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Resumo 

Este artigo é parte integrante das ações de formação continuada, desenvolvidas durante o Programa 

de Desenvolvimento Educacional PDE/2014, da Secretaria Estadual de Educação do Estado do 

Paraná (SEED/PR). Nele apresentaram-se algumas alternativas metodológicas para o processo de 

ensino-aprendizagem da Matemática Financeira na Educação Básica, através de um curso de 

formação de professores no Núcleo de Educação de Dois Vizinhos/PR, com o objetivo de 

desenvolver diferentes alternativas para o ensino dessa parte da Matemática. A metodologia utilizada 

foi a pesquisa bibliográfica, seguida de análise e construção de atividades práticas para o processo 

de ensino-aprendizagem da Matemática Financeira, culminando na elaboração de um portfólio de 

atividades elaborado pelos professores cursistas e socializado entre eles. É consenso entre 

educadores a essencialidade dos conteúdos de Matemática Financeira para a vida dos educandos, 

porém, a maioria deixa de efetivamente trabalhá-los, muitas vezes por falta de formação específica, 

outras por considerá-lo de menor importância frente a um currículo tão vasto a ser trabalhado em tão 

pouco tempo, necessitando, portanto, um novo olhar acerca desses conteúdos.  

 

Palavras-chave: Educação; Matemática Financeira; Cidadania; Formação de 

Professores. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
Apesar de haver consenso entre os profissionais que ensinam Matemática 

nas escolas públicas sobre a necessidade e importância da compreensão adequada 

da Matemática Financeira no mundo atual, observa-se facilmente que a maioria 

deles aborda este tema com tamanha superficialidade a ponto de alguns alunos não 

entenderem a diferença básica entre capitalização simples e composta.  

Esta prática tem formado cidadãos com postura acrítica acerca do mercado 

de consumo, contribuindo para o endividamento da população jovem, que apresenta 

                                                           
1 Professora da rede pública de Educação Básica, graduada em Ciências com Habilitação em 
Matemática e com Especialização em Educação Matemática pelas Faculdades Integradas Católicas 
de Palmas – FACIPAL. E-mail: janiceparcianello@hotmail.com.  
2 Doutora em Matemática pela Universidade de Brasília – Professora da Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná, campus de Cascavel-PR e orientadora do PDE 2014.   



2 

 

inexperiência no manuseio de transações financeiras corriqueiras. Tal fato evidencia 

que a escola não tem oferecido os conhecimentos básicos de Matemática Financeira 

capazes de auxiliá-los adequadamente em suas decisões financeiras cotidianas.  

Escola e professores devem lançar mão de estratégias capazes de formar 

cidadãos autônomos frente ao mercado de consumo.  No entanto, o corpo docente, 

de modo geral, tem tido dificuldades em desenvolver satisfatoriamente este papel, 

pois na maioria dos cursos de Licenciatura em Matemática, a disciplina de 

Matemática Financeira sequer compõe a matriz curricular, tampouco é apresentada 

como disciplina optativa, acarretando uma formação docente deficitária e lacunosa 

nesta área.  

Assim, para que o professor de Matemática da Educação Básica possa 

superar esta lacuna, ele necessita de formação complementar acerca do assunto. 

Nesse contexto, os cursos de formação continuada podem proporcionar alternativas 

didático-metodológicas que enriqueçam a prática pedagógica do professor.  

Neste estudo apresenta-se a formação docente como forma de incentivar o 

trabalho pedagógico dos conteúdos de Matemática Financeira na Educação Básica, 

com e sem o auxílio das tecnologias disponíveis na escola. Parte-se da hipótese de 

que ao trabalhar os conteúdos pautados na prática e permeados por diferentes 

tecnologias, como a calculadora financeira e as planilhas eletrônicas estar-se-á 

instigando a curiosidade dos alunos a aprendê-los e a incorporá-los ao seu 

cotidiano. 

O estudo justifica-se pela necessidade de formação continuada para trabalhar 

adequadamente os conteúdos voltados à Matemática Financeira na Educação 

Básica. A questão norteadora foi: A utilização de metodologias didático-pedagógicas 

voltadas ao cotidiano dos alunos pode auxiliar o processo de ensino-aprendizagem 

da Matemática Financeira na Educação Básica?  

