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RESUMO 

A Educação Financeira é um tema relevante em nossa sociedade e a escola tem um importante 
papel a ser desempenhado na formação financeira dos alunos. Diante deste contexto, este artigo 
procura apresentar metodologias e práticas pedagógicas diferenciadas para se ensinar a matemática 
financeira, relacionando teorias e práticas, contribuindo assim para a melhoria do ensino da 
matemática financeira, ou seja, realçando formas que realmente despertem o interesse e apresentem 
significado aos alunos. A matemática, e em especial a matemática financeira, não pode continuar 
descontextualizada da realidade dos nossos alunos, então este artigo tem como objetivo reconhecer 
a importância da matemática financeira e utilizar situações do cotidiano, para estudo e aplicação. Nos 
encontros realizados com professores, ficou claro que a matemática financeira contextualizada leva o 
aluno a interessar mais pelas aulas e assim aprendem com mais facilidade. Nesses encontros os 
professores elaboraram textos sobre o assunto e após a análise desses textos que em sua maioria, 
foi relatado à importância de se fazer a ligação da teoria com a prática, ou seja, com a realidade do 
aluno. Os professores sentem a necessidade de encontrar caminhos de superação da aprendizagem 
mecânica da matemática financeira, deixando de apresentar apenas a resolução de exercícios com 
pouca significação envolvendo conteúdos abstratos, mas sim relacionar a teoria com a prática, 
melhorando assim o desempenho de suas aulas. 
Palavras-chave: Contextualizada. Matemática Financeira. Teoria e Prática.  

 

 

INTRODUÇÃO  

Tenho observado3 que a maioria dos livros didáticos brasileiros aborda o tema 

da matemática financeira de forma tradicional, por meio de aplicação de fórmulas e 

uso sem significado. Poucos relacionam o tema com o estudo de conteúdos, como: 

funções, progressões aritméticas, geométricas, etc., não problematizam com 

situações do cotidiano. 

No entanto, os professores estão sempre buscando caminhos para superar a 

aprendizagem mecânica da matemática financeira, aquela matemática que apenas 

resolve exercícios sem muita significação, descontextualizados.  

Perante esta situação fui ao encontro de metodologias, estratégias, 

fundamentação teórica, entre outros recursos, para auxiliar o professor da disciplina 



de matemática a conciliar a teoria e a prática, levando em conta o cotidiano do 

aluno.  

Cabe a nós, professores, desenvolver um trabalho visando um ensino mais 

eficaz de matemática financeira. Sendo assim, essa abordagem deve, de fato, 

preparar os alunos para tomar decisões e resolver situações práticas e reais que se 

apresentam em seu cotidiano. Buscando despertar no aluno, além do conhecimento 

dos cálculos financeiros, uma visão crítica e questionadora, que faça dele um 

cidadão capaz de analisar corretamente as situações financeiras que irão se 

apresentar ao longo da vida. 

Para tanto, o artigo foi organizado da seguinte forma: primeiramente, 

apresentando aspectos teóricos sobre o tema, com embasamento em diferentes 

autores. Posteriormente, a descrição dos encontros realizados na implementação do 

projeto de intervenção pedagógica no estabelecimento de ensino, e em seguida 

foram relatadas algumas contribuições das discussões do Grupo de Trabalho em 

Rede – GTR.  

 

ASPECTOS TEÓRICOS  

A Educação Financeira na matemática do Ensino Médio tem um grande 

potencial não apenas do ponto de vista da formação financeira, como também para 

a formação matemática destes alunos. É importante ainda destacar que pode 

contribuir para o desenvolvimento de cidadãos mais comprometidos com seu 

entorno. 

De acordo com Paulo Freire, para que haja um aprendizado real, é 

imprescindível, que o professor trabalhe de acordo com a realidade do aluno, 

desenvolvendo assim seu senso crítico. 

 
O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática 
docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua 
insubmissão [...]. É exatamente neste sentido que ensinar não se esgota no 
“tratamento” do objeto ou do conteúdo, superficialmente feito, mas se 
alonga à produção das condições em que aprender criticamente é possível. 
(FREIRE, 1996, p. 26). 

 

Desta forma, é importante auxiliar o aluno para que ele consiga relacionar os 

conhecimentos de modo significativo e utilizá-los da melhor forma possível em seu 

convívio social. 



De acordo com as Diretrizes Curriculares de Matemática para a Educação 

Básica (2008, p. 61): 

 
É importante que o aluno do Ensino Médio compreenda a matemática 
financeira aplicada aos diversos ramos da atividade humana e sua 
influência nas decisões de ordem pessoal e social. Tal importância 
relaciona-se o trato com dívidas, com crediários à interpretação de 
desconto, à compreensão dos reajustes salariais, à escolha de aplicações 
financeiras, entre outras. 
 

