênfase no 

trabalho 

Onde fica? 
Predomínio de respostas 
mistas, com ênfase em 
elementos pessoais 

Predomínio de respostas 
mistas, com ênfase em 
elementos pessoais e 

institucionais 

Para que serve? 
Para realizar compras e 

pagamentos 
Para realizar compras e 

pagamentos 

Como se usa? Comprando e pagando. 
Comprando e pagando, com 
diversas ocorrências de 

respostas mistas 
 

 

2.4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Em linhas gerais, o objetivo do Estudo 1 era investigar a concepção que as crianças 

possuem acerca do dinheiro, sendo este entendido com uma entidade abstrata, mediadora de 

relações comerciais e sociais diversas. Nesta investigação, desejava-se saber que aspectos da 

noção de dinheiro são compreendidos pelas crianças dos 6 aos 9 anos de idade, considerando 

que o entendimento dos mecanismos econômicos relaciona-se profundamente com a 

concepção de sociedade que elas possuem (Delval, 1993).  

A compreensão do funcionamento econômico envolve tanto o conhecimento acerca de 

elementos visíveis quanto o de elementos não-visíveis, que somente se tornarão 

compreensíveis a partir de inferências (Delval, 1991). Devido a isso, a construção do 

conhecimento relativo ao dinheiro é uma tarefa árdua para a criança, que deverá organizar os 

fragmentos de informação que suas experiências propiciam para formar um todo coerente. É 

de se esperar, portanto, que a criança compreenda o funcionamento econômico de modo 

bastante distinto do que a maioria dos adultos, como bem frisa Furth (1980).  
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Desta forma, atendendo aos objetivos desta investigação, esta sessão discute os 

principais resultados e as principais conclusões deles derivadas. Para auxiliar a reflexão 

proposta, algumas questões norteadoras serão adotadas. Primeiro, o que as crianças 

investigadas sabem de economia? Depois, será que esta compreensão se altera com a idade? 

Em que aspectos isso se torna mais visível? 

As crianças do Grupo 1 definem o dinheiro baseando-se em sua função de compra e 

pagamento. Porém, o fato deste grupo não ter fornecido respostas mistas indica que o conceito 

de dinheiro ainda não se encontra completamente construído, dado que isto implicaria na 

articulação de vários atributos, fato este que parece não marcar as concepções das crianças 

nesta faixa etária. De qualquer maneira, a definição através da função parece ser mais 

sofisticada do que aquela que considera apenas seus aspectos materiais, pois que representa 

um salto do concreto em direção ao abstrato – embora que de modo bastante incipiente. 

Conforme dito anteriormente, a origem do dinheiro foi investigada a partir de três 

perguntas, a saber: a) “de onde vem o dinheiro?”; b) “como o dinheiro é feito?” e c) “como se 

ganha dinheiro?”. Quanto à primeira pergunta, as crianças do Grupo 1 explicam de onde o 

dinheiro vem a partir de sua gênese material, ou seja, indicando que ele se origina, por 

exemplo, de fábricas e bancos. Este pensamento indica uma ideia material de dinheiro, quase 

sempre concebido em termos de cédula e moeda. Nota-se, desta forma, que nesta faixa etária 

investigada a noção de dinheiro confunde-se com a ideia de suas representações materiais.  

A pergunta que explora como o dinheiro é feito foi a que gerou maior dificuldade 

entre as crianças do Grupo 1, haja vista o grande número de não resposta. Dentre os 

participantes que responderam a questão, a maior parte baseou-se no material de que o 

dinheiro é feito, argumentando que a moeda é feita de metal ou ferro, enquanto a cédula é 

feita de papel. Mais uma vez, predomina aqui uma concepção material de dinheiro o qual se 

confunde com os veículos através dos quais ele circula em uma sociedade.  
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Araújo (2009) aponta a dificuldade que as crianças têm ao explicar a produção do 

dinheiro. Em geral, elas afirmam que o dinheiro deve ser feito em fábricas, constatação essa 

que expressa a intuição de que criações humanas devem ser realizadas por pessoas14. Porém, 

os mecanismos que atravessam a produção do dinheiro, bem como os locais e as pessoas 

envolvidos, não chegam a ser explicitados. Diante disso, afirma-se que a compreensão da 

fabricação do dinheiro é uma noção econômica extremamente difícil para as crianças.  

Finalmente, a obtenção do dinheiro foi o tópico que contou com maior número de 

respostas mistas para o Grupo 1, sugerindo que este tema é de fácil compreensão para as 

crianças. E esse resultado não é à toa. Observa-se que “ganhar dinheiro” é um assunto 

frequentemente presente nas conversas cotidianas e mesmo nos meios de comunicação. Fala-

se sobre a necessidade de estudar para conseguir um bom trabalho no futuro e, assim, ganhar 

dinheiro. Fala-se sobre jogar na loteria para concorrer a prêmios. Fala-se, enfim, sobre a 

importância de ajudar os pobres doando, inclusive, dinheiro. 

Nesta reflexão, destaca-se o papel dos adultos na formação das noções econômicas 

infantis (Delval, 1993). Embora a criança construa noções econômicas ativamente, valendo-se 

de seus recursos cognitivos, a influência dos adultos ocorre na medida em que estes impõem 

as regras e os valores tidos como positivos em sua cultura. Desta forma, a criança poderá ter 

maior acesso a determinadas informações de ordem social, mais valorizadas pelos adultos.  

Constata-se, assim, que os conceitos econômicos são fortemente influenciados pelas 

questões sociais, sendo as crianças mais estimuladas a aprender o que é mais valorizado pelos 

seus pares. É importante frisar, como lembra Delval (1989), que as regras e os valores (que os 

adultos impõem às crianças como modo de iniciá-las na cultura em que estão inseridas) e as 

noções (estas últimas construídas ativamente pelas crianças) relacionam-se de tal modo que 

uma interfere no funcionamento das demais. 

                                                 
14 Os dados do Estudo 1 ilustram a ideia de que, se o dinheiro não vem de árvores, deve ser produzido por 
pessoas em algum local semelhante às fábricas.   
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Nas sociedades de mercado, frequentemente as famílias educam seus filhos para que 

eles aprendam como ganhar dinheiro. Investe-se desde cedo em educação básica e, mais tarde, 

em educação superior. Este parece ser um valor comum às famílias de classe média15, que 

dependem sobremaneira dos estudos para conseguir bons empregos e, consequentemente, 

melhores salários. Indo nessa direção, mesmo as crianças mais novas conseguiram relacionar 

com sucesso a realização de um trabalho com o recebimento de dinheiro.  

A pergunta “onde o dinheiro fica?”, associada a questões como “onde o dinheiro 

estava antes de chegar neste local?” buscava investigar a noção de circulação do dinheiro. As 

respostas fornecidas pelas crianças do Grupo 1 sugerem que esta noção encontra-se em 

transição entre os 6 e os 7 anos de idade, já que algumas das respostas fornecidas enfatizaram 

exclusivamente elementos do âmbito privado (casa, carteira, cofre e bolso, por exemplo) 

enquanto outras buscavam condensar elementos do âmbito privado e elementos do âmbito 

institucional, tais quais o banco e as lojas. O que isto significa?  

Possivelmente, a ideia de dinheiro enquanto objeto social, utilizado como meio de 

troca econômica, começa a aparecer nesta fase. Isso explica porque algumas das crianças mais 

novas exploram a circulação do dinheiro descrevendo o trajeto que ele faz desde o armário até 

a carteira, e desde a carteira até o cofre.  

Furth (1980) encontrou dados semelhantes ao investigar a compreensão de sociedade 

entre crianças de 5 e 11 anos. Segundo o autor, as crianças mais novas tendem a achar que as 

instituições sociais respondem às necessidades pessoais. Por exemplo, o padeiro é visto como 

alguém que gosta de ajudar as pessoas e, por isso, vende pães. Seguindo esta mesma lógica, o 

dinheiro não é visto como um objeto de troca neutro, a serviço da sociedade, mas como um 

objeto utilizado para promover bem estar e satisfazer necessidades individuais.  

                                                 
15 Os participantes do presente estudo foram crianças de classe média.  
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Um aspecto bastante interessante do Grupo 1 reside na comparação entre as respostas 

para as perguntas “para que serve o dinheiro?” e “como se usa o dinheiro?”. Em ambos os 

casos, foram identificados cinco tipos de respostas16, idênticos para as duas questões. Porém, 

as respostas dos participantes do Grupo 1 se distribuíram de modo distinto para cada questão. 

Ou seja, embora eles saibam que o dinheiro serve para efetuar compras e pagamentos, alguns 

não conseguiram explicar seu uso. Por que isso ocorreu?  

É possível que a pouca experiência com o uso do dinheiro tenha influenciado a 

compreensão que as crianças de 6-7 anos possuem acerca deste assunto. Nesta faixa etária, em 

geral, a participação da criança nas relações econômicas ainda ocorre de modo passivo, 

normalmente enquanto a criança acompanha algum adulto ou criança mais velha na compra 

de uma mercadoria. Isso explica porque a criança entende a função do dinheiro, mas não as 

suas formas de uso. Esta só passará a ser compreendida mais tarde, quando a própria criança 

vivenciar mais ativamente o papel de agente econômico.  

Este dado corrobora os achados de Delval (1991). Para o autor, por volta dos 6 anos, 

as crianças já conseguem entender a necessidade do uso do dinheiro nas relações de compra e 

venda. Ou seja, o dinheiro é utilizado com a finalidade específica de possibilitar a compra de 

mercadorias. No entanto, a plena compreensão do uso do dinheiro somente ocorre em torno 

dos 9 ou 10 anos.  

Como se observa, o pensamento econômico revelado pelos participantes do Grupo 1 

foi bastante semelhante aos dados publicados na literatura especializada. Ao que parece, há 

uma convergência de características para uma mesma faixa etária que sugere a necessidade de 

um certo amadurecimento cognitivo para a compreensão de determinadas noções econômicas. 

O já comentado estudo de Furth (1980) fortalece este ponto de vista, ao apontar a transição 

                                                 
16 Tipos de resposta para as perguntas “para que serve o dinheiro” e “como é que a gente pode usar o dinheiro” –
T1: Não responde; T2: Compra e pagamento; T3: Economizar e juntar; T4: Ganho ou doação; T6: Resposta 
mista. 
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gradual de compreensões econômicas mais elementares para compreensões mais complexas e 

sistêmicas com o aumento da idade. Assim, cabe apontar em que aspectos o pensamento 

econômico infatil dos participantes do Grupo 1 se aproxima e se distancia daqueles revelados 

pelos participantes do Grupo 2.  

Pelo que foi observado, as crianças do Grupo 2 tendem a definir o dinheiro baseando-

se em sua função. Embora as crianças do Grupo 1 tenham definido o dinheiro da mesma 

forma, somente as crianças do Grupo 2 forneceram respostas mistas, indicando uma 

progressão quanto à compreensão deste assunto.  

 Em relação à origem do dinheiro, o Grupo 2 apresentou algumas semelhanças com o 

Grupo 1, especialmente ao explicar a gênese do dinheiro a partir de aspectos materiais. Além 

disso, a obtenção do dinheiro foi, na maioria das vezes, associada ao trabalho.  

Porém, o Grupo 2 diferiu substancialmente do Grupo 1 ao explicar como o dinheiro é 

feito. Somente as mais velhas exploraram o processo de fabricação do dinheiro, indicando as 

transformações pelas quais a matéria-prima deveria passar até que se tornasse uma cédula ou 

uma moeda. Qual a importância desta compreensão? 

 Em primeiro lugar, o processo de fabricação do dinheiro é conhecimento que 

possibilitará a compreensão de noções econômicas absolutamente relevantes. Por exemplo, a 

relação entre o Produto Interno Bruno (PIB), conjunto de todas as riquezas de um país, a 

quantidade de dinheiro produzida em um período de tempo e a inflação é um conhecimento 

que se funda na lógica da fabricação do dinheiro. Obviamente, não se espera que uma criança 

de 8-9 anos domine ideias tão sofisticadas. Porém, esta intuição de que o dinheiro passa por 

todo um processo de produção nas fábricas, segue para os bancos e daí chega até as pessoas é 

uma noção que servirá como âncora para futuras aquisições acerca deste tema.  

 Conforme já salientado, a compreensão dos mecanismos envolvidos na fabricação do 

dinheiro ocorre, em geral, em torno dos 9-11 anos (Araújo, 2009). Os dados do presente 
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estudo caminham nessa direção, já que o tema fabricação do dinheiro surgiu como uma 

característica que marca a passagem do pensamento econômico do Grupo 1 para o Grupo 2. 

 A compreensão do processo de fabrico do dinheiro indica, além disso, uma maturidade 

cognitiva para operar com transformações, para pensar em termos sistêmicos. Esta aquisição 

marca a passagem do pensamento pré-operatório para o operatório, iniciando-se por volta dos 

7-8 anos de idade e completando-se por volta dos 11-12 anos (Piaget & Inhelder, 1974). Isso 

explica, dentre outras coisas, porque somente os participantes do Grupo 2 tiveram sucesso em 

explicar a fabricação do dinheiro, que se trata essencialmente de um processo.  

 Por fim, a compreensão de fenômenos dinâmicos implica também na maior aptidão 

para compreender os mecanismos econômicos – de modo mais específico – e sociais – de 

modo mais amplo. Isso porque o funcionamento econômico é essencialmente um sistema 

complexo, no qual múltiplas instâncias atuam conjunta e simultaneamente, em um movimento 

constante em que todas as partes se influenciam (Delval, 1991). Este novo modo de pensar 

trará consequências ao modo como a criança constrói sua visão de sociedade, visto que a 

compreensão do mundo econômico é a construção de uma visão sistêmica da realidade.  

 A capacidade de operar com sistemas explica, dentre outras coisas, a tendência do 

Grupo 2 abordar a circulação do dinheiro através de elementos dos âmbitos privado e 

institucional. Apesar de as crianças do Grupo1 terem adotado elementos do âmbito 

institucional ao explicar essa mesma questão, foi dentre as crianças do Grupo 2 que este 

elemento apareceu com maior freqüência.  

 Finalmente, as crianças do Grupo 2 tiveram maior sucesso ao explicar os usos do 

dinheiro. Provavelmente, com maior experiência nas práticas comerciais, os participantes 

mais velhos souberam explicar melhor este conhecimento notadamente empírico.  

 Assim, este Estudo 1 indica uma progressão do pensamento econômico do Grupo 1 

para o Grupo 2, convergindo com os achados de estudos realizados na área. Ambos os grupos 
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assemelham-se quanto à definição do dinheiro (baseada na função), quanto às explicações 

acerca de sua origem (gênese material) e modos de obtenção (trabalho), tendo sucesso ao 

explicar a função do dinheiro como meio específico nas trocas econômicas. Porém, os grupos 

diferem bastante no que tange à compreensão do processo de fabrico do dinheiro, à sua 

circulação e aos seus modos de uso. Nestes casos, a imaturidade para operar cognitivamente 

com sistemas e a menor experiência nas práticas comerciais parecem explicar o menor 

sucesso das crianças do Grupo 1 nestas questões econômicas. 