No intuito de permear a questão norteadora acima citada, desenvolveu-se um 

curso de formação continuada voltado à instrumentalização teórico-metodológica, 

junto aos professores do Núcleo Regional de Educação de Dois Vizinhos, que 

culminou na elaboração de materiais para a prática pedagógica dos professores 

cursistas, tendo em vista os seguintes objetivos: a) Correlacionar conceitos básicos 

da Matemática Financeira com conteúdos tradicionalmente trabalhados na disciplina 

de Matemática na Educação Básica; b) Desenvolver atividades metodológicas para 

o processo de ensino-aprendizagem da Matemática Financeira; c) Discutir questões 
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políticas, econômicas e ambientais que podem intervir na Educação Financeira dos 

alunos; d) Aprender a utilizar diferentes dispositivos eletrônicos no processo de 

ensino-aprendizagem da Matemática Financeira; e) Elaborar materiais de apoio 

(portfolio) aos professores de Matemática no que diz respeito ao ensino da 

Matemática Financeira; f) Apresentar à comunidade escolar os materiais de apoio 

elaborados.  

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Saber gerenciar adequadamente a vida financeira tem se tornado premissa 

básica na maioria das famílias brasileiras. As mudanças na conjectura econômica 

nacional e mundial, ocorridas nos últimos tempos, tem levado os brasileiros a tomar 

decisões de cunho econômico com maior frequência, visto que o acesso ao crédito 

vem ocasionando maior poder aquisitivo às minorias. Porém, neste contexto 

“promissor”, não é difícil encontrar famílias com sérios problemas financeiros devido 

a inabilidade em lidar com operações financeiras simples.  

Com o aumento do poder aquisitivo, de regra, toda a população brasileira, 

independentemente de classe social ou atividade profissional, necessita operar 

conceitos de Matemática Financeira no seu cotidiano, por isso, o acesso a 

informações acerca de controles financeiros pessoais e familiares tem se tornado 

essencial para uma vida digna em sociedade.  

Neste contexto, é fácil perceber que a Educação Financeira deve estar 

presente nos estabelecimentos de ensino de Educação Básica de todo o país, pois é 

na escola que ocorre o confronto entre o saber elaborado e o senso comum trazido 

pelos seus sujeitos.  

Segundo, Skovsmose (2001), a Matemática é crítica, podendo ser usada de 

diversas maneiras e acaba por auxiliar significativamente os indivíduos nas tomadas 

de decisões pessoais e coletivas e, principalmente, na construção da cidadania.  

Para as Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Matemática do Estado 

do Paraná – DCE’s, pela Educação Matemática 

 
[...] almeja-se um ensino que propicie e possibilite aos indivíduos 
decisões, análises e conjecturas, apropriações de conceitos, 
formulações de ideias. Aprende-se matemática não somente pela 
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beleza ou pela consciência de suas teorias, mas, para que, a partir 
dela, o homem amplie seu conhecimento, contribuindo para o 
desenvolvimento da sociedade. (DCE’s, 2008, p. 48). 

  

Nesta perspectiva, “os conteúdos clássicos da Matemática e da Matemática 

Financeira são instrumentos para um processo mais amplo: a Educação Financeira” 

(SANTOS, 2005, p. 139), por isso a escola deve abordá-los com real significância, 

isto é, capacitar o aluno “para entender o mundo em que vive, tornando-o mais 

crítico ao assistir a um noticiário, ao ingressar no mundo do trabalho, ao consumir, 

ao cobrar seus direitos e analisar seus deveres” (ALMEIDA, 2004, p. 5).  

Diante do papel social desenvolvido pela escola de Educação Básica, 

principalmente a pública, não há dúvida quanto a necessidade da inclusão efetiva 

dos conteúdos voltados à Matemática Financeira em seus currículos do Ensino 

Fundamental e, principalmente, do Ensino Médio e da Educação Profissionalizante.  

Tais currículos devem possibilitar 

 

[...] a inserção cultural dos jovens no que se refere aos 
conhecimentos financeiros. Só assim, repetimos, a Escola lhes 
propiciará condições para o exercício da cidadania no mundo do 
trabalho, consumo, comércio e finanças em geral. (SANTOS, 2005, 
p. 103). 

 

Ainda, especificamente a respeito da importância da inclusão da Matemática 

Financeira no currículo das escolas da Educação Básica, as Diretrizes Curriculares 

da Educação Básica de Matemática, do Estado do Paraná, salientam que: 

 

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 descontos, à compreensão dos reajustes salariais, à 
escolha de aplicações financeiras, entre outras. (DCE’s, 2008, p. 61). 

 

Assim, a Educação Financeira, via conteúdos da Matemática Financeira, 

torna-se essencial no currículo da Educação Básica, pois seu estudo e compreensão 

configuram-se como premissas básicas para a formação de sujeitos críticos, 

subsidiando suas tomadas de decisões frente ao mercado capitalista. 

 

É grande a importância que essa parte da matemática tem na vida 
das pessoas, as quais estão permanentemente cercadas pelos 
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problemas de sobrevivência financeira, necessitando de clareza e 
autonomia para tomar decisões frente às situações diárias e para 
que possam compreender as transações comerciais e bancárias das 
quais se utilizam com frequência. (MARASINI, 2001, p. 10). 