Assim, uma boa formação matemática presume a apropriação dos conteúdos 

dessa disciplina de maneira significativa, relacionando teoria e prática, pois cabe à 

escola concretizar essa contextualização. Nesse sentido, o conteúdo de matemática 

financeira tem lugar de destaque na disciplina de matemática na educação dos 

alunos e assume uma posição de importância que não deve ser ignorada, dada sua 

aplicabilidade imediata na vida adulta. 

De acordo com Andrini e Vasconcelos (2004), uma abordagem eficaz no 

ensino da matemática financeira é mostrar para o aluno, que a matéria não é um 

conjunto de fórmulas para o cálculo de juros, mas sim um método de decisão entre 

alternativas de investimento e financiamento, onde a abordagem das Progressões 

Geométricas enfatiza o conceito de taxa de crescimento constante.  

Citando o que escreve Biaggi (2000), "não é possível preparar alunos 

capazes de solucionar problemas ensinando conceitos matemáticos desvinculados 

da realidade, ou que se mostrem sem significado para eles, esperando que saibam 

como utilizá-los no futuro". 

A falta de habilidade em lidar com os números dificulta o enfrentamento de 

situações cotidianas, tais como: comprar a vista ou a prazo, calcular os juros de um 

financiamento, o valor da multa em uma fatura com pagamento em atraso, etc. 

Essas situações não são vivenciadas como necessidades imediatas por crianças e 

adolescentes, mas fazem parte da realidade da vida adulta, quando estes lidam com 

situações envolvendo negociações comerciais e bancárias, bem como a gestão das 

finanças pessoais. 

Diante disso, há uma necessidade de um ensino eficaz da matemática 

financeira, mostrando aos nossos alunos as armadilhas anunciadas pela mídia e 

esclarecendo erros comuns cometidos pelas pessoas, como: somar taxas de 

porcentagem aplicadas sucessivamente, comparar quantias financiadas a juros 



simples e compostos, descontos, capitalizações e amortizações de dívidas, entre 

outros. 

Rossetti Junior e Schimiguel (2009) entendem que esse conhecimento é 

importante para o aluno no Ensino Médio. Segundo os autores, os livros didáticos 

voltados para essa etapa da escolarização apresentam a matemática financeira de 

forma tradicional, com foco na aplicação de fórmulas e não correspondendo às 

necessidades dos alunos, ou seja, poucos relacionam o tema com o estudo de 

funções, progressões, etc. sem fazer contextualizações com a realidade. 

De acordo com Silva (2008), a contextualização da matemática financeira no 

âmbito do Ensino Médio está um pouco esquecida e fora do currículo de muitas 

escolas, devido à ênfase maior dada aos conteúdos da chamada matemática “geral”. 

A matemática financeira e suas aplicações se tornam cada vez mais importante para 

o ensino.  

Portanto, é necessário discutir a possibilidade de contribuirmos com 

conteúdos envolvendo a matemática financeira, a partir de nossa atuação como 

professores, para que os alunos possam refletir diante dos apelos do marketing que 

os impulsionam para o consumo em uma sociedade cada vez mais complexa, e tem 

a clara intenção de ludibriar o consumidor, ou mesmo mascarar informações 

importantes. 

Assim, trazer a Educação Financeira para o sistema de ensino não significa 

simplesmente oferecer informações financeiras ou conselhos. A escola precisa 

contribuir com a formação de indivíduos capazes de buscar novas informações e se 

adaptarem a novas situações. 

Porém, a implementação do projeto de intervenção pedagógica, demonstrada 

a partir deste artigo, não tem em mente educar financeiramente os alunos para 

transformá-los em consumidores de produtos financeiros, ou para ficarem ricos. Nem 

tão pouco o que se pretende está associado em ensinar somente tópicos, como: 

juros simples e compostos, descontos, funções, progressões, entre outros. Como 

observa Silva (2011): 

 
(...) o que concebemos para este novo tema, vai muito além dessa 
perspectiva tradicional, pois queremos educar financeiramente nossos 
alunos, como parte de uma educação matemática, concebida como uma 
educação pela matemática e não uma educação para a matemática. 
 



Então, se faz necessário à aplicação de metodologias que tragam o cotidiano 

para as salas de aula, promovendo o desenvolvimento de nossos alunos quanto ao 

domínio de cálculos com porcentagens, acréscimos, descontos, lucro, prejuízo, 

capital, taxa de juros, montante, regime de capitalização, juros simples, juros 

compostos e parcelas, para que eles possam avaliar a adequação de propostas de 

intervenção na realidade e assim fazer as devidas aplicações destes conhecimentos 

matemáticos em situações reais, em especial, em outras áreas do conhecimento.  

A aprendizagem da matemática financeira não pode ser tratada sem a devida 

significação ou deixada de lado, pois o aluno que possui conhecimentos financeiros 

poderá ser no futuro um consumidor mais prudente. Fato este, negligenciado por 

muitos livros didáticos que não preparam suficientemente o aluno frente às dúvidas 

mais simples sobre a matemática financeira. 