 Após delinear algumas reflexões acerca do Estudo 1, o método, os resultados e a 

análise do Estudo 2 serão apresentados no capítulo a seguir. Na sessão relativa às discussões 

finais e conclusões, serão feitos comentários integrando os achados dos dois estudos.  
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CAPÍTULO III:  

Estudo 2 

 

A partir dos resultados obtidos em uma investigação precedente (Granja, 2009), 

percebeu-se a necessidade de investigar as questões acerca do dinheiro e de sua circulação 

levando em conta as suas representações materiais. Neste caso, cada pergunta foi feita 

especificamente em relação à moeda, à cédula, ao cheque e ao cartão de crédito. Com isso, 

buscava-se tanto explorar as particularidades de cada um desses meios de troca quanto tornar 

as questões mais acessíveis à criança, em virtude do uso de referentes materiais durante a 

investigação. Os detalhes deste estudo aparecem a seguir. 

 

3. 1. MÉTODO 

 
 
3.1.1. Participantes 

 
Quarenta crianças de ambos os sexos, de classe média, freqüentando escolas 

particulares na cidade do Recife. Também neste estudo não poderiam participar crianças que 

estivessem engajadas – ou que já tivessem atuado – em atividades remuneradas. Os 

participantes foram igualmente divididos em dois grupos em função da idade e escolaridade: 

Grupo 1: crianças de 6-7 anos alunas do 1° e do 2° ano do Ensino Fundamental; e Grupo 2: 

crianças de 8-9 anos alunas do 3º e 4º ano do Ensino Fundamental.  

No Estudo 2, os participantes tinham as mesmas características daqueles investigados 

no Estudo 1, sendo escolhidos segundo os mesmos critérios. Tal medida foi feita com o 

intuito de facilitar a comparação entre os grupos nas discussões finais.  



86 
 

3.1.2. Material e procedimentos 

 
O Estudo 2 foi realizado através da aplicação de uma entrevista clínica (feita pela 

pesquisadora, tal como ocorreu no Estudo 1). Tal entrevista foi aplicada individualmente, em 

tempo livre e em única sessão, abordando três eixos principais: a origem do dinheiro (de onde 

vem e como a pessoa obtém), seus modos de uso (como, quando e quem usa) e para onde o 

dinheiro vai após ser usado (ideias sobre circulação). Embora de natureza clínica, a entrevista 

teve como guia um roteiro de perguntas (ver Quadro 12).  

Já que este estudo investigava as particularidades de cada representação material do 

dinheiro, ao longo das entrevistas as crianças tiveram uma moeda, uma cédula, um talão de 

cheques e um cartão de crédito à sua disposição, organizados em uma mesa; cada participante 

foi avisado de que poderia manuseá-los sempre que quisesse. As representações materiais do 

dinheiro utilizadas no estudo aparecem na Figura 1.   

 
 

 
 

Figura 1. Representações materiais do dinheiro utilizadas no Estudo 2. 
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Quadro 12 – Roteiro de perguntas do Estudo 2.  
 

Perguntas Objetivo 
Identificação 
(Mostram-se à criança exemplares de 
moeda, cédula, cheque e cartão). Você sabe 
qual dessas coisas é uma moeda? E a cédula? 
E o cheque? E o cartão? 

Examinar se a criança é capaz de identificar 
cada uma das quatro representações materiais 
do dinheiro investigadas. 

Função 
Para que servem estas coisas? 

Identificar as funções que a criança atribui à 
moeda, à cédula, ao cheque e ao cartão. 

Formas de uso 
Como é que se usa a moeda? E a cédula? E o 
cheque? E o cartão? 

Identificar que formas de uso a criança 
atribui à moeda, à cédula, ao cheque e ao 
cartão. 

Comparação entre usos 
O uso da moeda é diferente do uso da 
cédula? Por quê? 
O uso do cheque é diferente do uso do 
cartão? Por quê? 

Identificar a compreensão da criança a 
respeito das peculiaridades do uso de cada 
representação material do dinheiro. 

Contextos de uso 
Quando é melhor usar moeda? E a cédula? E 
o cheque? E o cartão? 

Compreender que contextos de uso a criança 
identifica como sendo típicos da moeda, da 
cédula, do cheque e do cartão. 

Personalização dos usos 
Quem é que usa moeda? E cédula? E 
cheque? E cartão? 

Identificar a compreensão da criança a 
respeito de quais pessoas podem utilizar 
moedas, cédulas, cheques e cartões. 

Origem 
De onde vem a moeda? E a cédula? E o 
cheque? E o cartão? 

Identificar a compreensão da criança a 
respeito da origem das diferentes formas 
materiais do dinheiro.  

Modos de obtenção 
Como é que a pessoa faz para conseguir 
moedas? E cédula? E cheque? E cartão? 

Identificar a compreensão da criança acerca 
dos modos de obtenção do cheque e do 
cartão, os quais diferem das moedas e das 
cédulas.  

Circulação 
Depois que a pessoa usa a moeda, para onde 
a moeda vai? E a cédula? E o cartão? E o 
cheque? 

Identificar a compreensão da criança a 
respeito da circulação do dinheiro inserida no 
contexto social.  

 

 

Como pode ser observado no Quadro 12, as perguntas da entrevista versam 

essencialmente sobre as diferentes formas materiais através das quais o dinheiro circula. A 

aplicação da entrevista seguiu basicamente a ordem apresentada no quadro, embora algumas 

questões tenham surgido em ordens distintas em virtude das respostas da criança. 

Eventualmente, perguntas complementares foram feitas com o objetivo de melhor 

compreender algum ponto abordado pela criança. Também no Estudo 2, todas as entrevistas 
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foram gravadas em aparelho de áudio, transcritas na íntegra e posteriormente submetidas à 

análise.  

 
 
3. 2. SISTEMA DE ANÁLISE 

 

Neste estudo, os dados foram analisados de duas maneiras distintas. Uma em relação à 

identificação das representações materiais do dinheiro e outra em relação às respostas dadas 

às demais perguntas. Também no Estudo 2, o sistema de análise foi criado pela pesquisadora e 

pela orientadora deste trabalho.  

Os dados relativos à identificação das quatro representações materiais do dinheiro 

abordadas neste estudo (moeda, cédula, cheque e cartão de crédito) foram analisados em 

função do número de respostas corretas, como será apresentado e discutido na seção de 

resultados, descrita adiante.  

Em relação aos demais tópicos investigados, as respostas foram classificadas em tipos 

por dois juízes através de discussão. Também neste caso houve sempre um tipo designado 

“não responde” em cada um dos tópicos investigados.  

 

A) Função 

 

 A função das diversas representações materiais do dinheiro foi investigada a partir da 

pergunta “para que servem estas coisas?”. Importante ressaltar que durante toda a entrevista, a 

moeda, a cédula, o cheque e o cartão de crédito permaneciam sobre a mesa, ao alcance do 

participante. Os tipos identificados para esta pergunta foram: 
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Tipo 1: Não responde. Exemplo17: 

 
E: “Tu sabe pra que essas coisas servem?” 

C43 (7 anos): [silêncio] 

E: “Sabe?” 

C43 (7 anos): [faz que não]. 

 

Tipo 2: Para comprar e pagar contas e serviços. Exemplos:  

 
E: “Tu sabe para que servem essas coisas todas?” 

C61 (8 anos): “Pra comprar.”  

E: “Só pra comprar? Ou tem mais alguma outra coisa?” 

C61 (8 anos): “Pra comprar e pra... só.” 

 
E: “Para que servem essas coisas todas?” 

42 (7 anos): “Olha... eu acho que é para pagar as contas.”  

E: “E serve para mais alguma coisa sem ser para pagar?”  

C42 (7 anos): “Hum... Pra consertar o carro.” 

 

Tipo 3: Para doar ou realizar procedimentos (escrever, assinar, sacar dinheiro). Este tipo só 

surgiu em respostas combinadas. Exemplos:  

 
E: “Pra que a gente usa essas coisas?” 

C54 (6 anos): “Pra comprar coisas, dar pros pobres.” 

 
E: “Pra que a gente usa essas coisas?” 

                                                 
17 Nos exemplos apresentados a seguir, as designações C41, C42, C43,...,C80 são adotadas para representar os 
participantes do Estudo 2. Já a designação E indica a fala da entrevistadora.   
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C50 (6 anos): “Pra gastar?” 

E: “E só é pra gastar que a gente usa?” 

C50 (6 anos): “Ajudar os pobres.” 

 
E: “Você sabe pra quê essas coisas servem?” 

C59 (7 anos): “Serve pra anotar os preços e fazer pagamentos e comprar.” 

 

B) Usos 

 

 Os usos do dinheiro foram investigados a partir de quatro questões, para as quais 

surgiram os tipos especificados a seguir: 

 

Como é que se usa a moda? E a cédula? E o cheque? E o cartão de crédito? 

 

Tipo 1: Não responde. Exemplo: 

 
E: “E como é que a gente usa o cheque?”  

C46 (6 anos): “Essa eu não sei.” 

 
Tipo 2: Para comprar e pagar. Exemplos: 

 
E: “Como é que a gente usa a moeda?” 

C41 (7 anos): “Usa para comprar coisas.”  

 
E: “E como é que a gente usa a cédula?” 

C42 (7 anos):” Do mesmo jeito que a outra pessoa: pagando.”  

 
E: “Como a gente usa a moeda?” 
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C78 (8 anos): “Comprando.” 

 

Tipo 3: Para substituir outra representação material do dinheiro. Exemplos: 

 
E: “E o cartão de crédito? Como é que a gente usa?” 

C44 (7 anos): “Quando a gente não tem dinheiro, a gente usa ele.” 

 
E: “E como a gente usa o cartão de crédito?” 

C46 (6 anos): “Se a gente não tiver dois reais, a gente pode pagar com o cartão. 

Também quando a gente não traz a carteira de dinheiro, a gente pode usar o cartão 

pra comprar as coisas.” 

 
E: “Como é que a gente usa o cheque?”  

C75 (8 anos): “O cheque a gente usa quando não tem cédula, nem a moeda e nem o 

cartão de crédito. A gente bota dinheiro ali, depois acaba o limite quando chegar o 

dinheiro.”  

 

Tipo 4: Descrição de procedimentos e locais. Exemplos: 

 
E: “E como é que a gente usa a cédula?” 

C52 (7 anos): “A cédula a gente... Ó, eu vou no  banco e pego essa cédula de cinco 

reais. Aí dou pra pessoa e a pessoa, como se fosse uma troca... Mas é por dinheiro. O 

dinheiro é como se fosse uma troca de coisas. O dinheiro pela outra coisa. Por 

exemplo, eu quero esse quadro. Aí eu dou o dinheiro e ela me dá o quadro.” 

 
E: “E como é que se usa o cheque?” 
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C61 (8 anos): “A gente assina o nome, aqui [aponta para as linhas do cheque] coloca 

o dinheiro, a data. Ai vai lá, dá pra pessoa. A pessoa vai no banco, dá pro banco, aí o 

banco vai procurar o nome da pessoa, pra pedir dinheiro pro banco da pessoa e dá.”   

 
E: “Como é que a gente usa o cartão de crédito?” 

C75 (8 anos): “Cartão de crédito a gente usa no banco, enfia lá, você digita quanto 

você quer e vai sair uma cédula.” 

 

O uso da moeda é diferente do uso da cédula? O uso do cheque é diferente do uso do cartão 

de crédito? Por quê? 

 

Tipo 1: Não responde. Exemplo: 

 
E: “Tem diferença no jeito de usar a moeda e a cédula?” 

C46 (6 anos): “Eu não sei.” 

 
E: “E tem diferença no jeito que a gente usa o cartão de crédito e o cheque?” 

C68 (9 anos): “Não sei.” 

 

Tipo 2: Não há diferenças, e não explica claramente o motivo. Exemplos: 

 
E: “É a mesma coisa a pessoa usar a cédula ou a moeda? Ou é diferente?” 

C43 (7 anos): “Igual.” 

E: “Por quê?” 

C43 (7 anos): “Porque sim.” 

 
E: “Tem diferença no jeito que a gente usa a moeda e a cédula?” 
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C78 (8 anos): “Não. Só que a moeda pode ser menos do que a cédula. E a cédula é a 

mesma coisa da moeda.” 

 

Tipo 3: Há diferenças, mas não sabe explicar o motivo ou considera características materiais. 

Exemplos: 

 
E: “Tem alguma diferença no jeito de usar a moeda e a cédula?”  

C48 (7 anos): “Acho que sim.”  

E: “Tem? Tu sabe me explicar como é essa diferença?” 

C48 (7 anos): “É... Elas são diferentes”.  

E: “São diferentes, né? E o que tem de diferente nelas duas?” 

C48 (7 anos): “Que elas não são iguais.” 

  
E: “E tem diferença no jeito que usa o cheque e o cartão?’ 

C49 (6 anos): “Tem”. 

E: “Qual a diferença?” 

C49 (6 anos): “A diferença... a diferença... Eu não sei a diferença.” 

 
E: “Tem diferença no jeito que a gente usa a moeda e a cédula?” 

C50 (6 anos): “Tem.” 

E: “Qual é?” 

C50 (6 anos): “Que cédula é redonda...” 

 

Tipo 4: Há diferença no valor da compra. Exemplos:  

 
E: “Quando a gente usa a moeda e a cédula, tem alguma diferença?”  

C42 (7 anos): “Sim”. 
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E: “E qual é a diferença?” 

C42 (7 anos): “A cédula serve pra comprar brinquedo e a moeda é menos coisa.”  

 
E: “Tem diferença no jeito que a gente usa o cheque e o cartão de crédito?” 

C50 (6 anos): “Tem.” 

E: “E qual a diferença?” 

C50 (6 anos): “Porque o cartão de crédito serve pra comprar as coisas que não dá 

[com a cédula] e o cheque pra comprar coisas caras.” 

 

Tipo 5: Há diferença nos procedimentos envolvidos no uso. Exemplos: 

 
E: “E tem diferença entre usar cheque e cartão?” 

C41 (7 anos): “Tem. O cheque tem que assinar. O cartão, não.”   

 
E: “E tem diferença no uso do cheque e do cartão?” 

C66 (8 anos): “Tem.” 

E: “E qual é a diferença?” 

C66 (8 anos): “A diferença... O cheque escreve e o cartão não.” 

  

Quando é melhor usar a moeda? E a cédula? E o cheque? E o cartão de crédito?  

 

Tipo 1: Não responde. Exemplos: 

 
E: “Quando é melhor a gente comprar com a moeda?” 

C43 (7 anos): [silêncio] 

E: “Tem alguma coisa que é melhor pagar com a moeda?” 

C43 (7 anos): “É.” 
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E: “O que?” 

C43 (7 anos): “Moeda.” 

 
E: “Quando é melhor usar a cédula?” 

C77 (8 anos): [pensa um pouco]. “Não sei.” 

 

Tipo 2: Para comprar e pagar. Exemplos:  

 
E: “Quando é que é melhor a pessoa usar a moeda?”   

C61 (8 anos): “Quando for comprar uma coisa que se interessa.”  

 
E: “Quando é melhor a gente usar a cédula?” 

C46 (6 anos): “Quando a gente for comprar os alimentos.” 

 
E: “Quando é melhor a gente usar o cheque?” 

C80 (9 anos): “O cheque? Quando vai pagar conta ou sem dinheiro, sei lá. Não tem 

na bolsa, nem na carteira. Aí paga com o cheque.”  

 

Tipo 3: Depende do valor da compra. Exemplos: 

 
E: “E quando é melhor a gente usar a moeda?” 

C65 (9 anos): “Quando são preços de cinco centavos ou de um real pra baixo. Porque 

não existe cédula de um real pra baixo.”  