 

Dessa forma, o processo de ensino aprendizagem da Matemática Financeira, 

no contexto escolar, deve ser capaz de “esclarecer o jovem colocando-o a par de 

alguns aspectos do sistema, levando-o a entender que comprar e vender, acessar 

serviços bancários e poupar são atos comuns da vida social, mas escondem 

procedimentos que sugam recursos, muitas vezes eliminando possibilidades futuras 

de equilíbrio financeiro” (SANTOS, 2005, p. 138).  

Borges (1999) ao discorrer acerca da importância da Matemática Financeira 

no currículo da Educação Básica, afirma que a participação das crianças e jovens 

nas decisões domésticas de consumo tem ocorrido cada vez mais precocemente, 

provocada, certamente, pela mídia consumerista. Por isso, é importante o papel da 

escola em proporcionar os conhecimentos básico nesta área, afim de formar 

consumidores conscientes.  

Os conteúdos de Matemática financeira, quando abordados adequada e 

significativamente pela escola configuram, para seus sujeitos, importante arcabouço 

de “conhecimentos para planejar a própria vida e superar, em parte, a condição de 

exploração imposta por aqueles que dominam este saber essencial”. (SANTOS, 

2005, p. 112).  

Nesse contexto, não há como negar o importante papel da Educação Básica 

na Educação Financeira dos cidadãos, visto que a cada dia o capitalismo cerca os 

indivíduos mais precocemente, necessitando-se educá-los neste sentido o mais 

breve possível.  

No entanto, este papel da Educação Básica na formação de consumidores 

conscientes só será possível se o professor possuir formação adequada para 

transcender a prática pedagógica estanque que se vivencia na maioria das escolas 

brasileiras, tratando a Matemática Financeira de forma contextualizada, viva, 

dinâmica, tal como se apresenta diariamente no convívio dos alunos.  

Porém, o professor necessita de formação adequada nesta área, visto que a 

maioria dos cursos de Licenciatura em Matemática não inclui a Matemática 

Financeira em seus currículos, tornando a formação docente inicial lacunosa neste 
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sentido e, por consequência, tornando a exploração pouco satisfatória acerca do 

tema em sala de aula.  

O professor precisa desenvolver novas metodologias de ensino, no intuito de 

incentivar os alunos da Educação Básica, desafiando-os a resolver adequadamente 

os seus problemas diários, isto é, o professor precisa ter “visão do que vem a ser a 

matemática, do que constitui a atividade matemática, a aprendizagem da 

matemática e do que constitui um ambiente propício à aprendizagem da 

matemática” (D’AMBROSIO, 1993, p. 41), pois só assim conseguirá fazer com que 

seus alunos se interessem pelos conteúdos que está abordando.  

Porém, como o professor será capaz de atender tal expectativa se não possui 

formação adequada para tanto?  

Diante dessa problemática, os cursos de formação continuada e/ou de 

extensão tem se revelado como importante ferramenta para enriquecer a prática 

pedagógica. Assim, 

 

[...] os cursos de capacitação e formação continuada são 
importantes, pois objetivam complementar a formação teórica 
recebida na graduação, às vezes, já defasada. Por meio da 
atualização de práticas didático-metodológicas, eles proporcionam, 
aos professores, alternativas para expor determinados assuntos, com 
atividades que desenvolvam a capacidade crítica, a auto-reflexão e a 
autonomia de seus alunos. (SANTOS; VEIGA e SÁ, 2012, p. 15). 
 

 
O objetivo principal desse tipo de formação é capacitar o professor para que 

se torne agente ativo do processo de ensino aprendizagem, do qual é responsável 

desde o planejamento das atividades realizadas em sala de aula até a escolha dos 

instrumentos e critério de avaliação.  

Para Nóvoa (1995), a formação continuada de professores objetiva colocar os 

professores a par das discussões teóricas atuais, contribuindo para melhoria da 

ação pedagógica na escola.  

Assim, a formação continuada de professores, num contexto geral, apresenta 

as seguintes razões, 

 

[...] a necessidade de contínuo aprimoramento profissional e de 
reflexões críticas sobre a própria prática pedagógica, pois a efetiva 
melhoria do processo ensino-aprendizagem só acontece pela ação 
do professor; a necessidade de se superar o distanciamento entre 
contribuições da pesquisa educacional e a sua utilização para a 
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melhoria da sala de aula, implicando que o professor seja também 
pesquisador de sua própria prática; em geral, os professores têm 
uma visão simplista da atividade docente, ao conceberem que para 
ensinar basta conhecer o conteúdo e utilizar algumas técnicas 
pedagógicas. (SCHNETZLER, 2003, p. 27). 