Portanto, é importante que o professor procure sempre que possível, fazer a 

relação da teoria com a prática. Segundo Paulo Freire “conhecendo a realidade de 

seus alunos, o professor adquire informações importantíssimas”, podendo direcionar 

suas aulas de acordo com a realidade e assim dar um significado real à matemática 

ensinada. 

Segundo Libanêo, o processo ensino aprendizagem se dá pela troca de 

saberes. Por sua vez, o bom professor respeita o conhecimento prévio de seus 

alunos, suas experiências de vida, sua maturidade e utiliza essa relação de 

socialização para construir o conhecimento. Libanêo considera o processo ensino 

aprendizagem como uma troca de conhecimento entre aluno e professor, onde o 

professor não é o dono do saber e o aluno não precisa apenas aprender, mas onde 

os saberes do professor e do aluno se completam para a construção da 

aprendizagem. 

O professor não pode “caminhar” à frente de seus alunos, indicando caminhos 

e resultados prontos, mas deve oferecer a eles, atividades interessantes, partindo do 

real e de preferência do manipulável e dos conhecimentos que eles já dominam, 

facilitando a descoberta, favorecendo a própria construção do saber. 

Para Almeida e Martins (2001), diante do atual contexto escolar brasileiro, os 

educadores necessitam de alternativas pedagógicas que auxiliem o processo de 

ensino aprendizagem de forma mais eficiente. 

 



Neste sentido, o ensino da matemática financeira possui grande importância 

para o aluno do Ensino Médio devido seu ingresso no mercado de trabalho, que na 

maioria das vezes está ocorrendo concomitantemente ao curso, ou se dará logo que 

encerrar os estudos. Sendo assim, o trabalho em sala de aula deve priorizar a 

matemática financeira de modo que estes estabeleçam relações com o cotidiano, 

pois será um diferencial na vida profissional. Desta forma, os conteúdos deveriam 

constar desde as séries iniciais, como afirma Lima e Sá (2010, p.1): 

 
[...] que os conteúdos dessas disciplinas sejam iniciados desde as primeiras 
series do Ensino Fundamental. É claro que tais informações devem ser 
iniciadas adequadamente, explorando o lúdico, simulação de compras e 
vendas, preenchimento de cheques, historias em quadrinhos, 
teatralizações, etc. 

 

 O mercado de trabalho busca, atualmente, profissionais capacitados para um 

bom desenvolvimento de seu negócio. A parte financeira é, sem dúvida, a base de 

todo o processo e, quando o profissional não tem uma visão analítica, o bom 

desenvolvimento do empreendimento pode ser interrompido, como comentam 

Rossetti Junior e Schimiguel (2011, p. 01): 

 
Conhecer as operações com o dinheiro tem sido um obstáculo enfrentado 
pelos jovens ao ingressar do mercado de trabalho. Essas dificuldades 
educacionais criam barreiras para a plena inserção da juventude no mundo 
do trabalho, diante das exigências de empresas [...].  
 

 Assim, o professor deve ser um facilitador no processo ensino aprendizagem, 

despertando no aluno a necessidade do conhecimento, desenvolvendo atividades 

que levem a dominar o conhecimento de matemática financeira, ao mesmo tempo 

em que os vinculem ao seu cotidiano e às profissões, fazendo-o consciente dos 

efeitos do sistema financeiro no seu dia a dia. 

 Desta maneira, é essencial que as práticas pedagógicas e os conteúdos 

didáticos estejam em consonância com as novas exigências de nossa sociedade, 

para que a educação não seja algo distante do cotidiano do aluno.  

 

RELATO DA EXPERIÊNCIA  

A implementação do projeto de intervenção pedagógica ocorreu através de 

encontros com leituras, discussões e reflexões por escrito entre professores de 

matemática. Como já foi citado, o objetivo desse trabalho é reconhecer a 



importância da matemática financeira e utilizar situações sociais reais para tornar as 

aulas mais interessantes e desafiadoras, relacionando a teoria com a prática. 

Foram realizados 5 (cinco) encontros nas dependências do Colégio Estadual 

José Ferreira de Mello – Ensino Fundamental, Médio e Normal, no município de São 

Jerônimo da Serra, com a participação de 11 (onze) professores. Houve a 

apresentação de alguns textos para leitura, discussão e reflexões escritas. O 

primeiro tema da discussão era “A Importância da Matemática Financeira Aplicada no 

Cotidiano do Aluno do Ensino Médio”.  

Após a leitura dos textos e discussões os professores fizeram as reflexões 

escritas sobre o tema em questão. Seguem abaixo partes das reflexões: 

Professor 1: Quanto à aplicabilidade da matemática financeira no Ensino Médio, é 

um assunto de extrema importância para todos, pois com a desativação dos cursos 

profissionalizantes como, por exemplo, o técnico em contabilidade, os conteúdos 

financeiros são tratados superficialmente, prejudicando o conhecimento dos alunos e 

não permitindo desenvolver métodos e criar situações relacionadas ao seu cotidiano. 