 
E: “E quando é melhor a pessoa usar cédula?” 

C61 (8 anos): “Quando achar uma coisa... Por exemplo: vai ser muito difícil pegar 

várias moedas de cinco centavos pra dar cinco reais. Ai vem e dá uma cédula.” 
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Tipo 4: Para substituir outra representação material do dinheiro. Exemplos: 

 
E: “E quando é melhor usar o cartão de crédito?” 

C50 (6 anos): “Quando não tem dinheiro aí usa.” 

 
E: “E quando é melhor a gente usar o cartão de crédito?” 

C73 (9 anos): “Quando a gente não tem nem cheque, nem cédula, nem moeda.” 

 

Quem é que usa a moeda? E a cédula? E o cheque? E o cartão de crédito?  

 

Tipo 1: Não responde. Exemplo: 

 
E: “Quem é que usa o cheque?” 

C50 (6 anos): [não responde] 

 

Tipo 2: Todas as pessoas, sem restrições. Exemplos: 

 
E: “Quem é que usa a moeda?” 

C41 (7 anos): “Quem é? Todo mundo.” 

E: “Qualquer pessoa que queira, usa moeda?” 

C41 (7 anos): [faz que sim] 

 
E: “E quem usa o cartão de crédito?” 

C48 (7 anos): “Também.” 

E: “Qualquer pessoa pode usar o cartão de crédito e o cheque?” 

C48 (7 anos): “Pode.” 

 

Tipo 3: Algumas pessoas, dependendo de características pessoais. Exemplos: 
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E: “E quem é que usa o cheque?” 

C45 (6 anos): “A mãe, é claro!” 

E: “A mãe? Por que só a mãe que usa?” 

C45 (6 anos): “A mãe é igual ao pai, a tia, o tio, o avô, a avó...” 

E: “Só se for adulto?” 

C45 (6 anos): “É, porque criança não usa.” 

 
E: “Quem é que usa a moeda?”  

C47 (7 anos): “Todo mundo.” 

E: “Qualquer pessoa pode usar?” 

C47 (7 anos): “Menos os recém-nascidos.”  

E: “Recém-nascido não pode. Por quê?” 

C47 (7 anos): “Porque ele pode engolir.”  

 

Tipo 4: Algumas pessoas, dependendo de fatores econômicos. Exemplos: 

 
E: “E quem é que usa o cheque?”  

C41 (7 anos): “Quem recebeu o cheque.” 

E: “Qualquer pessoa pode fazer cheque?” 

C41 (7 anos): "Só se tiver uma conta.” 

 
E: “E quem usa o cartão?” 

C49 (6 anos): “Só quem trabalha também.” 

 
E: “Quem é que usa a moeda?” 

C50 (6 anos): “Pessoas.” 

E: “Qualquer pessoa pode usar?” 
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C50 (6 anos): “Menos as pessoas que não têm.” 

 

C) Origem 

 

 A origem do dinheiro foi investigada considerando-se dois pontos. Primeiro, de onde o 

dinheiro vem. Depois, como as pessoas têm acesso a ele. Para cada uma das perguntas, 

seguem os tipos encontrados.  

 

De onde vem a moeda? E a cédula? E o cheque? E o cartão de crédito? 

 

Tipo 1: Não responde. Exemplos: 

 
E: “Tu sabe de onde é que a moeda vem?” 

C46 (6 anos): “Não.”  

 
E: “[...] E o cheque? De onde será que ele vem?”  

C50 (6 anos): [não responde] 

E: “E o cartão de crédito?”  

C50 (6 anos): [não responde] 

 

Tipo 2: Relações comerciais. Exemplos: 

 
E: “E o cartão de crédito vem de onde?” 

C68 (9 anos): “Cartão de crédito? Vem da loja.” 

 

Tipo 3: Localidades físicas (banco e fábrica). Exemplos: 
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E: “De onde a moeda vem?” 

C45 (6 anos): “Do banco.” 

E: “E a cédula?” 

C45 (6 anos): “Do banco também.” 

 
E: “De onde é que vem a moeda?” 

C41 (7 anos): [pensa um pouco]. “De uma fábrica?” 

 
E: “E o cheque? De onde é que ele vem?” 

C48 (7 anos): “De uma fábrica.” 

 

Como é que a pessoa faz para conseguir a moeda? E a cédula? E o cheque? E o cartão de 

crédito? 

 

Tipo 1: Não responde. Exemplos:  

 
E: “Como é que a gente consegue o cheque?” 

C46 (6 anos): “Eu não sei.” 

 

Tipo 2: Em relações comerciais. Exemplos:  

 
E: “Como é que a pessoa consegue a moeda?” 

C41 (7 anos): “Consegue? Você vendendo coisas.” 

 
E: “[...] E como é que a pessoa faz pra conseguir o cartão de crédito?” 

C50 (6 anos): “Tem que pagar.” 

E: “Como assim?” 

C50 (6 anos): “Pagar o cartão de crédito.” 
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E: “A pessoa compra?  

C50: [faz que sim com a cabeça] 

E: É? E a pessoa compra onde o cartão de crédito?” 

C50 (6 anos): [não responde] 

 

Tipo 3: Em localidades físicas. Exemplos:  

 
E: “Como é que a pessoa faz, então, pra conseguir moedas?” 

C43 (7 anos): “Pode achar ela no chão.”  

    
E: “[...]. E como é que a pessoa faz pra conseguir o cheque?” 

C44 (7 anos): “Tem que ir lá no banco e pedir o cheque. Eles dão.” 

 
E: “O cheque, como é que a pessoa faz pra conseguir o cheque?” 

C68 (9 anos): “Cheque? Eu acho que a pessoa recebe. Recebe o cheque pra depois 

usar.” 

E: “E recebe de onde?” 

C68 (9 anos): “Do banco.” 

 

Tipo 4: Através do trabalho. Exemplos: 

 
E: “E como as pessoas fazem então para conseguir a moeda?”  

C46 (6 anos): “Trabalhando.” 

 
E: “E como é que a pessoa faz pra conseguir o cheque?” 

C49 (6 anos): “Trabalhando.” 

 

Tipo 5: Através de doações e mesada. Exemplos: 
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E: “Como é que a pessoa faz pra conseguir moeda?” 

C51 (6 anos): “É... Conseguir a moeda... A gente trabalha. Eu faço trabalhos em 

casa, arrumo meu quarto, pra ganhar mesada. E também meu pai falou pra eu fazer 

todas as provas, todinhas, eu ia ganhar cinco [reais].” 

 
E: “E como as pessoas fazem pra conseguir o cartão de crédito e o cheque?” 

C65 (9 anos): “Eu acho que quando fica com dezoito anos ganha um cartão de 

crédito. [...]” 

E: “Quando a pessoa faz dezoito anos, ganha um cartão. Ganha de quem?” 

C65 (9 anos): “Eu acho que pelo governo também. Pelo correio.”  

 

Tipo 6: Economizando ou trocando dinheiro. Este tipo ocorreu também em respostas 

combinadas. Exemplos: 

 
E: “Como é que a pessoa faz pra conseguir moeda?” 

C44 (7 anos): “Pra conseguir moeda tem que economizar.” 

 
E: “[...] E como é que a pessoa faz pra conseguir a cédula?” 

C50 (6 anos): “É só dar uma coisa mais cara e depois me dê o troco que pode ser 5 

reais...” 

E: “E tem outro jeito de ganhar moeda e cédula sem ser pelo troco?” 

C50 (6 anos): “Trocando.” 

E: “Como assim?” 

C50 (6 anos): “Trocando dinheiro.” 

 
E: “Como é que a gente consegue moeda?” 
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C59 (7 anos): “Se você der uma quantia acima de dinheiro, você pode receber a 

moeda de troco.” 

E: “E tem outro jeito da pessoa conseguir moeda sem ser pelo troco?” 

C59 (7 anos): “Tem. Você pode guardar no cofrinho.” 

 

D) Circulação 

 

 Para investigar a circulação das diversas representações materiais do dinheiro 

abordadas neste estudo, foi realizada a pergunta “depois que usamos a moeda, para onde ela 

vai?”, sendo feito o mesmo questionamento em relação à cédula, ao cheque e ao cartão de 

crédito. Neste tópico, encontraram-se os tipos: 

 

Tipo 1: Não responde. Exemplos:  

 
E: “E o cheque? A gente usou, deu lá a folhinha do cheque pra uma pessoa. E aí? Vai 

pra onde esse cheque depois?” 

C46 (6 anos): “Fica... aí vai passar pro... pra aquele homem que fica toda hora não. 

Numa porta assim que fica... com havaiana.” 

E: “Não entendi. Me explica melhor. O cheque vai pra onde?” 

C46 (6 anos): “É... ele vai... [silêncio]” 

 
E: “E o cartão de crédito? A gente fez a compra lá, passou o cartão de crédito, e aí? 

Ele vai pra onde?” 

C46 (6 anos): “É... eu também não sei.” 
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Tipo 2: A representação material do dinheiro apresenta-se e retorna para a mesma pessoa. 

Exemplos: 

 
E: “E o cheque? Depois que a gente usa..”. 

C42 (7 anos): “A gente fica... com o cara que deu, é... o cheque pra o cara escrever e 

dá de novo.” 

E: “Então vamos lá. Eu uso lá o cheque e dou lá pro cara. O que é que ele vai fazer 

com esse cheque depois?” 

C42 (7 anos): “Ele vai ver se o cheque tá bom ainda aí vai dar de volta.” 

E: “Pra mesma pessoa ou pra outra pessoa.” 

C42 (7 anos): “Pra mesma pessoa.” 

 
E: “E o cartão de crédito?” 

C42 (7 anos): “É assim: o cara vai no banco, chega aí vai e volta pra pegar. Passa 

alguns minutinhos com o cara lá do banco. Aí ele volta daqui a quinze minutos ou dez. 

Aí ele pega de volta.” 

 
E: “E o cartão de crédito? A pessoa foi lá e usou ele pra... numa loja pra...” 

C47 (7 anos): “Pra tirar dinheiro.”  

E: “Só serve pra isso?” 

C47 (7 anos): [faz que sim] 

E: “Certo. Depois que a pessoa usou, ele vai pra onde?” 

C47 (7 anos): “Vai ficar com a gente.”  

 

Tipo 3: A representação material circula de modo restrito. Exemplos: 

 
E: “Depois que a gente usa a moeda, ela vai pra onde?” 
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C42 (7 anos): “Ela vai pro cara que... O cara não vai estar lá? Ele não dá a moeda 

pro cara do Carrefour, do Hiper? Aí a moeda vai pro banco do cara.”   

E: “E esse cara vai guardar lá pra sempre?” 

C42 (7 anos): “Não. Ele pode guardar.” 

E: “E ele guarda onde?” 

C42 (7 anos): “No cofrinho. [...]” 

 
E: “A cédula a gente da lá pro pessoal da loja.” 

C46 (6 anos): “Ela também vai.” 

E: “E vai acontecer o que com essa cédula depois?” 

C46 (6 anos): “O dinheiro vai pro chefe dele.” 

E: “Fica lá no chefe? E o chefe vai ficar com esse dinheiro pra ele pra sempre ou o 

dinheiro vai andar mais um pouquinho?” 

C46 (6 anos): “Eu acho que vai ficar com ele.” 

 
E: “E a cédula, depois que a gente usa, pra onde ela vai?” 

C50 (6 anos): “Pro banco.” 

E: “Também? E o que é que o pessoal do banco vai fazer com essa cédula?” 

C50 (6 anos): “Eles fazem uma decoração e bota.” 

 
Tipo 4: O dinheiro circula amplamente. Exemplos: 

 
E: “A gente foi lá, usou a moeda e pagou. Ela vai pra onde depois?”  

C43 (7 anos): “Pro homem. Vai ser guardada. Quando for outro dia ele paga pro 

outro.” 

E: “E a outra pessoa, vai fazer o que com essa moeda?” 

C43 (7 anos): “Vai sair comprando.”  
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 E: “E o cheque? Pra onde é que o cheque vai?” 

C45 (6 anos): “Pra comprar as coisas da casa dele.” 

E: “Cheque?” 

C45 (6 anos): “Unrum” [fazendo que sim]. 

E: “Igual à cédula?” 

C45 (6 anos): “Igual à cédula”. 

E (6 anos): “E ele vai poder ficar usando o cheque várias vezes? Como é isso?” 

C45 (7 anos): “Várias vezes, se quiser.” 

 

3.3. RESULTADOS 

 

 Ao iniciar a entrevista clínica, os participantes eram solicitados a identificar cada uma 

das representações materiais do dinheiro abordadas neste estudo, a saber: a moeda, a cédula, o 

cheque e o cartão de crédito. Quando a criança não realizava a identificação espontaneamente, 

pedia-se que ela apontasse cada representação material indicada pela entrevistadora. O 

número de acertos para estas identificações aparece na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Número e porcentagem (entre parênteses) de identificações corretas das representações materiais do 
dinheiro em cada grupo. 
 

Grupo Moeda Cédula Cheque Cartão Total 
G1 (6-7 anos) 20 (100) 19 (95) 12 (60) 20 (100) 71 (88,7) 
G2 (8-9 anos) 20 (100) 20 (100) 18 (90) 20 (100) 78 (97,5) 

Total 40 (100) 39 (97,5) 30 (75) 40 (100) --- 

 

 Como se observa, nenhum dos grupos apresentou dificuldades ao identificar a moeda, 

a cédula e o cartão de crédito, pois em todos estes casos os percentuais de acerto superaram os 

95%. No entanto, este desempenho não aconteceu para a identificação do cheque. Segundo os 

resultados do teste Qui-Quadrado, há diferenças significativas entre o Grupo 1 e o Grupo 2 
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para o cheque (X2= 4.8; p=.028), indicando que as crianças mais velhas identificaram com 

mais sucesso esta representação material do dinheiro do que as mais novas.  

 A seguir, a Tabela 11 apresenta os tipos de resposta relativos à função do dinheiro.  

 

Tabela 11 – Número e porcentagem (entre parênteses) dos tipos de respostas relativas à pergunta “Para quê estas 
coisas servem?” em cada grupo de participantes. 
 

Tipos 
Grupo 1 

(6-7anos) 

Grupo 2 

(8-9 anos) 

T1 3 (15) 0 

T2 13 (65) 18 (90) 

T3 0 0 

T4 4 (20) 2 (10) 

Total 20 20 

 
Nota – T1: Não responde; T2: Comprar e pagar contas e serviços; T3: Doações; T4: Resposta mista. 
 

 
 Observando a tendência do Grupo 1, constata-se uma concentração de respostas Tipo 

2 (65%), que relaciona a função do dinheiro à realização de compras e pagamentos. Esta 

mesma tendência, foi observada no Grupo 2 (90%). Apesar de haver uma maior porcentagem 

de respostas Tipo 2 entre as crianças do Grupo 2 do que as do Grupo 1, esta diferença não foi 

significativa, como pode ser visto no Quadro 13. 

 

Quadro 13 - Valores de X2 e níveis de significância do teste Qui-Quadrado para a comparação entre grupos em 
relação à função do dinheiro.  
 

 T1 T2 T3 T4 
X2 3.243 3.584 --- .784 
p .072 .058 --- .376 

 
Nota – T1: Não responde; T2: Comprar e pagar contas e serviços; T3: Doações; T4: Resposta mista. 
 
