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O grupo de pesquisa “Educação Financeira e Discurso” tem o objetivo de analisar, sob o viés 

dos estudos do discurso, como se dá a construção linguística de textos de programas e obras 
sobre educação financeira e finanças pessoais. A educação financeira voltada à administração 

das finanças pessoais apresenta-se comoproposta de orientar os indivíduos quanto à gerência de 

suas finanças, estimulando hábitos de racionalidade nos gastos, poupança einvestimento. Com o 
intuito de fomentar a educação financeira dos brasileiros, associações comunitárias, 

organizações não governamentais e o próprio governo vêm dedicando espaço ao assunto, 

conforme destacam Augustinis, Costa e Barros (2012). Discussões sobre a temática têm, 

também, ganhado destaque nos veículos de comunicação, haja vista as diversas matérias ou 
artigos sobre o assunto na mídia brasileira, e no meio editorial, que disponibiliza um número 

significativo de obras sobre o tema. O discurso da educação financeira voltado às finanças 

pessoais apresenta-se como contraponto ao discurso do consumismo, propondo o planejamento 
financeiro e a melhoria nas tomadas de decisões de gastos e poupança. Contudo, considerando 

que as interações verbais são lugares de construção de significados, de ressignificações, de 

disputa de sentidos, questiona-se até que ponto esse discurso se constrói como espaço de 
resistência ou reprodução de sentidos hegemônicos, já que osdiscursos e os textos que os 

materializam não são isolados no espaço e no tempo, mas se relacionam com outros textos e 

discursos do passado e do presente. No âmbito do texto, essa propriedade de dialogar com 

outros textos que circulam em nossa sociedade é denominada intertextualidade e no domínio do 
discurso, a essa relação constitutiva do próprio discurso, dá-se o nome de interdiscursividade 

(WODAK; WEISS, 2005). Os autores propõem ainda uma terceira categoria que seria a 

recontextualização, que incorpora a dinâmica discursiva e a modificação de argumentos, temas 
etc. na sua transposição para outros discursos ou gêneros textuais (por exemplo, a apropriação 

do discurso da economia pelas obras de educação financeira). Norteados, portanto, por essas 

questões centrais, os trabalhos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa têm o intuito de incentivar 

a pesquisa interdisciplinar em textos de obras e programas de educação financeira, associando 
os estudos de pressupostos teóricos da educação financeira, da economiae dos estudos do 

discurso à análise da produção/circulação desses textos. 
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Este trabalho tem como objetivo analisar como as narrativas de obras de finanças pessoais 
voltadas ao público feminino dialogam, de maneira interdiscursiva, com outros dizeres 

existentes em nossa sociedade sobre a relação entre mulheres e consumo. Nesse sentido, 

trabalhou-se com os pressupostos teóricos e metodológicos da Análise do Discurso (AD) com o 
intuito de compreender e analisar os enunciados do nosso corpus, que foi composto pelos livros: 

“Eu mereço ter dinheiro: como ser feliz para sempre na vida financeira” e “Finanças femininas: 

como organizar suas contas, aprender a investir e realizar seus sonhos”, publicados em 2013 e 

2014, respectivamente. Para discutir a construção narrativa desses estereótipos, o trabalho 
filiou-se à concepção de gênero como uma construção social, histórica e cultural, conforme 

estudos de Butler (2003), Siqueira (2014) e Melo (2004). No que tange ao discurso, corrobora-

se com a afirmação de Orlandi (2009), quando a autora afirma que as pesquisas em AD buscam 
entender como os textos expressam e reproduzem as relações sociais e visões de mundo dos 

sujeitos. Dessa maneira, observou-se, na análise do corpus,que o sujeito discursivo, ao atualizar 

os estereótipos na construção narrativa da relação da mulher com suas finanças pessoais, 
desconsidera a atual noção de gênero como construção social e reproduz discursos que 

alimentam a ideia de que há características biológicas que influenciam a formação psicológica 

das mulheres e os papéis sociais que elas desempenham. Foi possível identificar, portanto, a 

reprodução, sem questionamentos, de estereótipos que alimentam a ideia de que há uma “força 
misteriosa” intrínseca à “alma feminina”, reforçando o discurso sobre a formação biológica da 

personalidade feminina; que relacionam o trabalho das mulheres a “talentos” naturais femininos, 

vistos como formas de complementação da renda; e que, de forma bastante recorrente, 
alimentam a dependência da mulher ao consumo como forma de satisfazer desejos relacionados 

ao universo doméstico e estético. 
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O discurso da Educação Financeira hegemônico se apoia na ideia de que pessoas educadas e 

informadas são capazes de tomar as melhores decisões, obtendo resultados favoráveis para o 

próprio bem-estar financeiro, o que tende a se refletir em uma menor frequência de crises 
financeiras e, consequentemente, em um cenário macroeconômico mais estável. Tal discurso 

aponta para o baixo índice de “alfabetização financeira” da população de países como o Brasil, 

defendendo iniciativas como a ENEF (Estratégia Nacional de Educação Financeira). Conforme 

Pereira & Pereira (2017) essas ações, apoiadas pelo Estado, são coordenadas por entidades 
ligadas ao mercado financeiro brasileiro e se limitam à divulgação de produtos e serviços 

bancários com objetivos de ampliar vendas sobre a população brasileira, sob o pretexto de ação 

educacional. Tais iniciativas podem ser entendidas como favorecedoras dos movimentos dos 
capitais financeiros globais, ansiosos por maximizar seus lucros em cenário de globalização. 

Nesse sentido, propomos que o discurso da educação financeira seja analisado a partir da 

perspectiva das “vozes da Globalização”, conforme Fairclough (2006). Uma dessas vozes é a 
“acadêmica”, responsável pela concepção teórica do discurso e de sua defesa pela avaliação de 

resultados por critérios objetivos e científicos. Em função disso, no presente trabalho, focaremos 

atenção para o discurso da defesa da “educação financeira” no campo acadêmico, mostrando sua 

insuficiência a partir de análise que realizaremos apoiados na Análise do Discurso Crítica. Para 
tanto, avaliamos o discurso dos trabalhos de um dos principais nomes da academia global, o da 

professora e pesquisadora Annamaria Lusardi (Universidade de Dartmouth, EUA). Em linhas 

gerais, a professora faz a ampla defesa da tese de que há uma relação direta entre alfabetização e 
bem-estar financeiro, de modo que pessoas com baixa alfabetização cometem erros ou tomam 

decisões equivocadas que resultam em um baixo bem-estar, enquanto pessoas com alta 

alfabetização financeira tomam decisões mais acertadas, o que se reflete no seu maior bem-estar 

financeiro individual e macroeconômico. Por meio de pesquisas empíricas, em diversos países 
do mundo, a professora denuncia a baixa alfabetização financeira da população, em especial de 

nichos sociodemográficos constituídos pela população “negra”, “hispânica”, “mulheres”, 

“jovens” e “idosos”. Por fim, a acadêmica defende a implementação de inciativas de educação 
financeira, cujos resultados comprovariam sua tese principal. 
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