A matemática financeira tem a característica de aplicação no dia a dia, o que 

contribui com o aumento do interesse dos alunos pela disciplina de modo geral. E ao 

incluir em suas aulas conteúdos de matemática financeira, o educador estará 

contribuindo para discussões de temas do cotidiano na sala de aula, o que 

contribuirá para dar significado e sentido à aprendizagem da disciplina. 

Professor 2: Ao planejar ações em sala de aula sobre matemática financeira o 

professor precisa ter segurança para selecionar situações de aprendizagem. Vale 

ressaltar a importância de conhecer a realidade de seus alunos para lhes 

proporcionar situações que lhes retornem em conhecimento. Propor problemas a 

partir de reportagens permite organizar dados em tabelas para depois analisar, 

levantar hipóteses e argumentar, e desenvolver um vocabulário referente à 

matemática financeira. Depois de trabalhar os principais conceitos financeiros, 

trabalhar com os alunos problemas que realmente façam sentido em suas vidas. 

Professor 3: A matemática financeira não só deve ser aplicada em sala de aula no 

Ensino Médio como ser de obrigatoriedade nos currículos escolares, pois, o atual 

sistema econômico nos remete a esta realidade, apresentando-se a nós por meio 

de: financiamentos, empréstimos, compras a vista ou a prazo, cartões de créditos, 

entres outras, e é nesse contexto que o educador de matemática faz a diferença na 

sala de aula, incentivando os alunos a se envolverem e levantarem questionamentos 



sobre aspectos matemáticos reais para que a aprendizagem se torne mais 

significativa. 

Professor 4: Nos dias de hoje, podemos notar a necessidade da aplicabilidade da 

matemática financeira não só no Ensino Médio, mas deveria ser aplicada desde os 

anos iniciais do Ensino Fundamental, levando em conta que ela deve contribuir no 

desenvolvimento de competências que tornem os educandos participativos e críticos 

despontando como fundamental, pois, ela arca com a responsabilidade de levar o 

educando não só a aprender técnicas matemáticas ou desenvolver cálculos, mas, a 

fazer uma reflexão crítica.  

Professor 5: Considerando a necessidade da aplicabilidade da matemática 

financeira em sala de aula para formar alunos críticos, o educador deve refletir e 

rever sua prática pedagógica. Possibilitando ao educando conhecimentos que 

despertará uma consciência econômica e social necessárias ao exercício da 

cidadania, utilizando-se de diferentes situações vivenciada pelos alunos. Cabe ainda 

ao educador, fornecer meios para que os alunos busquem o aprendizado de 

maneira que consigam identificar, interpretar, avaliar e criticar tornando-os 

responsáveis e críticos de suas ações. 

Professor 6: A utilização de cálculos financeiros é de grande utilidade para aguçar a 

determinação em diversos setores da sociedade em geral. Na identificação da 

melhor maneira de agir com relação a assuntos financeiros é necessário grande 

percepção na hora de recolher os dados e efetuar devidos cálculos. O estudo da 

matemática financeira contribui para a formação do aluno, habilitando-o ao 

crescimento, com olhar diferenciado para refletir e analisar suas decisões. 

Professor 7: É indiscutível, nos dias atuais, a relevância da matemática financeira no 

cotidiano das pessoas. O fato de vivermos em um país capitalista em 

desenvolvimento e que sofre efeitos da globalização da economia torna essa 

importância ainda maior. Conhecer os conteúdos matemáticos que estão envolvidos 

nas atividades financeiras tais como os cálculos dos juros simples e compostos, os 

descontos, as capitalizações e amortizações de dívidas é, sem dúvida, uma forma 

agradável de dar significado a diversos conteúdos importantes. 

Professor 8: Sem dúvidas a matemática financeira está muito presente na nossa 

vida, como financiamentos de carros e casa, empréstimos em bancos ou de 

terceiros, compras em lojas a vista, no crediário ou com cartão, quando fazemos 

aplicações em banco como, por exemplo, a poupança entre outras situações que 



ocorre em nosso cotidiano. Por isso a importância de estudar mais aprofundado no 

Ensino Médio onde nossos alunos estão começando a entrar nesse mundo 

financeiro. 

Professor 9: Relacionar os conteúdos matemáticos aos problemas ou desafios 

presentes no dia a dia dos alunos é fundamental para que exista o entendimento, a 

compreensão e o interesse pela matemática. Assim deve ser trabalhada a 

matemática financeira nas escolas, exemplificando as situações da vida cotidiana, 

tais com: compras, pagamento de impostos, empréstimos, financiamentos, 

operações de créditos, pagamento de dívidas, entre outros. 

Professor 10: É muito importante a matemática financeira relacionada com o 

cotidiano do aluno. O ponto de partida é a realização de uma sondagem de 

conhecimento de mundo que os alunos possuem e a partir daí, uma série de 

atividades diferenciadas sobre o tema, partindo de níveis de conhecimento que os 

alunos já dominam para gradualmente atingir níveis que precisam ser dominados, 

favorecendo o conhecimento matemático mais significativo, onde os alunos possam 

analisar situações que ocorrem em seu cotidiano, de seus pais e também dos 

amigos. 