 
 

Durante a realização das entrevistas, a maioria das perguntas foi feita levando-se em 

conta cada representação material do dinheiro. Por isso, a partir de agora, todas as tabelas 
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apresentarão as frequências que ocorreram para a moeda, para a cédula, para o cheque e para 

o cartão de crédito separadamente.  

Tendo feito este esclarecimento, será apresentada a seguir a Tabela 12, que resume as 

respostas relativas ao modo de usar as diferentes representações materiais do dinheiro. 

 

Tabela 12 – Número e porcentagem (entre parênteses) dos tipos de respostas relativas às perguntas “Como se 
usa a moeda? E a cédula? E o cheque? E o cartão de crédito?” em cada grupo de participantes (máximo: 20).  
 

 T1 T2 T3 T4 T5 

Moeda 
G1 1 (5) 15 (75) 0 4 (20) 0 

G2 2 (10) 15 (75) 0 3 (15) 0 

Cédula 
G1 1 (5) 14 (70) 1 (5) 4 (20) 0 

G2 2 (10) 13 (65) 0 5 (25) 0 

Cheque 
G1 9 (45) 5 (25) 0 6 (30) 0 

G2 3 (15) 5 (25) 1 (5) 10 (50) 0 

Cartão 
G1 0 7 (35) 4 (20) 8 (40) 1 (5) 

G2 1 (5) 2 (10) 2 (10) 15 (75) 0 

 
Nota – T1: Não responde; T2: Função: T3: Substituição; T4: Descrição de procedimentos e locais.  
 

Como a Tabela 12 indica, os participantes do Grupo 1 e do Grupo 2 apresentaram 

tendências bastante semelhantes ao explicar o uso da moeda e da cédula, sendo isso 

confirmado pelo teste Qui-Quadrado que não detectou diferenças significativas entre os 

grupos quanto à cédula e à moeda. Em geral, esta explicação foi dada com base na função 

destas representações materiais: comprar e realizar pagamentos. 

O uso do cheque e do cartão de crédito, porém, foi explicado de forma diferente pelos 

participantes do Grupo 1 e do Grupo 2. Como o teste Qui-Quadrado (ver Quadro 14) mostra, 

há diferenças significativas para a ocorrência de respostas Tipo 1 para o cheque (X2=4.286; 

p=.038) e para a ocorrência de respostas Tipo 4 para o cartão de crédito (X2=5.013; p=.025). 

Isso indica que as crianças mais novas expressaram grande dificuldade para explicar como o 
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cheque pode ser usado, provavelmente porque algumas delas (40%) sequer identificaram esta 

representação material do dinheiro (ver Tabela 10). As crianças mais velhas, por outro lado, 

tendem a explicar o uso do cartão de crédito através da descrição de procedimentos, tais quais 

passá-lo na maquineta e digitar a senha.  

 

Quadro 14 - Valores de X2 e níveis de significância do teste Qui-Quadrado para a comparação entre grupos em 
relação à pergunta “Como se usa a moeda? E a cédula? E o cheque? E o cartão de crédito?”. 
 

  T1 T2 T3 T4 T5 

Moeda 
X2 .360 .000 --- .173 --- 
p .548 1.000 --- .677 --- 

Cédula 
X2 .360 .114 1.026 .143 --- 
p .548 .736 .311 .705 --- 

Cheque 
X2 4.286 .000 1.026 1.667 1.026 
p .038 1.000 .311 .197 .311 

Cartão 
X2 1.026 3.584 .784 5.013 1.026 
p .311 .058 .376 .025 .311 

 
Nota – T1: Não responde; T2: Função: T3: Substituição; T4: Descrição de procedimentos e locais; T5: Resposta 
mista.   
 

Os usos das representações materiais do dinheiro foram também investigados a partir 

da comparação entre a moeda e a cédula e entre o cheque e o cartão de crédito. As respostas 

relativas a estas comparações aparecem na Tabela 13.  

 
Tabela 13 – Número e porcentagem (entre parênteses) dos tipos de respostas relativas às perguntas “Tem 
diferença no jeito de usar a cédula e a moeda? Tem diferença no jeito de usar o cheque e o cartão?” em cada 
grupo de participantes (máximo: 20). 
 

 T1 T2 T3 T4 T5 

Moeda 

vs. 

Cédula 

G1 1 (5) 11 (55) 3 (15) 4 (20) 1 (5) 

G2 2 (10) 7 (35) 2 (10) 9 (45) 0 

Cheque 

vs. 

Cartão 

G1 3 (15) 0 3 (15) 1 (5) 13 (65) 

G2 4 (20) 2 (10) 1 (5) 3 (15) 10 (50) 

 
Nota – T1: Não responde; T2: Não há diferenças, nem explica; T3: Há diferenças, mas não explica; T4: A 
diferença deve-se ao valor da compra; T5: A diferença deve-se aos procedimentos envolvidos no uso.  
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O teste Qui-Quadrado indica que o Grupo 1 e o Grupo 2 não diferem quando 

comparam o uso da moeda com o uso da cédula e o uso do cheque com o uso do cartão de 

crédito (ver Quadro 15). 

 

Quadro 15 - Valores de X2 e níveis de significância do teste Qui-Quadrado para a comparação entre grupos em 
relação às perguntas “tem diferença no jeito de usar a moeda e a cédula?” e “tem diferença no jeito de usar o 
cheque e o cartão de crédito?”. 
 

  T1 T2 T3 T4 T5 
moeda vs. 
cédula 

X2 
p 

.360 1.616 .299 2.849 1.026 

.584 .204 6.33 .091 .311 
cheque 

vs. cartão 
X2 
p 

.173 

.677 
2.105 
.147 

1.111 
.292 

1.111 
.292 

.921 

.377 
 
Nota – T1: Não responde; T2: Não há diferenças, nem explica; T3: Há diferenças, mas não explica; T4: A 
diferença deve-se ao valor da compra; T5: A diferença deve-se aos procedimentos envolvidos no uso.  
 

  

A Tabela 14 apresenta as frequências de respostas relativas ao contexto de uso das 

distintas representações materiais do dinheiro.  

 
Tabela 14 – Número e porcentagem (entre parênteses) dos tipos de respostas relativas às perguntas “Quando é 
melhor usar a moeda? E a cédula? E o cheque? E o cartão?” em cada grupo de participantes (máximo: 20)  
 

 T1 T2 T3 T4 T5 

Moeda 
G1 4 (20) 5 (25) 11 (55) 0 0 

G2 1 (5) 4 (20) 15 (75) 0 0 

Cédula 
G1 4 (20) 7 (35) 8 (40) 1 (5) 0 

G2 0 4 (20) 15 (75) 1 (5) 0 

Cheque 
G1 10 (50) 4 (20) 2 (10) 4 (20) 0 

G2 4 (20) 3 (15) 9 (45) 3 (15) 1 (5) 

Cartão 
G1 4 (20) 7 (35) 3 (15) 6 (30) 0 

G2 1 (5) 2 (10) 7 (35) 9 (45) 1 (5) 

 
Nota – T1: Não responde; T2: Função; T3: Valor; T4: Substituição; T5: Resposta mista. 

Como pode ser observado, os grupos diferem ao explicar em que contextos o uso da 

cédula e do cheque é mais apropriado. Em relação à cédula, o teste Qui-Quadrado (ver 

Quadro 16) aponta diferenças significativas para o Tipo 1 (X2=4.444; p=.035) e para o Tipo 3 
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(X2=5.013; p=.025). De modo semelhante, para o cheque há diferenças significativas no Tipo 

1 (X2=2.057; p=.047) e no Tipo 3 (X2=6.144; p=.013).  

 
Quadro 16 - Valores de X2 e níveis de significância do teste Qui-Quadrado para a comparação entre grupos em 
relação à pergunta “Quando é melhor usar a moeda? E a cédula? E o cheque? E o cartão de crédito?”. 
 

  T1 T2 T3 T4 T5 

Moeda 
X2 2.057 .143 1.758 --- --- 
p .151 .705 .185 --- --- 

Cédula 
X2 4.444 1.129 5.013 .000 --- 
p .035 .288 .025 1.000 --- 

Cheque 
X2 3.956 .173 6.144 .173 1.026 
p .047 .677 .013 .677 .311 

Cartão 
X2 2.057 3.584 2.133 .960 1.026 
p .151 .058 .144 .327 .311 

 
Nota – T1: Não responde; T2: Função; T3: Valor; T4: Substituição; T5: Resposta mista 
 
 
 A diferença de frequência para as respostas Tipo 1 (não responde) entre os grupos 

indica que as crianças mais novas têm dificuldades em compreender quando é melhor usar a 

cédula e o cheque. Quanto à moeda, o Grupo 1 concebe que o contexto de uso está vinculado 

ao valor da compra (T3=55%). Quanto às situações adequadas ao uso do cartão de crédito, as 

crianças deste grupo apontam a intenção de compra (T2=35%) e a substituição do dinheiro 

(T4=30%). 

No Grupo 2, percebe-se uma concentração nas respostas Tipo 3, relativas ao valor de 

compra, para a moeda (75%), a cédula (75%) e o cheque (45%). Somente o contexto de uso 

do cartão de crédito foi predominantemente explicado em substituição ao uso de outra 

representação material do dinheiro (45%), notadamente à cédula. 

A Tabela 15 apresenta os resultados relativos às perguntas “Quem usa a moeda? E a 

cédula? E o cheque? E o cartão de crédito?”. 

Tanto o Grupo 1 quanto o Grupo 2 explicou esta questão de modo semelhante, dado 

confirmado pelo teste Qui-Quadrado, que não acusou qualquer diferença significativa entre 

eles (ver Quadro 17). Para ambos os grupos, o uso da moeda (G1=65% e G2=80%) e da 
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cédula (G1=55% e G2=70%) não apresenta restrições (Tipo 2), podendo qualquer pessoa 

utilizá-las. Por outro lado, as restrições que marcam o uso do cheque (G1=35% e G2=45%) e 

do cartão de crédito (G1=45% e G2=40%) foram predominantemente explicadas em termos 

de características pessoais, tais como a idade e a responsabilidade do usuário (Tipo 3).  

 
 
Tabela 15 – Número e porcentagem (entre parênteses) dos tipos de respostas relativas às perguntas “Quem usa a 
moeda? E a cédula? E o cheque? E o cartão?” em cada grupo de participantes (máximo: 20). 
 

 T1 T2 T3 T4 T5 

Moeda 
G1 1 (5) 13 (65) 2 (10) 4 (20) 0 

G2 0 16 (80) 0 3 (15) 1 (5) 

Cédula 
G1 1 (5) 11 (55) 3 (15) 5 (25) 0 

G2 0 14 (70) 0 4 (20) 2 (10) 

Cheque 
G1 3 (15) 4 (20) 7 (35) 6 (30) 0 

G2 0 4 (20) 9 (45) 4 (20) 3 (15) 

Cartão 
G1 1 (5) 4 (20) 9 (45) 6 (30) 0 

G2 1 (5) 2 (10) 8 (40) 6 (30) 3 (15) 

 
Nota – T1: Não responde; T2: Todas as pessoas, sem restrições; T3: Algumas pessoas, dependendo de 
características pessoais; T4: Algumas pessoas, dependendo de fatores econômicos; T5: Resposta Mista.  
 
 
 
Quadro 17 - Valores de X2 e níveis de significância do teste Qui-Quadrado para a comparação entre grupos em 
relação à pergunta “Quem usa a moeda? E a cédula? E o cheque? E o cartão de crédito?” 
 

  T1 T2 T3 T4 T5 

Moeda 
X2 1.026 1.129 2.105 .173 1.026 
p .311 .288 .147 .677 .311 

Cédula 
X2 1.026 .960 3.243 .143 2.105 
p .311 .327 .072 .075 .147 

Cheque 
X2 3.243 .000 .417 .533 3.243 
p .072 1.000 .519 .465 .072 

Cartão 
X2 .000 .784 .102 .000 3.243 
p 1.000 .376 .749 1.000 .072 

 
Nota – T1: Não responde; T2: Todas as pessoas, sem restrições; T3: Algumas pessoas, dependendo de 
características pessoais; T4: Algumas pessoas, dependendo de fatores econômicos. 
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A Tabela 16 ilustra os resultados referentes às perguntas “De onde vem a moeda? E a 

cédula? E o cheque? E o cartão de crédito?”.  

 

 
Tabela 16 – Número e porcentagem (entre parênteses) dos tipos de respostas relativas às perguntas “De onde 
vem a moeda? E a cédula? E o cheque? E o cartão?” em cada grupo de participantes (máximo: 20). 
 

 T1 T2 T3 T4 

Moeda 
G1 7 (35) 0 13 (65) 0 

G2 6 (30) 0 14 (70) 0 

Cédula 
G1 5 (25) 0 15 (75) 0 

G2 5 (25) 1 (5) 14 (70) 0 

Cheque 
G1 8 (40) 1 (5) 11 (55) 0 

G2 6 (30) 1 (5) 13 (65) 0 

Cartão 
G1 8 (40) 1 (5) 11 (55) 0 

G2 7 (35) 1 (5) 12 (60) 0 

 
Nota – T1: Não responde; T2: Relações comerciais; T3: Banco e fábrica; T4: Resposta mista. 
 
 
 

É possível observar que os grupos apresentam tendências semelhantes para todas as 

representações materiais do dinheiro. Tanto o Grupo 1 quanto o Grupo 2 explicou que a 

moeda (G1=65% e G2=70%), a cédula (G1=75% e G2=70%), o cheque (G1=55% e 

G2=65%) e o cartão de crédito (G1=55% e G2=60%) vêm de localidades físicas (Tipo 3), 

como o banco e a fábrica. Deste modo, o teste Qui-Quadrado não indicou a ocorrência de 

diferenças significativas para esta questão (ver Quadro 18). 

Importante mencionar que respostas mistas não foram encontradas em relação a esta 

pergunta, sugerindo que na concepção da criança cada um desses veículos tem apenas uma 

única origem (ou o banco/fábrica ou relações comerciais). 
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Quadro 18 - Valores de X2 e níveis de significância do teste Qui-Quadrado para a comparação entre grupos em 
relação à pergunta “De onde vem a moeda? E a cédula? E o cheque? E o cartão de crédito?”. 
 

  T1 T2 T3 T4 

Moeda 
X2 .114 --- .144 --- 
p .736 ---- .736 --- 

Cédula 
X2 .000 1.026 .125 --- 
p 1.000 .311 .723 --- 

Cheque 
X2 .440 .000 .417 --- 
p .507 1.000 .519 --- 

Cartão 
X2 .107 .000 .102 --- 
p .744 1.000 .749 --- 

 
Nota – T1: Não responde; T2: Relações comerciais; T3: Banco e fábrica; T4: Resposta mista. 
 

A Tabela 17 apresenta as frequências para a obtenção do dinheiro. 

