
O que o
dinheiro

compra e o
que não?



Educação  

Marque o que não se pode comprar e justifique sua resposta:

Conhecimento 
Game
Jogar

Viagem
Diversão

Família
Filme no Cinema

Almoço na Lanchonete
Amigos

Amor
Balada



saúde

segurança

preconceito

autoestima

respeito

igualdade

honestidade 

solidariedade

E essas? É possível comprar respeito, saúde..... Qual é o seu ponto
de vista? Discuta com os colegas e descubra como eles pensam.

voluntariado

tranquilidade

empregoaposentadoria

moradia dignidade

cultura

meu próprio negócio



Professor:

Não se compra: conhecimento, jogar, diversão, amigos, a família e amor. 
O dinheiro pode interferir na qualidade porém não é ele que vai determinar
se uma pessoa tem família, amigos e amor por exemplo.
Discuta no sentido de quando o dinheiro pode ajudar e quando ele
atrapalha.
Por exemplo, existem situações onde o excesso de dinheiro diminui  o tempo
que os pais se dedicam à família porque gastam mais tempo em enriquecer,
ou os pais têm outros entretenimentos que o dinheiro pode comprar por
exemplo. Será que uma viagem ao exterior vai garantir um dia cheio de
diversão?
Aqui não é que o dinheiro substitui um pelo outro. O dinheiro ajuda, mas
não devemos nos guiar por ele. Cite exemplos onde o dinheiro ajuda. Por
exemplo: A mesma viajem ao exterior pode ser recheada de diversão,
momentos com a família junta curtindo. Somos nós que damos o valor a esse
dinheiro. São as nossas prioridades. Devemos deixar bem claro o que
queremos.
Um jovem pode (e deve ganhar presentes, entretenimento, alimentação) mas
ela TAMBÉM DEVE GANHAR, momentos e companhia dos pais, amor,
respeito, oportunidades de se divertir e principalmente CONHECIMENTO e
EDUCAÇÃO. 
O importante é ter equilíbrio, saber dar valor ao dinheiro, não se tornar
escravo dele. E que não é o dinheiro que vai impedir de receber amor.

E esses comparativos podem ir mais longe, por exemplo, se pode comprar
COMPANHIA, mas não AMIZADE. Se pode comprar um TEMPLO
RELIGIOSO mas não a FÉ. Se pode comprar uma ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
mas não a ADMIRAÇÃO.

Marque o que não se pode comprar e justifique porque:



Professor:
E essas? É possível comprar respeito, saúde.....

Sim e não. Ótimos temas para discussão. Envolva a Filosofia, Sociologia,
Geografia.
A Saúde até certo ponto o dinheiro compra porque podemos ter acesso à
remédios, tratamentos mais eficazes, médico de qualidade. Por outro lado há
doenças onde não existem tratamentos como câncer e nenhum dinheiro pode
resolver.
A segurança também. Podemos até contratar um segurança particular, mas
há situações em que isto não é o suficiente. Cite lugares ao redor do mundo
que estão em guerra e conflitos.
Respeito, igualdade, dignidade e honestidade. Existem certas locais onde
infelizmente, pessoas de camada social mais simples não são respeitadas.
Racismo, machismo, gordofobia, e tantos outro tipos de  preconceito nada
têm a ver com dinheiro. Ter as mínimas condições de viver também se
traduz em dignidade. Por outro lado é comum pessoas com muito dinheiro
serem mais respeitadas (até certo ponto) que outras. Por outro lado
preconceito é educação e ele acontece em todas as camadas sociais. Alguns
países mais, outros menos. Onde não há preconceito é normal existir mais
solidariedade. Questione se é possível ser solidário quando não se tem
dinheiro.
Voluntariado. Também está muito ligado ao caráter. Se pode comprar o
caráter de uma pessoa?  Associamos muito pessoas muito ricas à falta de
caráter, egoístas e não honesta porque é muito difícil enriquecer sendo
honesto, não passando por cima de outros e etc. Será que é assim mesmo?
Pesquise exemplos do contrário. Pessoas que enriquecem trabalhando,
respeitando os outros e sendo honestas. Inclusive pessoas ricas fazendo
trabalho voluntário.
Emprego: Até que ponto ter dinheiro para estudar em uma boa faculdade se
traduz em emprego. Pesquise o índice de desempregados por faixa de estudo.
E ainda o valor do solário com nível escolar. 



Professor:
Ter um emprego se traduz em tranquilidade? Ou ter acesso a segurança? A
saúde? Saber que não vai passar fome?
E a realização do seu próprio negócio. É possível construir sem dinheiro?
Pense em diversas formas de empreendedorismo, é possível começar sem
dinheiro?
Moradia. Procure por exemplos de moradias subsidias por governos, e as
disparidades de qualidades das moradias. Estão relacionadas ao dinheiro?
Aposentadoria.  O que acontece com quem nunca contribuiu para a sua
aposentadoria. Existem programas que ajudam pessoas idosas que não
recebem aposentadoria, inclusive em outros países?
O que é cultura. Ao responder esta pergunta já se consegue questionar a
influencia do dinheiro na cultura.
Autoestima. O dinheiro pode até deixar a autoestima lá embaixo quando
damos um valor excessivo a ele. E existem muitos casos. O dinheiro pode até
pagar uma terapia em casos de baixa autoestima. Mais uma vez a diferença
vai ser na importância que damos ao dinheiro. Quantos artista (famosos,
ricos) morreram de overdose? O que leva a isso? Pressão do sucesso?

Termine o exercício enfatizando que o importante é ter objetivos na vida,
ter consciência nos gastos, saber que o dinheiro tem o seu valor (e é finito)
mas as outras coisas devem ter mais. O importante é encontrar um
equilíbrio.

Outros temas muito importantes que também podem ser discutidos se o
dinheiro compra ou não:

FELICIDADE - FAMA - SUSTENTABILIDADE - JUSTIÇA - PAZ -
RELIGIOSIDADE.