Professor 11: Considero altamente positivo e cognoscível a estratégia da 

interpretação textual na proposição de questões uma vez que não se trata de 

responder de forma cartesiana, metódica, mas, analisar a situação problema 

vivenciada considerando todas as variáveis sociais, culturais e econômicas. Neste 

sentido, a escolha dos conteúdos está em relação direta com o cotidiano tendo em 

vista as situações existentes e que são comuns na vida real e, ainda, ao resolver a 

questão proposta reporta-se a conteúdos mais básicos como fração, porcentagem, 

regra de três, etc.  

 Nota-se nos trechos das reflexões apresentadas a importância de se 

contextualizar a matemática financeira. Fica evidente a necessidade de se 

reformular o trabalho com a matemática financeira em sala de aula, tendo em vista 

que um cidadão despreparado financeiramente reflete diretamente na sociedade em 

que vivemos.  

Muniz Junior (2010, p. 02) afirma que: “a população brasileira tem lidado com 

o dinheiro de maneira desastrosa, onde a falta de informação matemática, inclusive 

sem foco na tomada de decisões, tem sido um dos principais motivos dessa 

realidade”. 



Essas considerações levam a entender que a matemática financeira está 

relacionada com a formação dos cidadãos, sendo útil e de fundamental importância 

para que as pessoas tenham uma visão analítica e uma vida financeira controlada 

(DIAS; TASSOTE; VIANA, 2011). 

Sendo assim, em outro encontro, partimos para leitura de textos com o tema: 

“Matemática Financeira e Cidadania”, após a leitura e discussões foram feitas as 

reflexões escritas. A seguir estão partes das reflexões escritas dos professores: 

Professor 1: O novo cenário mundial nos impõe desafios nas questões educacionais, 

e devemos pensar que a escola está inserida nesse novo cenário, e não deve 

apenas ser transmissora de conhecimentos, mas sim formadora de valores que 

possibilitem o exercício da cidadania e o professor é o agente principal na realização 

de mudanças. Acredito que a Educação Financeira deveria ser trabalhada desde as 

séries iniciais do Ensino Fundamental, pois é um forte elemento na formação de 

cidadãos críticos e conscientes de seus direitos. 

Professor 2: O estudo da matemática financeira contribui em muito na formação de 

nossos alunos desde o Ensino Fundamental até onde este pretende chegar. 

Professor 3: Através das leituras verifica-se a importância da matemática financeira 

no exercício da cidadania, pois para exercer a cidadania, o cidadão deve saber no 

mínimo calcular, raciocinar, interpretar e argumentar. O processo de globalização e o 

consumismo fizeram com que as relações econômicas se tornassem complexas, por 

isso, a necessidade de conhecimentos em matemática financeira.  

Professor 4: A matemática financeira é de suma importância no exercício da 

cidadania, pois ela deve voltar-se para o desenvolvimento do aluno visando à 

superação das transformações das operações econômicas e lógicas ocorridas com 

a globalização e cabe ao educador articular os conteúdos da matemática financeira 

para orientar o educando na construção da cidadania.  

Professor 5: A Educação Financeira contribui para a formação do cidadão e também 

para o exercício da cidadania, pois ela participa na formação da autonomia advinda 

da confiança na própria capacidade pra enfrentar os desafios e tomar decisões. 

Professor 6: Necessita-se de um preparo ao aluno para que o mesmo saiba com 

lidar e tratar problemas e situações do dia-a-dia. O envolvimento com a parte 

econômica é de suma importância e de grande utilidade na vida cotidiana, buscando 

se adaptar a cada dia na resolução de problemas financeiros. 



Professor 7: A matemática financeira se apresenta como uma excelente alternativa 

para compor o currículo do Ensino Médio, visto que ela é contextual por excelência, 

é atual e necessária para a formação de um indivíduo crítico, pois ela da subsídios 

necessários para a tomada de decisões importantes para a sua vida. 

Professor 8: A matemática financeira no Ensino Médio é muito importante para os 

estudantes que estão entrando no mercado de trabalho para que se tornem 

cidadãos mais críticos e que tomem decisões financeiras importantes em sua vida, 

onde são várias as situações em que é necessário ter conhecimento financeiro. 

Professor 9: A matemática financeira trabalhada nas escolas deve ter por objetivo, 

preparar o aluno para que este seja capaz de compreender e resolver, da maneira 

mais inteligente possível, as diversas situações financeiras com as quais se depara 

diariamente: compras a vista e a prazo, aplicações e investimentos, taxas de juros, 

cobranças de impostos, desvalorização do dinheiro no tempo, entre outras. Os 

alunos devem ser preparados para que possam tomar decisões acertadas a respeito 

de situações comerciais e financeiras, reduzindo assim os riscos de prejuízos ou 

pagamentos de juros e taxas excessivos. 