 
Tabela 17 – Número e porcentagem (entre parênteses) dos tipos de respostas relativas às perguntas “Como é que 
a pessoa faz para conseguir a moeda? E a cédula? E o cheque? E o cartão?” em cada grupo de participantes. 
(máximo: 20) 
 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

Moeda 
G1 3 (15) 2 (10) 3 (15) 4 (20) 1 (5) 0 7 (35) 

G2 1 (5) 6 (30) 5 (25) 3 (15) 0 0 5 (25) 

Cédula 
G1 2 (10) 1 (5) 6 (30) 5 (25) 0 0 6 (30) 

G2 0 3 (15) 8 (40) 6 (30) 0 0 1 (5) 

Cheque 
G1 8 (40) 1 (5) 9 (45) 1 (5) 1 (5) 0 0 

G2 4 (20) 0 15 (75) 0 0 0 1 (5) 

Cartão 
G1 5 (25) 5 (25) 9 (45) 1 (5) 0 0 0 

G2 4 (20) 0 14 (70) 0 1 (5) 0 1 (5) 

 
Nota – T1: Não responde; T2: Relações comerciais; T3: Localidades físicas; T4: Trabalho; T5: Doações e 
mesada; T6: Economizando ou trocando; T7: Resposta mista. 
 

 

            A Tabela 17 mostra a variedade de tipos de resposta fornecidos a esta pergunta. 

Devido a isso, torna-se difícil perceber que tendências caracterizam os grupos investigados.             

No entanto, o teste Qui-Quadrado (ver Quadro 19) aponta a existência de diferenças 

significativas para o Tipo 2 (relações comerciais) em relação ao cartão de crédito (X2= 5.714; 
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p= .017), sendo isso por que entre as crianças do Grupo 1, há um maior número de respostas 

que indicam a necessidade de comprar o cartão de crédito para poder usá-lo. 

 

Quadro 19 - Valores de X2 e níveis de significância do teste Qui-Quadrado para a comparação entre grupos em 
relação à pergunta “Como é que a pessoa faz para conseguir a moeda? E a cédula? E o cheque? E o cartão de 
crédito?” 
 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

Moeda 
X2 1.111 2.500 .625 .173 1.026 --- .476 
p .292 .114 .429 .677 .311 --- .490 

Cédula 
X2 2.105 1.111 .440 .125 --- --- .1290 
p .147 .292 .507 .723 --- --- .256 

Cheque 
X2 1.905 1.026 3.750 1.026 1.026 --- 1.026 
p .168 .311 .053 .311 .311 --- .311 

Cartão 
X2 .143 5.714 3.750 1.026 1.026 --- 1.026 
p .705 .017 .053 .311 .311 --- .311 

 
Nota – T1: Não responde; T2: Relações comerciais; T3: Localidades físicas; T4: Trabalho; T5: Doações e 
mesada; T6: Economizando ou trocando; T7: Resposta mista. 
  

Por fim, os resultados relativos ao destino das distintas representações materiais do 

dinheiro aparecem na Tabela 18.  

 

Tabela 18 – Número e porcentagem (entre parênteses) dos tipos de respostas relativas às perguntas “Depois que 
usamos a moeda, para onde ela vai? E a cédula? E o cheque? E o cartão?” em cada grupo de participantes 
(máximo: 20). 
 

 T1 T2 T3 T4 

Moeda 
G1 1 (5) 0 9 (45) 10 (50) 
G2 0 0 2 (10) 18 (90) 

Cédula 
G1 1 (5) 0 8 (40) 11 (55) 
G2 1 (5) 0 2 (10) 17 (85) 

Cheque 
G1 5 (25) 3 (15) 6 (30) 6 (30) 
G2 4 (20) 2 (10) 3 (15) 11 (55) 

Cartão 
G1 1 (5) 12 (60) 1 (5) 6 (30) 

G2 2 (10) 4 (20) 0 14 (70) 

 
Nota – T1: Não responde; T2: Retorna para a pessoa; T3: Circulação restrita; T4: Circulação ampla.  
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Embora os grupos não tenham apresentado diferenças substanciais em relação às 

questões anteriores, observam-se grandes diferenças entre eles em relação ao destino do 

dinheiro após seu uso. Como o teste Qui-Quadrado indica (ver Quadro 20), há diferenças 

significativas para a moeda no Tipo 3 (X2=6.144; p=.013) e no Tipo 4 (X2=7.619; p=.006), 

para a cédula no Tipo 3 (X2=4.800; p=.038) e no Tipo 4 (X2=4.286; p=.038) e para o cartão de 

crédito no Tipo 2 (X2=6.667; p=.010) e no Tipo 4 (X2=6.400; p=.001).  

Estes dados resultam da grande concentração de respostas Tipo 3 (circulação restrita) 

dentre as crianças do Grupo 1 e de respostas Tipo 4 (circulação ampla) dentre as crianças do 

Grupo 2 para a moeda e para a cédula. Além disso, refletem a discrepância – em relação ao 

cartão de crédito – da distribuição de respostas Tipo 2 (60% dos casos do Grupo 1) e Tipo 4 

(70% dos casos do Grupo 2). 

Assim, a maior diferença entre os grupos investigados relaciona-se à circulação das 

distintas representações materiais do dinheiro, notadamente da moeda, da cédula e do cartão 

de crédito. Em relação ao cheque, porém, ocorreram tendências semelhantes.  

 

Quadro 20 - Valores de X2 e níveis de significância do teste Qui-Quadrado para a comparação entre grupos em 
relação à pergunta “Depois que usamos a moeda, para onde ela vai? E a cédula? E o cheque? E o cartão de 
crédito?”. 

  T1 T2 T3 T4 

Moeda 
X2 1.026 --- 6.144 7.619 
p .311 --- .013 .006 

Cédula 
X2 .000 --- 4.800 4.286 
p 1.000 --- .028 .038 

Cheque 
X2 .143 .229 1.290 2.558 
p .705 .633 .256 .110 

Cartão 
X2 .360 6.667 1.026 6.400 
p .548 .010 .311 .011 

 
Nota – T1: Não responde; T2: Retorna para a pessoa; T3: Circulação restrita; T4: Circulação ampla.  
  

Na tentativa de fornecer um panorama dos dados obtidos neste Estudo 2, foram 

elaborados os quadros abaixo, que apresentam as principais características do Grupo 1 

(Quadro 21) e do Grupo 2 (Quadro 22) para cada um dos tópicos investigados.  



116 
 

Quadro 21 – Perfil do Grupo 1 com base nas tendências para cada tópico investigado 
 
 

Tópicos Moeda Cédula Cheque Cartão 

Identificação 
Não 

apresentaram 
dificuldades 

Não 
apresentaram 
dificuldades 

Apresentaram 
dificuldades 

Não 
apresentaram 
dificuldades 

Função Função baseada na compra e pagamento de serviços 

Como se usa 
Baseada na 
função 

Baseada na 
função 

Não responde 

Baseada na 
função e na 
descrição de 
procedimentos 

Comparação 
quanto aos usos  

Não há diferenças entre os 
usos, mas não consegue 
justificar o porquê.  

Há diferenças devido aos 
procedimentos envolvidos no 

uso. 

Contexto de uso 
Depende do 
valor da 
compra 

Quando a 
pessoa quiser 
comprar; 
depende do 
valor da 
compra 

Não responde 

Quando a 
pessoa quiser 
comprar; para 
substituir 
outra 

representação 
material 

Quem usa 
Qualquer 

pessoa, sem 
restrições 

Qualquer 
pessoa, sem 
restrições 

Algumas 
pessoas, 

dependendo 
de fatores 
pessoais e 
econômicos 

Algumas 
pessoas, 

dependendo 
de fatores 
pessoais 

De onde vem 

Do banco e da 
fábrica; alta 
frequência de 
não resposta 

Do banco e da 
fábrica 

Do banco e da 
fábrica; alta 
frequência de 
não resposta 

Do banco e da 
fábrica; alta 
frequência de 
não resposta 

Como se obtém 
Predomínio 
de respostas 

mistas 

Predomínio de 
respostas 
mistas 

Em 
localidades 
físicas; alta 
frequência de 
não resposta 

Em 
localidades 
físicas; alta 
frequência de 
não resposta 

Destino após o uso 
Circulação 
restrita e 
ampla 

Circulação 
restrita e 
ampla 

Sem tendência 
definida 

Retorna para a 
pessoa 
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Quadro 22 – Perfil do Grupo 2 com base nas tendências para cada tópico investigado 
 

Tópicos Moeda Cédula Cheque Cartão 

Identificação 
Não apresenta 
dificuldades 

Não apresenta 
dificuldades 

Não apresenta 
dificuldades 

Não apresenta 
dificuldades 

Função Função baseada na compra e pagamento de serviços 

Como se usa 
Baseada na 
função 

Baseada na 
função 

Baseada na 
descrição de 
procedimentos 

Baseada na 
descrição de 
procedimentos 

Comparação 
quanto ao uso da 
moeda e da cédula 

Há diferenças devido ao valor 
da compra. 

Há diferenças devido aos 
procedimentos envolvidos no 

uso. 

Contexto de uso 
Depende do 
valor da 
compra 

Depende do 
valor da 
compra 

Depende do 
valor da 
compra 

Para substituir 
outra 

representação 
material 

Quem usa 
Qualquer 

pessoa, sem 
restrições 

Qualquer 
pessoa, sem 
restrições 

Algumas 
pessoas, 

dependendo 
de fatores 
pessoais e 
econômicos 

Algumas 
pessoas, 

dependendo 
de fatores 
pessoais e 
econômicos 

De onde vem 

Do banco e da 
fábrica; alta 
frequência de 
não resposta 

Do banco e da 
fábrica; alta 
frequência de 
não resposta 

Do banco e da 
fábrica; alta 
frequência de 
não resposta 

Do banco e da 
fábrica; alta 
frequência de 
não resposta 

Como se obtém 
Nas relações 
comerciais 

Em 
localidades 
físicas (loja, 
banco, fábrica 

etc.) 

Em 
localidades 
físicas (loja, 
banco, fábrica 

etc.) 

Em 
localidades 
físicas (loja, 
banco, fábrica 

etc.) 

Destino após o uso 
Circulação 
ampla 

Circulação 
ampla 

Circulação 
ampla 

Circulação 
ampla 

 

 

3.4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 O Estudo 2 teve por objetivo investigar a concepção que as crianças possuem acerca 

da circulação do dinheiro, levando-se em conta quatro de suas representações materiais: a 

moeda, a cédula o cheque e o cartão de crédito. Até onde se tem conhecimento, esta 

abordagem ao estudo do pensamento econômico infantil é inédita, tendo sido inspirada por 

reflexões oriundas de um estudo exploratório realizado pela própria autora (Granja, 2009).  
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 Se no Estudo 1 o dinheiro foi abordado como uma entidade abstrata, no Estudo 2 

passou-se a considerar que esta se materializa nas representações materiais que circulam em 

uma sociedade. O dinheiro é o representante do valor de uma mercadoria (Marx, 1983). Este 

valor, porém, pode ser representado materialmente na forma de moeda, de cédula, de cheque 

ou de cartão18. Assim, é importante investigar a compreensão que as crianças possuem acerca 

da circulação das distintas representações materiais do dinheiro; aspecto este que, pelo que se 

sabe, ainda não foi examinado por outros pesquisadores da área, pelo menos na perspectiva 

aqui adotada. Em uma abordagem de desenvolvimento, buscou-se compreender se e como tais 

noções se alteram com o aumento da idade.  

 De modo geral, as crianças do Grupo 1 não apresentaram dificuldades para identificar 

a moeda, a cédula e o cartão de crédito. No entanto, muitas delas não conseguiram identificar 

corretamente o cheque, indicando que este objeto não é amplamente conhecido pelas crianças 

entre 6-7 anos. No Grupo 2, não ocorreram dificuldades em identificar qualquer uma das 

representações materiais do dinheiro, nem mesmo o cheque. 

Como já havia ocorrido no Estudo 1, a função das distintas representações materiais 

do dinheiro foi frequentemente associada à realização de compras e pagamentos pelos 

participantes de ambos os grupos.  

 De modo semelhante, o Grupo 1 explicou o uso da moeda e da cédula com base em 

sua função de compra e pagamento. Esta mesma ideia prevaleceu em relação ao cartão de 

crédito, embora tenham ocorrido diversos casos de descrição de procedimentos (por exemplo, 

o cartão é utilizado passando na máquina e digitando a senha). O uso do cheque, entretanto, 

não foi respondido pela maioria das crianças.  

 Em relação à descrição do uso da moeda e da cédula, o Grupo 1 e o Grupo 2 foram 

notadamente semelhantes. Porém, as crianças mais velhas explicaram o uso do cheque e do 

                                                 
18 Evidentemente, é possível considerar outros veículos de circulação do dinheiro, como, por exemplo, em 
transações via internet. Porém, este aspecto não foi examinado na presente investigação. 
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cartão de crédito utilizando como critério único a descrição de procedimentos, indicando uma 

pequena diferença entre os grupos quanto a este tema.  

Os usos da moeda e da cédula, para os participantes do Grupo 1, foram avaliados 

como semelhantes, apesar deles não terem fornecido justificativas para este ponto de vista. Os 

participantes do Grupo 2, no entanto, indicaram haver distinções nestes usos devidos à 

diferença no valor da compra. Deste modo, o uso da moeda foi mais associado à compra de 

bens baratos e o uso da cédula à compra de bens mais caros.  

Em relação aos usos do cheque e do cartão de crédito, os grupos mostraram tendências 

semelhantes. Ambos avaliaram tais usos como distintos, já que ocorrem através de diferentes 

procedimentos (por exemplo, o cheque deve ser preenchido; o cartão de crédito, não). 

 Quando é melhor usar a moeda? As crianças do Grupo 1 respondem que depende do 

valor da compra, pois moedas são mais indicadas para comprar coisas baratas. Quanto à 

cédula, respondeu-se que costuma ser mais usada ou quando a pessoa deseja comprar algo ou 

quando a compra é mais cara. O contexto de uso do cheque não foi explicado pelas crianças 

menores. E o contexto de uso do cartão, por fim, foi associado à substituição de outra 

representação material do dinheiro. Desta forma, existe a ideia de que o cartão de crédito deve 

ser usado quando a pessoa não tem dinheiro.    

Essas perguntas, relativas ao contexto de uso, foram respondidas pelos participantes 

do Grupo 2 da seguinte maneira: a) o critério utilizado para avaliar o contexto de uso da 

moeda, da cédula ou do cheque é o valor da compra; coisas muito baratas devem ser 

compradas com moedas, coisas com preços intermediários devem ser compradas com cédulas 

e coisas com preços muito altos devem ser compradas com cheque; b) o contexto de uso do 

cartão de crédito relacionou-se com a substituição de outra representação material do 

dinheiro; assim, se a pessoa não tiver nem cédulas e nem moedas, usa o cartão de crédito.  
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Assim, a única distinção entre o Grupo 1 e o Grupo 2 para os referidos contextos de uso 

relaciona-se ao cheque, não compreendido pelas crianças mais novas.  

 Para as crianças do Grupo 1, a utilização da moeda e da cédula não apresenta qualquer 

restrição, visto que qualquer pessoa pode usá-las. No entanto, o uso do cheque e do cartão 

depende de uma idade mínima, já que é preciso ter adquirido certa responsabilidade para usar 

estes recursos de modo correto. Somente o uso do cheque foi explicado através de restrições 

de ordem econômica. Neste caso, surgiram algumas explicações como “só usa cheque quem 

possui muito dinheiro” ou “quem tem conta bancária”.  As crianças do Grupo 2 responderam 

quem usa cada representação material do dinheiro de modo bastante semelhante ao Grupo 1. 

