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Fim do treino e começo da conversa
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O treino do time de futsal dos meninos do Condomínio Bela Vista ter-
minou tranquilamente como sempre. Mas o dia não era como os demais. Nem 
tranquilo. Havia uma coisinha que eles precisavam conversar e decidir. Por 
isso, após o fim do jogo, ninguém foi para casa apressado em busca de banho ou 
de alguma coisa para comer. Ficaram por ali, na beira da quadra, conversando.

– Precisamos decidir logo se vamos ou não vamos inscrever nosso time no 
campeonato... – disse Zé Luiz, o craque do time.

– Querer a gente quer, mas e as camisas, e a bola nova? Quem vai arrumar 
isso pra gente? – perguntou Pedro Paulo, o goleirão do time.

– Ah, isso a gente vai dar um jeito... – pensou alto o Marquinhos.
– Dar um jeito como, Marquinhos? Isso custa dinheiro! – retrucou Pedro 

Paulo.
– Você deve imaginar que dinheiro cai do céu... – brincou Zé Luiz.
– Ou dá em árvore... – completou a brincadeira Pedro Paulo.
– Pera lá... não sou tão bocó assim... O que eu quis dizer é que dinheiro 

não é uma coisa impossível de arrumar... – explicou-se Marquinhos.
– Se não foi isso que você quis dizer, o que foi então? – perguntou Pedro Paulo.
– Eu quis dizer isto: dinheiro para comprar as camisas e a bola, nós podemos 

conseguir... O problema vai ser encontrar umas meninas para colocar no time...
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Silêncio. Os sete ou oito meninos que ali estavam ficaram pensativos por um 
instante, lembrando que o campeonato era de times mistos, times formados por 
meninos e meninas. Coisa nova, novíssima por ali. E eles não tinham a menor 
ideia de como resolver isso, de como encontrar meninas para colocar no time.

– Você tem razão, Marquinhos. Mesmo com camisas e bola, como e onde 
encontrar meninas para jogar no nosso time? – perguntou Zé Luiz.

– Meninas... As que eu conheço não conseguem dar um chute certo – 
disse, rindo, Pedro Paulo.

– Eu também não conheço nenhuma menina que saiba jogar futsal.
– Bem, eu tenho uma ideia – disse Pedro Paulo.
– Ufa! Você tem uma ideia!? Que milagre! – provocou Marquinhos.
– Pelo menos eu tento... E você? – devolveu Pedro Paulo.
– Então fala logo, cara, e deixa de enrolação.
– É simples. Vamos dividir tarefas. Um de nós vai procurar saber o preço 

das camisas e da bola, os outros vão dar uma de olheiro e ver se encontram 
meninas para entrar no time.

Outro instante de silêncio.
Sem outra ideia melhor, eles concordaram.
– É... acho que você tem razão... E quem vai fazer o quê? – perguntou 

Zé Luiz.
– Eu posso perguntar o preço das camisas e da bola. Meu pai trabalha 

no centro da cidade e pode ver isso pra gente. Ele conhece muitas lojas e tem 
amigos em várias delas – disse Marquinhos.

– Ótimo. E todos nós vamos procurar meninas que saibam jogar e aceitem 
nosso convite – completou Pedro Paulo. 

– É isso. Assim que tivermos alguma notícia, a gente se encontra e con-
versa – concordou Zé Luiz.

Assim decidido, cada qual foi para sua casa, com as tarefas na cabeça e um 
buraquinho gostoso de fome na barriga.
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Você já pensou alguma vez sobre o dinheiro? Quem 
inventou? Por que inventou? Quais os tipos de dinheiro?

Dinheiro: que bicho é esse?

Pois é... dinheiro não nasceu com os homens. 
E muito antes de aparecer o primeiro tipo de dinheiro, 

os homens praticavam uma troca de mercadorias 
e serviços entre eles, conhecida como “escambo”. A 

coisa era mais ou menos assim: quem tinha muito 
leite sobrando trocava por carne; quem tinha muito 

milho trocava por peles de animais; quem tinha muita 
lenha trocava por ovos e aves etc. As necessidades das 

pessoas eram poucas e trocavam entre si apenas o que 
precisam para sobreviver.

Aos poucos essas coisas foram sendo “valorizadas” 
e passaram a ter um valor. Cada coisa passou a ter 
um valor: fosse uma dúzia de ovos, um pedaço de 
carne, um metro de lenha, um boi ou uma vaca. 
Os valores dessas coisas foram representados por 
objetos. Nasciam assim as moedas.