Professor 10: O ensino da matemática financeira tem sido um grande desafio para 

professores e profissionais da educação. Conhecer as operações de crédito e saber 

lidar com a parte financeira e seus desdobramentos na vida profissional e social são 

habilidades e competências requeridas por jovens nas instituições ensino. Debater 

de forma ampla, no dia a dia da comunidade escolar, questões relacionadas ao 

dinheiro e a várias relações com ele, é uma saída para a plena cidadania dos 

jovens, na busca incessante por uma vida profissional de sucesso. 

Professor 11: A matemática financeira e cidadania tratam-se de uma nova visão de 

conhecimento onde, alunos e professores irão buscar o raciocínio lógico necessário 

à reflexão e análise do atual panorama econômico que abrange tanto o contexto 

trabalhista como o de consumidor. 

 Através das reflexões apresentadas podemos perceber que se utilizarmos 

recursos que levem o aluno a agir e a refletir de acordo com sua realidade, explora a 

matemática presenciada em seu meio, muito contribuirá para uma educação 

matemática crítica. Então, consideramos que a partir do conhecimento matemático, 

o educando seja capaz de criticar, refletir e argumentar em torno de questões 

referentes às áreas sociais, políticas, econômicas e históricas de nosso país. 

 



RELATO DAS CONTRIBUIÇÕES DAS DISCUSSÕES DO GRUPO DE TRABALHO 

EM REDE – GTR 2013  

  

 O grupo de trabalho em rede é uma das estratégias utilizadas pelo programa 

de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná – PDE, para socializar com 

os professores da rede, os estudos realizados pelos professores no Programa, 

através de encontros virtuais, para contribuições, discussões e socialização da 

temática em sua área de formação ou atuação. O grupo foi constituído por 15 

(quinze) participantes onde todos concluíram todas as temáticas propostas, num 

total de 3 (três) módulos.  

Na temática 1 os participantes deveriam socializar as discussões referentes 

ao tema proposto no projeto apontando a relevância dos objetivos elencados, as 

possibilidades de articulação teórica-prática com o tema proposto, a contribuição 

deste estudo para a Educação Básica. Então cito algumas contribuições dessa 

primeira temática: 

Participante 1:  É fundamental que a matemática financeira possibilite um ensino de 

conteúdos significativos e a reflexão sobre as várias interpretações de como no dia a 

dia se utiliza desses conceitos informalmente e a importância da valorização do seu 

uso de maneira formal e planejada, relacionando outros conteúdos. 

Participante 2: Para que o conteúdo de matemática financeira seja trabalhado nas 

escolas de maneira eficiente e proveitosa faz-se necessária a escolha de recursos e 

de metodologias que propiciem a interação desse conteúdo com a realidade dos 

alunos. Ou seja, o conteúdo não deve ser trabalhado de maneira abstrata e nem 

mesmo de forma mecânica, mas sim através de atividades que exemplifiquem 

situações da vida real. 

Participante 3: A escola tem a função de desenvolver o senso crítico dos alunos e 

ser crítico em relação ao consumo é primordial para alavancar a economia de forma 

saudável e não engrossar as estatísticas que revelam o crescente número de 

endividados no país. 

Participante 4: Ao trabalhar com a matemática financeira no Ensino Médio, 

justamente na idade em que o jovem sofre uma tempestade de apelos consumistas, 

nossa intenção como professor é de educar nossos alunos para que eles sejam 

capazes de fazer um planejamento financeiro, decidir que tipo de compra é mais 

vantajosa, e que seja um consumidor consciente. Estamos em um país com um alto 



índice de inadimplência, causado muitas vezes por essa falta de Educação 

Financeira. Nossa intenção, como professores, é formar alunos que tenham essa 

consciência. 

Participante 5: No mundo globalizado em que vivemos, a área da matemática 

financeira está muito presente no cotidiano do nosso aluno, onde podemos trabalhar 

o conteúdo aliado com situações práticas e objetivas. Onde a matemática financeira 

tem um papel de suma importância, e é através da escola, que podemos formar 

cidadãos capazes de tomarem a melhor decisão quanto a: taxas de juros aplicáveis 

a determinadas empréstimos ou financiamentos, cálculo de porcentagem, valor do 

rendimento de uma aplicação financeira ou ainda fazer compras a vista ou a prazo. 

Participante 6: A proposta pedagógica, fornece ferramentas e meios para que os 

alunos aprendam a atuar no mundo em que vivem, levando-os a compreender, 

interpretar, avaliar e criticar a matemática, de modo que contribua para serem 

cidadãos responsáveis e críticos de suas ações. 

Participante 7: O conhecimento das operações financeiras, seja elas básicas ou 

complexas é de grande importância para o pleno exercício da cidadania, pois ela 

esta presente em todos os momentos, e em todas as tomadas de decisões. 

 Verifica-se então, que o trabalho com a matemática em sala de aula 

representa um desafio para o professor na medida em que exige que ele o conduza 

de forma significativa e estimulante para o aluno e os conteúdos que podem ser 

relacionados com a matemática financeira devem ser explorados com criatividade e 

ênfase. 