 Explicar de onde as representações materiais do dinheiro vêm foi igualmente difícil 

para ambos os grupos. Isso se deve ao fato das crianças não emitirem qualquer resposta frente 

à pergunta a elas endereçadas. Porém, quando a questão foi respondida, a explicação dada era 

quase sempre relacionada às localidades físicas, tais como o banco e a fábrica. Dados 

semelhantes foram apontados por Araújo (2009), segundo a qual as explicações quanto à 

origem do dinheiro são extremamente difíceis para crianças da faixa etária investigada.   

 Para a pergunta relativa à obtenção da moeda e da cédula houve predomínio de 

respostas mistas dentre os integrantes do Grupo 1. No entanto, as formas de obtenção do 

cheque e do cartão de crédito parecem não ser bem compreendidas por eles, haja vista a alta 

frequência de não respostas para esta questão. Para as crianças que indicaram como a pessoa 

tem acesso a estas duas representações materiais do dinheiro, ocorreu predomínio de 

explicações baseadas em localidades físicas, como bancos, lojas e fábricas.  

 Por sua vez, o Grupo 2 explicou a obtenção da moeda como associada às relações 

comerciais. Em geral, foi afirmado que as moedas vêm através de trocos, já que estas não 

podem ser obtidas nos caixas eletrônicos dos bancos. A obtenção das demais representações 
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materiais do dinheiro foi associada às localidades físicas, tais como o banco e as fábricas. 

Também nesta questão os grupos não apresentaram diferenças expressivas.  

 A maior diferença entre os grupos surgiu justamente na última questão, aquela relativa 

ao destino das distintas representações materiais do dinheiro. Tal questão foi respondida pelo 

Grupo 1 da seguinte maneira: a) o destino da moeda e da cédula foi explicado ora através de 

uma circulação restrita e ora através de uma circulação ampla; b) não foi identificada uma 

tendência do grupo ao abordar o destino do cheque e; c) após sua utilização, o cartão de 

crédito retorna para a pessoa, não sendo descrita qualquer transferência de dinheiro entre as 

partes envolvidas na situação de compra e venda. Por que isso ocorre? 

Como Furth (1980) afirma, entre os 7 e os 8 anos,  as crianças apresentam dificuldades 

para pensar em termos sistêmicos, já que suas imagens mentais apontam para uma ordem 

social estática. O que elas fazem é descrever as situações de venda, informando que uma 

pessoa deve entregar a moeda ou a cédula ao vendedor para conseguir comprar o objeto 

desejado. Muitas crianças do Grupo 1, porém, não conseguiram perceber que este mesmo 

dinheiro poderá ser utilizado pelo vendedor para adquirir novas mercadorias para a sua loja ou 

para pagar o salário dos funcionários, dando continuidade a um ciclo de circulação.  

Neste contexto, um aspecto interessante surgiu em relação ao cartão de crédito19. As 

crianças do Grupo 1 indicaram que, após usá-lo, ele retorna para a mesma pessoa. Desta 

forma, a utilização do cartão foi apenas descrita em termos de seus procedimentos 

característicos como: tirar o cartão da bolsa ou da carteira, passar na máquina, digitar a senha 

e guardá-lo de volta.  

Como afirmado anteriormente, o formato clínico da entrevista dava margem para que 

perguntas adicionais fossem feitas à criança com o intuito de compreender melhor certas 

ideias expressas. Ocorreu que, tendo realizado algumas entrevistas, a pesquisadora deu-se 

                                                 
19 Desejava-se compreender se a criança entendia a circulação de valores que ocorre no uso do cartão de crédito. 
Naturalmente, o cartão deve permanecer com o dono após as compras, não sendo repassado às lojas.  
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conta de que questionar as crianças quanto à necessidade de assinar o cheque ou digitar a 

senha durante o uso do cartão de crédito é um caminho interessante para avaliar a 

compreensão que estas possuem acerca de tais meios de compra e pagamento. De fato, tais 

perguntas – não previstas no início da pesquisa – constituíram-se como um caminho 

interessante para investigar aqueles conhecimentos econômicos infantis que extrapolam a 

mera descrição de rituais de compra, já que implicam na realização de inferências quanto ao 

uso de certas representações materiais do dinheiro.  

Desta maneira, embora nem todas as crianças do Grupo 1 tenham sido questionadas 

sobre o motivo de colocar a senha para efetuar uma compra com o cartão de crédito ou 

mesmo explicar se a loja teria ou não prejuízo no caso de a pessoa levar tal cartão embora 

consigo, dentre as que foram questionadas, nenhuma conseguiu oferecer uma explicação. Os 

participantes do Grupo 1 não perceberam a contradição de realizar uma compra sem haver 

transferência de dinheiro da pessoa para a loja. O simples fato de passar o cartão na máquina, 

diziam eles, já resolveria a questão do pagamento, embora não soubessem explicar como.  

Ao que tudo indica, o uso do dinheiro ainda não é plenamente compreendido pelas 

crianças do Grupo 1, que enfatizam mais a realização de um ritual (como afirma Furth, 1980) 

do que a circulação de valores. Esse ponto de vista é fortalecido pelas reflexões de Delval 

(1989), segundo o qual as crianças tendem, primeiramente, a reproduzir as regras e as normas 

impostas pelos adultos (como pagar pela compra) para somente mais tarde compreendê-las.  

 Para o Grupo 2, o destino do dinheiro foi explicado em termos de uma circulação 

ampla, na qual há necessária transferência de valores entre quem compra e quem vende. 

Embora somente a moeda e a cédula circulem materialmente entre pessoas, tem-se a ideia de 

que a compra com o cheque e o cartão de crédito não pode ser mero ritual, já que a loja não 

poderia ficar sem receber dinheiro pela compra.  
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Para explicar como as instituições comerciais ganham dinheiro com compras efetuadas 

através do cheque e do cartão de crédito, surgiram explicações, no mínimo, interessantes. Por 

exemplo, algumas crianças do Grupo 2 afirmaram que o cheque, semelhantemente à cédula, 

passa indefinidamente de mão em mão à medida que novas trocas comerciais são realizadas. 

Outras afirmaram que o crédito existente no cartão passa para a maquineta da loja; devendo, o 

vendedor, inserir posteriormente outro cartão no local (pertencente à loja) para retirar os 

créditos que foram transferidos pelos cartões dos clientes.  

Essas e outras explicações bastante particulares sobre a circulação do dinheiro foram 

recorrentes no Estudo 2. Por exemplo, frequentemente surgiu a ideia de que a moeda só serve 

para completar o valor total da compra. Além disso, nas falas de diversas crianças pode ser 

constatada a visão de que o dinheiro “de verdade” é a cédula (por exemplo: se a pessoa usar o 

cartão, no dia seguinte deverá voltar à loja para entregar as cédulas equivalentes ao gasto 

efetuado).     

Como se observa, o conhecimento econômico das crianças não difere apenas 

quantitativamente do conhecimento dos adultos, mas qualitativamente. As crianças não sabem 

menos do que o adulto; possuem, de fato, ideias notadamente distintas, resultantes de um 

processo de construção pessoal e ativa (Furth, 1980). 

Uma ideia bastante frequente entre as crianças investigadas, notadamente entre as do 

Grupo 2, foi a de que o cartão de crédito precisa ser recarregado, tal qual acontece com os 

telefones celulares pré-pagos. O dono do cartão precisaria voltar, de tempos em tempos, ao 

banco para inserir novos créditos em seu cartão, utilizando-os até seu esgotamento. Esta 

noção, embora incorreta, serve aos propósitos de explicar como as compras são pagas com 

esta representação material do dinheiro.  

Também nessa direção, entre as crianças mais novas surgiu a ideia de que o cheque 

não serve para comprar ou realizar pagamentos. O cheque serve, disseram algumas, para 
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escrever, como um bloquinho de papel. Outras crianças explicaram que a função do cheque é 

anotar os gastos feitos com o cartão de crédito, evitando que a pessoa gaste mais do que 

poderia. Explicações como essas sugerem que o cheque é uma representação material pouco 

conhecida pelas crianças, possivelmente porque seu uso tem sido cada vez mais raro. Dentre 

as possíveis razões para isso têm-se a informatização dos processos bancários (que possibilita 

o pagamento de contas via telefone e internet) e a baixa aceitação de cheques pelo comércio. 

Pelo que se pode constatar, os grupos investigados não diferiram substancialmente em 

quase todas as questões investigadas, exceto no que tange à compreensão da circulação do 

dinheiro. Este dado sugere um salto qualitativo no pensamento econômico das crianças do 

Grupo 1 para as crianças do Grupo 2. Como isso pode ser explicado?  

Em primeiro lugar, como Delval (1991) aponta, é por volta dos 9 anos de idade que a 

criança compreende as razões econômicas que atravessam o uso do dinheiro. Ou seja, a 

função do dinheiro deixa de ser vista como o cumprimento de um ritual em que cada 

personagem realiza o seu papel, mas passa a ser vista em termos de uma necessidade. Desta 

maneira, o dinheiro que foi entregue ao vendedor circulará em diversos níveis, atendendo aos 

propósitos econômicos. Com ele será possível pagar os salários dos funcionários que, por sua 

vez, poderão pagar suas despesas pessoas, e assim sucessivamente.  

 O processo de construção de conhecimentos econômicos pela criança ocorre na 

medida em que esta seleciona, organiza, maneja e sintetiza as informações oriundas do 

ambiente que a cerca. Esta organização, porém, possui uma lógica interna que depende do 

funcionamento de seus recursos intelectuais (Delval, 1991). É justamente a partir dos 8-9 anos 

que a criança passa a perceber as contradições nas explicações que faz acerca da sociedade. 

Por isso, torna-se necessário reorganizar as noções anteriores construídas quando surge uma 

nova noção em seu sistema explicativo (Furth, 1980). Assim, a ideia de que é necessário 
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pagar por uma compra leva a criança a explicar o que ocorre ao se usar o cheque e o cartão de 

crédito.  

Portanto, a investigação acerca da circulação do dinheiro revela muito mais do que as 

particularidades do pensamento econômico infantil. Revela a tentativa das crianças 

organizarem as diversas noções que puderam construir na forma de um sistema coerente e 

funcional. Revela, enfim, o grande salto qualitativo que marca o pensamento econômico de 

crianças entre os 8 e os 9 anos. A construção de explicações mais complexas e sistêmicas 

aponta um importante progresso no modo como as crianças compreendem os fenômenos 

sociais e econômicos, servindo de base para a aquisição de noções ainda mais complexas.  
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CAPÍTULO IV: 

Discussões finais e Conclusões 

 

Na vida cotidiana, não é difícil encontrar situações nas quais o uso do dinheiro esteja 

presente. De um modo geral, a maior parte das relações sociais que extrapolam o âmbito 

privado é baseada nas trocas econômicas, embora outros aspectos (como os afetivos) possam 

estar envolvidos. A babá cuida da criança em troca do salário, o pipoqueiro vende o saquinho 

de pipocas por algumas moedas, o simpático padeiro cobra pelos pães que vende.  

 Desde cedo, a criança vê-se às voltas com as questões econômicas nos discursos de 

seus familiares, nos telejornais, nos filmes, no apelo das campanhas publicitárias – que a 

convoca ao consumo de produtos e serviços. Assim, a criança estrutura o seu paradigma de 

realidade juntando e organizando fragmentos de informações com vistas a compor, 

gradativamente, uma compreensão do mundo no qual está inserida.  

É possível afirmar que o interesse na gênese do conhecimento social na criança 

fundamenta-se seu valor epistemológico (já que evidencia as bases da construção do 

conhecimento), psicológico (pois indica como a criança se organiza e se desenvolve 

cognitivamente) e educativo (já que os professores devem buscar partir do que os alunos já 

sabem para estimular a construção de novos conhecimentos) (Delval, 2007).  

Os estudos encontrados na literatura especializada, de modo geral, versam sobre a 

compreensão das crianças quanto ao uso do dinheiro, aos papéis sociais e ao papel do governo 

na comunidade (Furth, 1980); sobre as relações de compra e venda e o lucro (Delval, 1991); 

sobre a compreensão dos mecanismos de oferta e demanda (Leiser & Halachmi, 2006); sobre 

a compreensão da desigualdade social (Roazzi, Dias & Roazzi, 2006); sobre a compreensão 

das noções de imposto e tributação (Furnham, 2005); sobre a compreensão do funcionamento 

bancário entre adolescentes (Denegri, Martínez & Etchebarne, 2007); sobre as estratégias para 
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poupar dinheiro (Otto et al.,2006); e sobre os níveis de alfabetização econômica de jovens 

universitários (Amar et. al., 2007; Denegri et al., 2009).  

Comumente, os estudos apontam para a complexificação do pensamento econômico 

com o aumento da idade, indicando que o pensamento econômico se relaciona profundamente 

ao desenvolvimento cognitivo. A exceção foi o estudo de Roazzi, Dias e Roazzi (2006), 

segundo o qual a ideia de desigualdade social foi mais influenciada mais pela classe 

socioeconômica do participante do que pela sua idade.   

Em menor número, os estudos encontrados sobre os fatores envolvidos na construção 

de conhecimentos econômicos investigam a eficácia de programas de ensino de conceitos 

econômicos e financeiros (Berti, Bombi & DeBeni, 1986; Ross et al., 2005; Araújo, 2009); as 

estratégias de socialização econômica adotada pelas famílias na educação dos filhos (Denegri 

et al., 2005; Amar et al., 2008); e a criação de programas de intervenção (Denegri et al., 2006; 

Denegri et al., 2009a).  

Os resultados destes estudos indicam que, embora as famílias considerem primordial 

educar os filhos economicamente, poucas iniciativas são realizadas de fato com a intenção de 

promover essa socialização econômica. De um modo geral, os programas de ensino 

(realizados ou através de jogos ou através de ensino tutorial) apresentam significativa melhora 

no pensamento econômico dos participantes, inclusive quando estes eram estudantes do 

ensino infantil.  

A revisão na literatura aponta que as noções de origem e circulação do dinheiro geram 

bastante dificuldade às crianças, demorando a ser amplamente compreendidas mesmo entre 

estudantes universitários. Diante disso, a presente investigação assumiu como objetivo 

investigar tais noções adequando-as as características do pensamento econômico de crianças; 

ou seja, buscou-se tornar estes temas mais concretos a partir de duas medidas: a) abordando o 
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dinheiro em uso e; b) considerando as distintas representações materiais através das quais o 

dinheiro circula.  

Nesta sessão do texto, serão apresentados alguns dos resultados desses dois estudos, 

buscando evidenciar as conclusões deles provenientes. Estas conclusões não surgirão como 

verdades absolutas, mas como um diálogo entre os estudos aqui realizados e entre estes e os 

achados apontados na literatura. Após isso, serão explicitados os pontos que não puderam ser 

contemplados por hora, nesta investigação, a título de sugestões para pesquisas futuras. Por 

fim, seguem as implicações educacionais decorrentes das reflexões aqui apresentadas.  

 

4. UM DIÁLOGO ENTRE...  

 
4.1. O Estudo 1 e o Estudo 2 

 
Tanto o Estudo 1 quanto o Estudo 2 tinham como objetivo identificar a compreensão 

infantil quanto a aspectos do dinheiro, especialmente aqueles relacionados à definição, 

função, formas de uso, origem e circulação. No entanto, o primeiro deles considerou o 

dinheiro de forma abstrata, como um meio de troca genérico nas relações comerciais. Por sua 

vez, o segundo estudo abordou o dinheiro como uma unidade de valor representado 

materialmente através da moeda, da cédula, do cheque e do cartão de crédito. O presente 

diálogo propõe a discussão acerca das aproximações e distanciamentos das respostas 

encontradas no Estudo 1 e no Estudo 2, buscando encontrar evidências do impacto resultante 

das distintas abordagens adotadas.  