Cada grupo de homens criou a sua própria moeda, que 
variava muito de um grupo humano para outro: em 

tamanhos, cores e formatos diferentes, cada qual feita 
de material diferente. Foram feitas moedas de madeira, 

de pedra e, por último, de metal. O tempo foi passando, a 
vida mudando, as moedas foram evoluindo e tomaram as 
formas arredondadas e menores, como são hoje. Depois 
das moedas, foram criadas as notas de papel, chamadas 

cédulas, que são de valores maiores do que as moedas.
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No Brasil, o dinheiro, que já teve vários nomes, hoje se 
chama “real”. Até o momento, a nota menor é a de um 
real – que anda sumida da praça – e a maior é a nota 
de duzentos reais. As cédulas duram menos do que as 
moedas, e, em razão disso, os valores menores, que 
circulam mais, são feitos em forma de moedas. 

O valor do nosso dinheiro, seja moeda, seja  
cédula, é atribuído por nós. Nós sabemos 

quanto vale cada cédula ou moeda e o que 
podemos comprar com elas. É por isso que 

você, eu e todos nós ouvimos, aqui e ali, que 
uma coisa é cara ou está bem barata. 

Pense bem: você compraria um picolé 
de sorvete por trinta reais?  

Uma das coisas mais acertadas 
sobre o dinheiro é esta: é difícil de 

ganhar e fácil de gastar. 

E mais: vivemos em uma sociedade 
que valoriza muito o dinheiro e as 
pessoas com dinheiro.

Se um dia você for uma dessas pessoas endinheiradas, 
tente usar seu dinheiro de modo justo, honesto, 

sem fazer mal a ninguém, e, na medida do possível, 
use parte do seu dinheiro para ajudar os outros. 
Dinheiro não é tudo na vida e tem muitas outras 

coisas também importantes. A saúde, por exemplo. 
Pense nisso.
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Condomínio: é o conjunto de casas ou apartamentos construídos 
em um mesmo terreno. Cada unidade tem suas despesas. As despe-
sas comuns são divididas entre os moradores. As pessoas que moram 
em um mesmo condomínio se chamam condôminos.

Divisão de tarefas: é o ato de distribuição das tarefas entre as 
pessoas responsáveis ou participantes de um problema, de uma ati-
vidade, de um trabalho.

Orçamento: é o conjunto de operações de cálculo para se planejar 
as receitas (quanto de recurso haverá) e as despesas (quanto des-
se recurso será gasto). Um orçamento pode ser feito para pequenas 
coisas, como, por exemplo, para o gasto da mesada, ou para grandes 
volumes, como, por exemplo, os gastos de uma família, de uma cida-
de etc. É uma das ações mais importantes e necessárias na vida de 
todos nós. Um orçamento bem-feito também nos ensina a ganhar e 
a gastar bem, de forma equilibrada.

Grilo falante
(falando aquilo que você precisa ouvir)

Dinheiro, você querendo ou não, vai ser muito 
importante em sua vida. Por isso, aprenda  
a usá-lo da melhor maneira possível.

Glossário
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A bola rola e a mesada entra em cena

2
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Dois dias depois, os meninos voltaram a bater bola na quadra do con-
domínio. Após o fim do jogo, se juntaram novamente para conversar sobre o 
resultado das tarefas antes distribuídas entre eles.

Marquinhos era o mais animado. Trazia um papel com anotações dos 
objetos desejados por eles.

– Está tudo aqui, ó... direitinho... Cada coisa com seu valor, com seu preço! 
Num é barato.

– Barato não é mesmo! E tem coisa barata nesta vida? – interrompeu Pedro 
Paulo. – Se é muito barato, pode desconfiar...

– E você, Zé Luiz, o que tem a nos dizer? – perguntou Marquinhos, segu-
rando o “orçamento” na mão direita. 

– Pouca coisa... ou melhor... quase nada. Eu andei espiando as meninas nas 
aulas de Educação Física. Quando não estão em pequenos grupos conversando e 
rindo, elas estão com o celular na mão. De esporte mesmo, elas só querem jogar 
queimada e um outro jogo que parece vôlei, mas eu não sei se é vôlei...

– Você não perguntou para sua irmã, Zé Luiz? – sondou Pedro Paulo.
– Perguntar eu perguntei, mas ela me olhou como se eu fosse de outro pla-

neta e continuou fazendo o que estava fazendo e não me deu a menor atenção.
– Credo, eu não sabia que a Mariana era desse jeito – comentou Andrezi-

nho. – Acho que esse pedaço vai ser o mais difícil.
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