 Na temática 2 os participantes deveriam socializar suas observações 

referente à Produção Didático-Pedagógica. Seguem algumas contribuições: 

Participante 8:  A proposta da produção com certeza enriquece a teoria, traz ao 

educando o interesse de sociabilizar situações problemas. Tornar a aula mais 

atraente para o aprendizado. As atividades são criativas, a tabela Price e Sac é de 

fácil compreensão até mesmo porque podemos trabalhar com questões do 

Programa minha casa minha vida, e outros financiamentos, se simularmos com os 

alunos um empréstimo usando o site de instituição financeira federal teremos vários 

valores, basta mudar a renda familiar. 

Participante 3: A proposta apresenta um ensino contextualizado mediante o uso de 

materiais informativos provenientes do cotidiano das pessoas, como artigos de 

jornais, folders promocionais, revistas relacionados com conceitos de matemática 



financeira é uma boa dica para tornar a disciplina mais prática, pois está integrada 

com a realidade dos alunos. 

Participante 6: A proposta traz exercícios com uso do Sistema Price e o seu estudo 

através de pesquisa na internet, com o desenvolvimento da tabela para analisar 

várias situações com os alunos, pois com os softwares e seus recursos são 

possíveis realizar variações do valor financiado, taxa de juros, número de 

prestações. A utilização do laboratório de informática, consistindo em situações 

problemas para desenvolver os conceitos de matemática financeira, estudos de 

série, progressões e funções procurando despertar a capacidade dos alunos em 

organizar dados, interpretá-los, construir tabelas e gráficos com os recursos da 

planilha eletrônica BrOffice.org Calc e do software régua e compasso, com exemplos 

do mercado financeiro e tabela do Procon. 

Participante 2: A Educação Financeira é importante, pois precisamos formar 

cidadãos críticos, conscientes e capazes de fazer escolhas inteligentes quanto às 

diversas formas de operações de créditos que existem atualmente, bem como optar 

por variadas formas de pagamentos. 

Participante 9: A produção trabalha a ligação entre teoria e prática, lembrando os 

pressupostos da etnomatemática. Deste modo, temos um conteúdo vivo, que 

interage na vida dos alunos que lhes traz independência e condições para 

solucionarem seus problemas e de viverem como verdadeiros cidadãos. É 

importante mencionar que os conceitos matemáticos não serão deixados de lado, 

apenas abordados de uma maneira contextualizada, na medida do possível. 

Participante 10: Acredito que hoje podemos conciliar à teoria a prática, pois temos 

acesso a várias publicações, o que nos faltam são motivações para procurar, 

quando nos deparamos com atividades como estas do teu projeto, nos incentiva a 

trabalhar de forma prazerosa com os alunos, porque percebemos o interesse dos 

mesmos, o que nos faz procurar outras atividades similares. 

Participante 1: A produção foi constituída visando o desenvolvimento dos conteúdos 

de matemática financeira de maneira dinâmica, voltadas às situações cotidianas dos 

alunos. Buscou-se tornar as aulas de matemática mais interessantes, destacando a 

importância dos conhecimentos de matemática financeira para que o aluno tenha 

consciência de seu valor no seu cotidiano, nas tomadas de decisões no tratamento 

com o dinheiro. É importante que os alunos saibam a utilização dos conhecimentos 

adquiridos, como e onde aplicá-los. 



 Através de observações nas contribuições desta temática percebemos que a 

grande maioria dos professores não pensa mais na matemática como uma 

sequência linear de informações, mas como uma teia de relações, que é de extrema 

importância e tentar contextualizá-la com assuntos que fazem parte da experiência 

dos alunos ou que possam estar relacionados com o dia a dia e que de alguma 

maneira possam tornar-se conhecimento ou até mesmo despertar a curiosidade. 

 Na temática 3 foi o momento de socializar os avanços e desafios enfrentados 

durante a fase de implementação e os participantes trouxeram para discussão 

questões relevantes que contribuíram com o enriquecimento do meu trabalho PDE. 

No fórum vivenciando a prática houve uma excelente contribuição com atividades 

diferenciadas, fazendo a relação da teoria com a prática relacionada com o cotidiano 

do aluno. Cito algumas das contribuições: 

Participante 3: Na implementação a professora aborda o conteúdo pensando em 

situações realmente vivida por um cidadão, ou seja, é mais fácil aprender 

matemática se essa tiver relação concreta com a vida. Acredito que esse é o 

pontapé inicial, trabalhar a base matemática relacionando com situações concretas 

que levem à reflexão, e para isso, é fundamental que essa base seja sólida. 

Participante 8: A matemática é mais que um simples resultado numérico, e quando 

trabalhamos com juros, descontos, valor futuro e presente vai ao encontro da 

realidade. 