Comparando-se os estudos, observou-se a tendência das crianças em abordar o 

dinheiro (termo genérico) como sinônimo de moeda e cédula, especialmente esta última. Isso 

ficou evidente em diversos momentos da investigação, descritos a seguir: 

a) Muitas crianças utilizaram o termo dinheiro como referência à cédula; 
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b) A definição de dinheiro, em muitas situações, foi baseada em aspectos materiais 

como “é uma bolinha de metal” ou “é um papelzinho quadrado”; 

c) A origem do dinheiro foi amplamente explicada através da utilização de metal (para 

fazer moedas) e papel (para fazer cédulas);  

d) A obtenção do dinheiro pelo trabalho ocorreu frequentemente no Estudo 1. No 

Estudo 2, a relação entre dinheiro e trabalho somente ocorreu para a moeda e para a 

cédula, especialmente para esta última; 

e) Os usos do dinheiro (E1), da moeda e da cédula (E2) foram explicados de modo 

bastante semelhante. 

 

Assim, parece plausível concluir que a concepção de dinheiro das crianças confunde-

se com as representações materiais de moeda e de cédula, revelando um pensamento 

econômico ainda bastante associado ao material. Ressalta-se que foram poucas as respostas 

que relacionaram à origem do dinheiro às atividades humanas, dado somente explicitado por 

alguns participantes mais velhos do Estudo 1.  

Comparando os dois estudos, percebeu-se que as crianças têm mais facilidade de 

explicar o uso do dinheiro quando este é abordado através de suas representações materiais. 

Curiosamente, explicar como a moeda e a cédula são usadas é mais difícil do que fazer o 

mesmo em relação ao cheque e ao cartão de crédito. Talvez isso se deva a realização de 

procedimentos bastante específicos neste segundo caso, evidenciados na digitação de senhas e 

na realização de assinaturas. De qualquer maneira, parece correto supor que a abordagem do 

dinheiro a partir de seus representantes facilita a compreensão da criança.  

A circulação do dinheiro surgiu de modos bastante distintos quando comparados os 

estudos. No Estudo 1, as respostas abordavam basicamente os espaços privados e 

institucionais pelos quais o dinheiro passava. De fato, as perguntas escolhidas pela autora 
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deste trabalho (Onde o dinheiro fica? Como ele foi bater lá?) para investigar este tema parece 

não ter sido suficientes para explorar em maior profundidade a circulação do dinheiro. Este 

foi um dos motivos que justificou a elaboração do Estudo 2, particularmente voltado à 

compreensão deste tema. 

No Estudo 2, a pergunta apresentada não remontava a onde o dinheiro estava (origem), 

mas para onde o dinheiro iria (destino) após o seu uso. Os resultados obtidos mostraram com 

maior clareza a compreensão das crianças quando à circulação do dinheiro, que desta vez 

condensou noções acerca do seu uso, dos mecanismos bancários, da percepção quanto à 

necessidade de usá-lo nas transações econômicas e da transferência de valores.  

Embora a plena compreensão da circulação do dinheiro seja demasiadamente 

complexa para crianças (e mesmo para muito adultos), conhecer de que maneira as crianças 

mais novas constroem sistemas explicativos acerca de noções econômicas – o que foi 

possibilitado pela abordagem das distintas representações materiais do dinheiro – pode ser 

considerado como um importante passo nas investigações sobre o tema.  

Para responder adequadamente sobre a circulação do dinheiro (no Estudo 2), a criança 

deveria integrar informações quanto à origem do dinheiro, a finalidade social do seu uso, os 

diferentes aspectos que caracterizam suas distintas representações materiais, certos aspectos 

do funcionamento bancário e, por fim, o valor econômico.  

A compreensão da circulação do dinheiro deve levar em conta também a sequência de 

trocas entre dinheiro e mercadoria, e entre mercadoria e dinheiro, num fluxo contínuo e 

incessante (Marx, 1983). Porém, a entrega do dinheiro não se resume a realização de um 

ritual, mas à troca do bem almejado por um representante material (dinheiro) do seu valor. 

Deste modo, as relações de compra e venda podem ser explicadas em termos de transferências 

de valores.  
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No uso da moeda e da cédula, a transferência de valor econômico não é dissociada da 

transferência de material, já que o valor da moeda e da cédula é expresso (numericamente, 

inclusive) em seu próprio material. Porém, isso não ocorre com o uso do cartão de crédito.  

Ao usar o cartão de crédito – e, algumas vezes, o cheque - o valor não é transferido 

para outra pessoa junto com a representação material. A digitação da senha ou a assinatura 

serve como indicador da intenção de compra, paga à instituição comercial através de 

mecanismos bancários. Deste modo, o uso do cheque e do cartão de crédito se constitui como 

formas privilegiadas de investigar a compreensão infantil do valor econômico, pois que 

possuem a vantagem de separar o valor da representação material através do qual o dinheiro é 

veiculado. Além do mais, o uso do cartão e do cheque também possibilita avaliar em que 

medida as crianças compreendem a necessidade de usar o dinheiro nas compras.  

Tendo discutido conjuntamente os dados do Estudo 1 e do Estudo 2, cabe comentar 

alguns pontos considerados relevantes à luz da literatura voltada à compreensão de fenômenos 

econômicos pelas crianças.  

 

4.2. A presente investigação e a literatura na área  

 

Considerando-se todos os dados obtidos na presente investigação, isto é, os achados 

oriundos dos dois estudos realizados, podem-se constatar diversas aproximações e alguns 

distanciamentos em relação à literatura na área.  

A primeira e mais óbvia aproximação refere-se à relação entre a aquisição de 

conhecimentos econômicos complexos e a idade dos participantes, como evidenciado na 

maioria das pesquisas anteriormente mencionadas (e.g., Araújo, 2009; Berti, Bombi & 

DeBeni, 1986; Delval, 1991; Furth, 1980; Leiser & Halachmi, 2006; Ross et al., 2005). 
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Quanto aos estágios da compreensão social da criança elaborados por Furth (1980), 

foram observados pontos de convergência e de divergência. De acordo com a idade, o 

pensamento econômico do Grupo 1 (6-7 anos) deveria transitar entre o Estágio I e o Estágio 

II. Na prática, foi isso que realmente ocorreu, visto que carterísticas desdes dois níveis de 

compreensão surgiram na amostra investigada, tais quais: a) tendência a ver o uso do dinheiro 

como mero ritual; b) o dinheiro foi visto como instrumento específico nas transações 

comerciais; c) as imagens mentais indicam uma ordem social estática; d) não há necessidade 

de explicar o que vivenciam; e) não se entende que o vendedor compra os bens que vende. 

No entanto, algumas características divergiram do que foi apontado por Furth (1980). 

Em primeiro lugar, a associação da obtenção do dinheiro com o trabalho foi amplamente 

citada pelas crianças investigadas, aspecto este que não aparece no estudo do autor. Além 

disso, nenhuma criança explicitou que o dinheiro era livremente disponível, sendo a origem 

do dinheiro mais associada ao banco e às fábricas. 

As crianças do Grupo 2, com idades entre 8-9 anos, deveriam se caracterizar pelo 

pensamento econômico típico dos Estágios II e III, conforme proposto por Furth (1980). 

Também neste caso foram verificadas semelhaças (as crianças percebem a diferença entre 

eventos pessoais e sociais; alguns conflitos cognitivos do estágio anterior começam a ser 

superados, a compreensão de sistemas políticos e funções governamentais são ainda vagas) e 

diferenças (as imagens mentais não indicam uma ordem social estática, já se entende que o 

vendedor compra os bens que vende). Embora algumas ideias sobre o lucro tenham surgido 

espontaneamente nas entrevistas na presente investigação, estes achados não foram analisados 

em virtude de sua baixa ocorrência. 

Os dados da presente pesquisa indicam, a exemplo de Araújo (2009), que as noções 

acerca da origem e circulação do dinheiro são de difícil compreensão pelas crianças, 

começando a ser compreendidas por volta dos 9 anos, assim como o funcionamento bancário. 
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Conforme comentado anteriormente, foi bastante recorrente a ideia de que o cartão de 

crédito precisa ser recarregado, tal qual acontece com os cartões de telefones celulares pré-

pagos. Ao lado desta ideia, a noção de que o cheque serve somente para anotar (inclusive os 

gastos efetuados com o cartão de crédito) revela a pouca apropriação do sistema bancário 

pelas crianças. Esses resultados vão na mesma direção dos mostrados por Denegri, Martínez e 

Etchebarne (2007), segundo os quais mesmo os adolescentes apresentam uma compreensão 

superficial sobre as regras de funcionamento bancário. 

Também foram convergentes os dados deste estudo e os apontados por Delval (1991). 

Para este autor, a plena compreensão do uso do dinheiro somente ocorre em torno dos 9 ou 10 

anos, fato evidenciado pelo maior sucesso das crianças do Grupo 2 ao explicar o uso do 

dinheiro e pela compreensão da necessidade social de usá-lo nas compras (que extrapolavam a 

simples realização de um ritual).  

 

4.3. A presente investigação e investigações futuras 

 

A presente pesquisa trouxe importantes contribuições à compreensão do conhecimento 

econômico infantil, especialmente por fornecer alternativas ao estudo de noções econômicas 

complexas (como é o caso da circulação do dinheiro), partindo do uso das representações 

materiais do dinheiro (moeda, cédula, cheque e cartão de crédito).  

No entanto, em virtude dos limites que cercam qualquer investigação e do valor 

heurístico que elas devem ter, algumas questões importantes precisam ser melhor 

consideradas e aprofundadas. Uma delas relaciona-se ao fato de somente crianças de nível 

socioeconômico médio terem sido entrevistadas. Deste modo, torna-se necessária a realização 

de estudos futuros com crianças de outros níveis socioeconômicos para avaliar se as noções 

aqui identificadas também estariam presentes em crianças, por exemplo, de baixa renda que 
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não possuem as mesmas experiências sociais com o dinheiro (pagamento de serviços, sistema 

bancário etc.). Ou mesmo entre crianças de baixa renda que estão engajadas em situações de 

compra e venda típicas do comércio informal.  

No estudo de Furnham (2005), as crianças provenientes de classes socioeconômicas 

menos favorecidas tiveram mais sucesso ao explicar o uso que o governo faz dos impostos 

recebidos do que as crianças das classes socioeconômicas mais favorecidas, provavelmente 

porque os pais daquelas discutem essas questões com maior frequencia, já que dependem 

mais da ajuda do Estado. Em uma direção contrária, Denegri, Martínez e Etchebarne (2007) 

apontaram que os adolescentes de nível socioeconômico mais baixo apresentaram menor 

compreensão do funcionamento bancário do que os pertencentes a níveis mais altos. Isso 

indica que o nível socioeconômico, a priori, não determina uma maior ou menor compreensão 

sobre um dado fenômeno econômico. Torna-se, portanto, necessário, investigar com maior 

profundidade os fatores que influenciam na aquisição de uma Alfabetização Econômica mais 

adequada. 

Neste contexto, como primeira sugestão para pesquisas futuras tem-se a avaliação dos 

impactos gerados pelas diferenças socioeconômicas na compreensão de noções econômicas 

pelas crianças, bem como o impacto da experiência profissional dentre elas (como nos alerta o 

estudo de Carraher, Carraher e Schliemann, 1995, a respeito do conhecimento matemático).  

Em segundo lugar, e em decorrência da primeira sugestão, cabe investigar se a maior 

experiência com o uso do dinheiro e com as práticas econômicas resulta em maior 

compreensão acerca do sistema econômico.  

Por fim, cabe considerar que este estudo utilizou apenas quatro das representações 

materiais do dinheiro, não se detendo a outros meios de troca econômica. Deste modo, a 

terceira sugestão de estudos futuros considera a importância de se investigar a compreensão 

infantil quanto ao uso do cartão de débito e mesmo das compras realizadas via internet. As 
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compras on-line, cada vez mais frequentes na sociedade, tem se estendido também ao domínio 

infantil, havendo inclusive uma modalidade de dinheiro virtual denominada Bitcoin20.  

A virtualidade do dinheiro, no entanto, não se restringe às compras on-line. Muitas 

transações bancárias, como os pagamentos e as transferências, podem ser realizadas através 

de telefone e internet. Não raras vezes, a pessoa somente vê o seu dinheiro através da tela do 

computador, na forma de dados numéricos. Muitos estudos podem ser desenvolvidos também 

com ênfase neste aspecto da compreensão econômica. 

 

4.4. A presente investigação e as implicações educacionais 

  

Saber atuar em um mundo onde os aspectos econômicos apresentam-se 

constantemente é, ao mesmo tempo, um desafio e uma necessidade. Desafio porque perceber, 

manejar, organizar e dar sentido a uma gama de fragmentos de informações que se 

apresentam na vida cotidiana é uma tarefa especialmente árdua para as crianças. Ao mesmo 

tempo, a falta de um ensino sistemático de conceitos econômicos faz com que os infantes 

fiquem entregues aos seus próprios recursos, já que seus pais muitas vezes também não foram 

alfabetizados economicamente (Denegri et al., 2005). 

A necessidade de compreender os temas econômicos, por sua vez, refere-se à 

aquisição de habilidades que permitam uma vivência plena e satisfatória nos espaços sociais.  

Ter sucesso em gerir os próprios recursos financeiros, em planejar gastos e poupanças e em 

refletir criticamente sobre hábitos de consumo são habilidades aprendidas através de uma 

educação econômica eficaz, a qual colabora para uma maior qualidade de vida tanto em nível 

pessoal quanto em nível coletivo. A necessidade de educar as crianças economicamente se 

                                                 
20 Para maiores informações, acesse http://www.weusecoins.com/ 
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relaciona também ao avanço da globalização, que demanda crescentemente um novo modo de 

desenvolvimento sustentável pautado no desenvolvimento humano (Gempp et al., 2007). 

Hoje, é comum observar as iniciativas das escolas em prol de uma formação 

ecológica. Questiona-se, então, em que medida o desenvolvimento sustentável pode ser 

ensinado sem se levar em conta certos aspectos econômicos? A compreensão do sistema 

econômico como um todo integrado, como um emaranhado de teias de relações que 

perpassam todas as instâncias da vida social conduz a uma maior possibilidade de explorar 

inclusive a temática ecológica, fazendo com que a preservação ambiental seja abordada sob 

um viés contextualizado.  

Para preservar o meio-ambiente, não basta tomar banhos rápidos e apagar as luzes ao 

sair da sala (embora estas medidas também sejam fundamentais). Por que não ensinar as 

crianças sobre os processos produtivos, desde a retirada da matéria-prima da natureza, dos 

custos de produção, dos mecanismos de estabelecimentos de preços, do lucro das empresas 

envolvidas até a chegada da mercadoria à prateleira das lojas? Seria esse um caminho mais 

eficaz para conscientizar as crianças?  

Questões como estas podem servir de base para a elaboração de futuros planos de 

intervenção no âmbito escolar, fazendo com que as escolas contribuam de modo mais eficaz 

para a formação integral de seus alunos, através da adoção de uma Alfabetização Econômica 

que integre os aspectos econômicos aos aspectos sociais, morais e ecológicos.  

Para elaborar currículos de Alfabetização Econômica adequados à realidade das 

crianças-alvo é necessário conhecer tanto o que elas sabem de economia quanto avaliar as 

condições sócio-históricas que caracterizam o meio em que estão inseridas. Também aí reside 

a contribuição de estudos que se dedicam a investigar o pensamento econômico infantil. 

Por outro lado, é fundamental explorar os temas econômicos através de um contexto 

lúdico, estimulando a motivação das crianças através da adoção de materiais, técnicas e 
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abordagens condizentes com o seu aparato cognitivo. Neste contexto, estimular a 

aprendizagem de crianças quanto aos conhecimentos econômicos utilizando a mediação 

simbólica de um personagem super-herói pode ser uma alternativa ao mesmo tempo simples, 

motivadora e eficaz (Denegri, Del Valle, Sepúlveda, Etchebarne e González, 2009b). 

Finalmente, a compreensão do conhecimento econômico infantil surge como uma 

proposta que interessa à Psicologia enquanto um conhecimento que permeia o social e o 

cognitivo; bem como, ao mesmo tempo, pode ser uma importante ferramenta para auxiliar na 

formação cidadã de crianças e jovens, já que promove um maior entendimento acerca do 

funcionamento social de um modo mais amplo, e das relações sociais marcadas pelo uso do 

dinheiro de um modo mais específico. 

A descoberta de que a sociedade se estrutura e funciona sob a égide de mecanismos 

econômicos não torna a experiência humana menos digna. Em si, o dinheiro não é nem bom e 

nem mau. Estes adjetivos se aplicam somente ao uso que pode ser feito dele. Nesse sentido, 

cabe à família e, especialmente, às escolas, ensinar crianças e jovens que o sistema econômico 

pode e deve funcionar em prol de uma sociedade mais justa, onde os valores morais de 

cooperação, solidariedade, preservação ambiental, justiça e trabalho se desenvolvam como a 

conseqüência natural de uma convivência baseada no amor e no respeito ao próximo.  
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APÊNDICE A – 

Exemplos de entrevista  

 

 
• Estudo 1 – Grupo 1 

 

 

E21: O que é dinheiro? 

C18: É uma forma de pagamento. 

E: Uma forma de Pagamento?! Existe outra forma de pagamento? 

C18: [silêncio] 

E: E esse dinheiro vem de onde? 

C18: Do Banco 

E: Só do banco? 

C18: Do banco ou do ... (silêncio) 

E: Esse que ta no banco, de onde ele sai? 

C18: Da fábrica? 

E: E essa fábrica fica aonde? ... 

C18: Não sei... 

E: E como é que é isso? 

C18: Não sei. 

E: E como é que o dinheiro é feito? 

C18: De papel 

E: Só de papel? Como que consegue pegar o dinheiro? 

C18: Trabalho. 

                                                 
21 E: entrevistadora/ C18: criança entrevistada.  
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E: Além do trabalho pode de outro jeito? 

C18: Não. 

E: Certo. Onde o dinheiro fica? 

C18: Na carteira 

E: Tem outro lugar que o dinheiro fica também? 

C18: No bolso. 

E: Tem outro lugar? 

C18: Não. 

E: Então é só na carteira ou então no bolso né? 

C18: Sim. 

E: Como o dinheiro chega na carteira das pessoas? 

C18: Pelo trabalho, quando recebe o salário. 

E: E no bolso? Como chega no bolso? 

C18: Do mesmo jeito. 

E: Pra que o dinheiro serve? 

C18: Dinheiro. Pra pagar. 

E: Sem ser pra pagar serve pra mais alguma coisa? 

C18: Não. 

E: E fora pra pagar, serve pra outra coisa? 

C18: Não. 

E: Como é que as pessoas usam o dinheiro? 

C18: Não entendi. 

E: Como é que as pessoas fazer pra usar o dinheiro? Todas as pessoas usam do mesmo 

jeito? 

C18: Não. 
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E: Ou tem jeitos diferentes de usar? 

C18: Tem pessoas compram uma coisa e muito tempo depois compram de outro tipo não 

é tudo igual. As pessoas não comprar a mesma coisa sempre, uma pessoa pode comprar 

um carro e outra pessoa pode comprar outro tipo de carro. 

E: Entendi. Certo. E além de usar o dinheiro pra comprar pode usar para outra coisa? 

C18: Não.  

E: Certo. A gente acabou! 

 

• Estudo 2 – Grupo 2 
 

 
E: Tu sabe o que são essas coisas? 
 
C45: Um cartão, uma nota e uma moeda de vinte e cinco. 
 
E: E isso aqui? [aponto para o cheque]. 
 
C45: Aquilo que a gente usa pra fazer um cheque.     
 
E: Tu sabe onde tá a cédula?                     
 
C45: [aponta corretamente] 
 
E: Certo... Para que servem essas coisas todas? 
 
C45: Pra fazer pagamentos. 
 
E: Serve pra outra coisa sem ser os pagamentos? 
 
C45: [Silêncio] 
 
E: Só pros pagamentos? 
 
C45: [faz que sim com a cabeça] 
 
E: Certo...  
 
C45: Mas, assim! Pra pagar conta, comprar... 
 
E: Ah, tá. Como é que a gente usa a moeda? 
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C45: Como assim? 
 
E: De que jeito a gente usa a moeda?  
 
C45: A gente usa ela pra comprar. Eu às vezes junto moedas para comprar umas coisinhas 
aí pra mim... Que não são muito... 
 
E: Então a gente pode usar moeda juntando, né? É um jeito de usar a moeda... Mas só dá 
pra usar juntando a moeda? 
 
C45: Depende de qual for também, né? Dá pra comprar mais coisa a de um real. 
 
E: É verdade. E como é que se usa a cédula? 
 
C45: A cédula? A gente... eu for comprar um carrinho, aí eu levo... O carrinho custa, 
digamos, noventa e nove reais. Aí eu levo uma cédula, vou em alguma loja do shopping, 
vou em alguma loja aí... Aí entrego a cédula.                            
 
E: Certo. E como é que eu uso o cheque? 
 
C45: Você faz um cheque, a sua senha... Aí leva pro banco, aí deposita nele. 
 
E: Hum, hum. A pessoa escreve o cheque para ela mesma e deposita? 
 
C45: Ela faz o cheque pra alguma pessoa que está devendo. Aí coloca, tira um papelzinho, 
dá pra pessoa pra ela [incompreensível]. 
 
E: Aí vai lá no banco? 
 
C45: E troca o cheque.  
 
E: Certo. E como é que usa o cartão de crédito? 
 
C45: É... vamos supor que eu vou pra um restaurante. Aí eu termino de jantar aí eu peço 
pra o garçom “aceita cartão?”, aí ele diz que sim. Aí eu vou, coloco a minha senha lá aí ele 
vai e passa. 
 
E: Aí ele vai lá, passa e pronto. Fica tudo certo? 
 
C45: Essas coisas eu não sei direito. Só uso mesmo dinheiro.   
 
E: Certo... Por que que tu usa só dinheiro?  
 
C45: Por causa que me pai diz que eu ainda não tenho muita idade pra usar cartão.  
 
E: E tem que ter idade pra usar cartão? 
 
C45: Meu pai diz que não é muito bom eu ter cartão, não. Que é melhor eu ter cartão só 
quando eu tiver lá pros 20 anos, que eu tenha mais responsabilidade.  
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E: E quem é que tem o cheque? 
 
C45: Qualquer pessoa. 
 
E: A pessoa só pode usar o cartão quando tiver mais responsabilidade, for maior de 20 
anos. E o cheque? Quem é que tem o cheque? 
 
C45: A pessoa pode... é... só pode usar com no mínimo 18 anos. 
 
E: O cheque? 
 
C45: [faz que sim com a cabeça]. 
 
E: E a moeda? Tem isso com a moeda? Quem é que pode usar a moeda? 
 
C45: Eu uso moeda. Moeda pode usar qualquer pessoa.  
 
E: O uso da cédula e da moeda tem alguma diferença? 
 
C45: Acho que... A moeda só tem aquele valor. A moeda não. A moeda tem o valor da 
moeda e a cédula tem o valor da cédula. A cédula vale mais.  
 
E: E tem diferença usar o cheque ou o cartão? 
 
C45: [silêncio].  
 
E: Tá difícil, né? 
 
C45: É que eu não sei muito assim, cartão, essas coisas.  
 
E: E quando é que é melhor usar a moeda, então? 
 
C45: Quando é pra pagar coisas menores, assim. Eu vou pra padaria, vou comprar um 
[incompreensível], que é dois e cinqüenta. Aí eu posso usar a moeda. Ou se eu quiser 
mesmo, posso usar a nota.  
 
E: E quando é que é melhor usar o cheque? 
 
C45: Quando vai pagar coisas mais grandes, que nem um carro. Melhor do que juntar um 
bocado de moedinhas. 
 
E: Dá trabalho, né? E quando é que é melhor usar o cartão de crédito?  
 
C45: Cartão de crédito é melhor usar quando vai comprar uma bolsa, é... também quando 
vai fazer feira, no supermercado. Fazer uma feira grande.  
 
E: E de onde vêm essas coisas todas? Tu sabe de onde vem a moeda, por exemplo? 
 
C45: Do banco. 
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E: Vem lá do banco? E a cédula? 
 
C45: A cédula... Acho que também vem lá do banco.  
 
E: E onde é que a cédula e a moeda estavam antes de estarem no banco? 
 
C45: A moeda eu não sei, não. Mas a cédula eu acho que ela é feita aí por uma máquina aí 
ela é feita num lugar aí. Aí aqueles carros levam pra o banco. 
 
E: A cédula é assim. E a moeda? 
 
C45: [silêncio]. 
 
E: E o cheque? 
 
C45: O cheque... eu acho que é do banco mesmo. Por exemplo, você faz uma conta no 
banco aí o banco te dá um cheque. 
 
E: Certo. E o cartão de crédito? 
 
C45: Você vai lá no banco, aí coloca o dinheiro que você quer, aí o banco vai e coloca no 
cartão de crédito e dão pra você. 
 
E: Então você dá o dinheiro no banco e o banco te dá crédito... 
 
C45: Você vai, leva o valor que você quer colocar no cartão de crédito. Por exemplo, eu 
tenho mil e setecentos reais. Aí eu quero colocar no meu cartão de crédito, o valor que eu 
quero ter. Aí eu vou lá no banco, aí faço umas coisinhas aí. Aí eu vou lá, troco, e depois 
disso coloca no cartão de crédito. 
 
E: Certo. Como é que a gente faz pra conseguir essas coisas. Como é que se consegue 
moedas?  
C45: Eu consigo moedas com meu pai. Ele me dá. E também com mesada. É... mas você 
consegue também trabalhando.  
 
E: E a cédula? 
 
C45: A cédula? 
 
E: Como é que a pessoa consegue cédula? 
 
C45: Acho que trabalhando. Que o emprego vai e deposita o dinheiro na sua conta e você 
vai no final do mês aí pega a sua conta bancária e recebe o salário.  
 
E: Certo. E o cheque? Como é que a pessoa consegue o cheque? 
 
C45: Eu acho, não tenho certeza não. Eu acho que a pessoa consegue o cheque assim: você 
vai lá no banco aí faz uma conta, uma poupança. Aí, quando você faz, eu acho que o banco 
dá o cheque pra se você quiser anotar pra você ir pagar... 
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E: E o cartão de crédito? 
 
C45: [silêncio] Eu não falei que a pessoa vai lá no banco...? 
 
E: Eu perguntei antes de onde é que as coisas vinham... Agora perguntei como a pessoa 
consegue. Vem lá do banco. E a pessoa consegue como? Vai lá no banco e pega, né? 
 
C45: Aí vai e deposita o dinheiro e o banco entrega pra usar o cartão.  
 
E: Depois que a pessoa usa a moeda, pra onde é que ela vai? 
 
C45: Como assim? 
 
E: Tu foi lá na cantina da escola, e deu a moeda pra comprar. E aí? Ela vai pra onde, a 
moeda? 
 
C45: Ela vai pra... pessoa que trabalhou  lá, pra fazer as coisas. Um exemplo: a empregada 
da cantina... Aí  metade dessa moeda vai pra pessoa dessa cantina, aí divide. 
 
E: Eles dividem. Uma parte vai ficar com uma pessoa, a outra parte vai ficar com outra. É 
assim? 
 
 C45: Não. Cada um tem o seu salário pelo trabalho. Um exemplo: o dono da cantina vai 
ter que ganhar mais do que os funcionários. É a longo-prazo o trabalho... 
 
E: Certo... E como será que depois o pessoal vai resolver [incompreensível]. Eles recebem 
a moeda. E depois? 
 
C45: Eles podem pagar, pra comprar o material escolar do filho. Aí eles compram, aí os 
funcionários de lá fazem a mesma coisa. Mas eu acho que uma parte, uns 10% ou menos, 
mais ou menos isso, vai pro governo. 
 
E: Por quê? 
 
C45: [silêncio] 
E: E o que acontece coma a cédula? A gente fez uma compra em uma loja, comprou 
alguma coisa lá e pagou com essa cédula aí. Vai pra onde essa cédula?  
 
C45: Não é a mesma coisa, não? 
 
E: É a mesma coisa da moeda? Tu acha que é ou que não é a mesma coisa? 
 
C45: Eu não sei... 
 
E: E o cheque, é a mesma coisa? Também vai passando de mão em mão? 
 
C45: Não. 
 
E: Não? O que é que tem de diferente? 
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C45: O banco dá o cheque pra pessoa. Aí fica o cheque com a pessoa. Aí um exemplo... ela 
vai lá e... Ela tá devendo mil e quinhentos reais pra pessoa. Aí ele vai lá, faz, coloca a 
senha da conta dele. Aí dá o papelzinho pra pessoa, que ela pode pegar aquele e dá o 
dinheiro da conta. Mas não vai passando de mão em mão não. 
 
E: E o cheque vai parar aonde? Será que vai dá pra usar de novo? 
 
C45: Acho que não. Acho que o cara vai no banco, aí dá o cheque. Aí ele pega o dinheiro 
que ele colocou aqui, que ele tirou da conta de uma pessoa, aí a pessoa dá um cheque pro 
cara ai vai e coloca ele na máquina, aí a máquina tira o dinheiro. 
 
E: A pessoa fica com o dinheiro e o cheque fica no caixa? 
 
C45: Acho que é.  
 
E: E o cartão de crédito? 
 
C45: Como assim o cartão de crédito? 
 
E: A pessoa foi lá e usou o cartão de crédito. Aí passou na maquininha, no restaurante. A 
pessoa já é responsável, já pode ter seu cartão. A pessoa pagou a conta.  
 
C45: Fica com a pessoa? 
 
E: E como é que a pessoa vai pagar a conta se ficar com o cartão de crédito? Como é que o 
pessoal do restaurante vai receber o pagamento? 
 
C45: Um exemplo... esse cartão daqui é meu. Aí eu vou lá e to com o meu cartão.  Aí eu 
vou pagar o restaurante, aí peço a maquininha. Aí digito lá a minha senha, aí eu dou [o 
cartão] pro cara, o cara passa. Aí o dinheiro que tem aqui, não todo, o dinheiro que eu to 
devendo, vai pra o banco. Aí eles vão lá, aí o gerente do restaurante vai lá no banco, aí 
pega o dinheiro, separa, vê o salário de cada um e deposita na conta de cada um.  
 
E: Certo... Acabamos.  
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