Participante 11: O objetivo principal é levar os alunos a se identificar, interpretar, 

avaliar e criticar cada situação financeira, de forma que contribua para a formação 

de cidadão livre responsável e críticos. Como a matemática financeira aborda temas 

da realidade podemos trabalhar com planilhas eletrônicas gráficas, tabelas e 

porcentagem. 

Participante 12: A atividade foi desenvolvida com alunos de 9º ano, baseada em 

uma atividade da Nova Escola, foi explorado: renda familiar, salário bruto e líquido, 

bolsa de estudo Prouni, renda per capita, entre outros conteúdos, foi envolvente, 

todos participaram e houve um grande aprendizado.  

Participante 13: Minha sugestão é uma atividade de pesquisa, onde os alunos 

deverão trazer de casa uma lista de compras, apenas com elementos básicos, ou 

seja, aqueles que são fundamentais para uma família, se alimentar e usar como 

higiene pessoal, e assim fazer uma pesquisa de preço em pelo menos 3 (três) 

mercados. Os alunos devem usar uma planilha onde anotarão: marcas do produto, o 



nome do mercado e o preço. Nessa planilha devem constar os preços mais baixos 

de cada produto e o local encontrado; assim, teriam como referência os preços 

mínimos, podendo dessa forma aproveitar os melhores preços de cada mercado. Foi 

uma atividade muito válida e gratificante. 

Participante 6: Consciente da dimensão dos problemas que a falta da Educação 

Financeira acarreta, deve o professor se empenhar em usar o máximo da sua 

criatividade para transmitir a seus alunos conceitos suficientes para que eles atinjam 

o objetivo proposto, de forma a serem multiplicadores desses conceitos, começando 

por suas próprias casas. Entretanto, cresce em importância, se trabalhar com 

exemplos do cotidiano dos alunos, para que eles se identifiquem com o assunto e 

interajam com o professor. Trata-se do incentivo a uma cultura poupadora e 

investidora, contrapondo-se à consumista. 

Participante 10: O trabalho com juros simples, através de propagandas de lojas, 

financiamento de carros, mostram aos alunos a diferença entre uma loja e outra, faz 

com que o aluno aprenda calcular os juros, a porcentagem, regra de três de uma 

maneira simples e mais eficaz. 

Participante 4: Atividades com planilhas eletrônicas faz com que o aluno veja a 

evolução dos juros, levando assim, a criar consciência de consumo, a percepção do 

crescimento exponencial das taxas de juros, entre outros. 

 Considerando as contribuições propostas pelos participantes fica evidente 

que a matemática só faz sentido fazendo matemática. Todo o trabalho desenvolvido 

pelos alunos deverá constituir uma experiência válida, positiva e enriquecedora, que 

sirva de base à construção de sólidas e significativas aprendizagens. Devemos 

tomar consciência da matemática oculta disponíveis na maior parte das nossas 

atividades, não esquecendo que as boas atividades relacionam o pensamento 

matemático com os conceitos ou aptidões que despertam a curiosidade dos alunos. 

Em síntese, a escola possui um papel importantíssimo na relação teoria e 

prática, pois cabe a ela concretizar essa contextualização, auxiliando o aluno para 

que ele consiga relacionar os conhecimentos de modo significativo e utilizá-los da 

melhor forma possível em seu convívio social. 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esperamos que a elaboração deste trabalho possa ser útil, principalmente 

para os professores que atuam no Ensino Médio. Achamos que a aprendizagem de 

matemática tem como objetivo formar cidadãos que saibam analisar criticamente as 

operações financeiras de que faz uso diariamente, tendo o poder de optar e decidir o 

que melhor lhe convém diante de suas expectativas, interpretando e refletindo sobre 

as opções que o mercado oferece. Percebemos que alguns livros não preparam 

suficientemente o aluno frente às dúvidas mais simples sobre a matemática 

financeira e não relacionam o conteúdo com o cotidiano do aluno. 

É de extrema importância tentar contextualizar a matemática com assuntos 

que fazem parte da experiência dos alunos ou assuntos que possam estar 

relacionados com o nosso dia a dia e que de alguma maneira possam tornar-se 

conhecimento ou até mesmo despertar a curiosidade. 

Os textos de alguns autores apresentados nesse trabalho nos mostram que 

não se pode mais pensar na matemática como uma sequência linear de 

informações, mas como uma teia de relações. Não se pode mais cruzar os braços e 

ficar satisfeito só com o que os livros didáticos oferecem, ficando limitado a um 

ensino pobre e sem significado, é preciso agir e mostrar que o ensino da matemática 

pode e deve ser inovador e desafiador, capaz de romper as barreiras do 

desconhecido. 

Por fim, com base nas observações realizadas nas reflexões dos professores, 

e através de estudo feito, a matemática financeira deva ser trabalhada de forma 

contextualizada, procurando trazer a vivência do aluno para a sala de aula, fazendo 

a diferença, não ficando dependente dos livros didáticos, ou apenas na resolução de 

fórmulas sem sentido, hoje e cada vez mais há necessidade de um ensino eficaz da 

matemática financeira. 
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