 

Pensando na fraca abordagem dada à Matemática Financeira nas escolas de 

Educação Básica, embora a mesma esteja presente nos currículos escolares, e na 

importância de seus conteúdos para a vida dos cidadãos, esta pesquisa visou 

realizar um curso de formação continuada com os professores da disciplina de 

Matemática dos estabelecimentos de ensino da rede estadual do Núcleo Regional 

de Educação de Dois Vizinhos, no intuito de instrumentalizá-los com materiais e 

metodologias variadas, que possam auxiliá-los na efetivação de um processo de 

ensino-aprendizagem da Matemática Financeira mais significativo e coerente com a 

realidade dos alunos. 

 

 

3 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NA 

ESCOLA 

 

O Programa de Formação Continuada – PDE, desenvolvido pela Secretaria 

Estadual de Educação – SEED/PR, oferece diferentes ações ao longo de seu 

desenvolvimento, objetivando a produção e socialização de conhecimento. Nos 

quatro semestre compreendidos entre 2014 e 2015, várias atividades foram 

desenvolvidas, dentre elas a elaboração do Projeto de Intervenção Pedagógica na 

Escola, pautado na identificação de uma situação-problema cotidiana ao contexto 

escolar, a Produção Didático-Pedagógica, que visa, através de estudos teóricos e 

metodológicos, minimizar a situação-problema encontrada no projeto inicial e o 

Grupo de Trabalho em Rede – GTR, que objetiva a socialização do estudo com os 

professores da rede estadual de ensino do Estado do Paraná.  

Por meio da Produção Didático-Pedagógica, o professor implementa o Projeto 

de Intervenção com carga horária de 64 (sessenta e quatro), subdivididas em 32 

(trinta e duas) horas, que neste estudo, ocorreram em forma de encontros com os 

participantes do curso de formação, sujeitos da pesquisa, e outras 32 (trinta e duas) 

horas destinadas ao estudo e planejamento dos encontros e atividades 

desenvolvidas. 
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A Produção Didático-Pedagógica iniciou-se com um breve estudo teórico-

bibliográfico acerca da importância de se trabalhar os conteúdos de Matemática 

Financeira na Educação Básica por intermédio de artigos científicos a respeito do 

assunto, finalizando com a apresentação de algumas atividades que podem ser 

realizadas em sala de aula pelos professores participantes do curso de formação 

bem como pelos cursistas do GTR. 

O Grupo de Trabalho em Rede – GTR consiste em mais uma ação de 

formação continuada, que, como dito, proporciona a interação entre o professor PDE 

e os demais professores da rede estadual de ensino, distribuído em 64 (sessenta e 

quatro) horas e é desenvolvido na modalidade de Educação à Distância por 

intermédio do ambiente virtual Moodle, tendo como objetivo precípuo socializar os 

estudos realizados pelo professor PDE e, também, possibilitar a discussão acerca 

do conteúdo específico do curso realizado, neste caso, a Matemática Financeira. 

Neste estudo, o Projeto de Intervenção Pedagógica foi implementado no 

Colégio Estadual Padre José de Anchieta – Ensino Fundamental, Médio Normal e 

Profissional, localizado no Município de São Jorge D’Oeste/PR, na forma de um 

curso de extensão, tendo a participação de 18 (dezoito) professores da rede 

estadual de ensino paranaense, pertencentes ao Núcleo de Educação de Dois 

Vizinhos/PR, no período de fevereiro a julho de 2015. 

A implementação da Proposta Didático-Pedagógica iniciou-se na Semana 

Pedagógica de fevereiro de 2015 com sua apresentação ao coletivo escolar. 

O curso de formação de professores foi subdividido em 8 (oito) encontros de 4 

(quatro) horas cada. 

No primeiro encontro, realizou-se a apresentação das linhas gerais do Projeto 

de Intervenção Pedagógica e da Produção Didático-Pedagógica, explanando-se que 

os 4 (quatro) primeiros encontros se pautariam em estudos teóricos-bibliográficos 

acerca da importância de se trabalhar adequadamente a Matemática Financeira na 

Educação Básica. Ainda, neste encontro, realizou-se a análise e discussão do texto: 

Nosso vício, desde o início, integrante do livro: Saga Brasileira: a longa luta de um 

povo por sua moeda, de autoria de Miriam Leitão, publicado no ano de 2011. 

No segundo encontro, realizou-se a análise e discussão do texto: A 

importância da Educação Financeira no Brasil: um país em transformação, o qual 

consiste no Capítulo I da Dissertação de Mestrado intitulada: Educação Financeira 

na Matemática do Ensino Fundamental: uma análise da produção de significados, de 



9 

 

autoria de Marcelo Bergamini Campo, vinculado à Universidade Federal de Juiz de 

Fora, realizada no ano de 2012. 

No terceiro encontro, o estudo pautou-se no texto: Relevância da Matemática 

Financeira no Ensino Fundamental, com autoria de Geovana Luiza Kleimann, 

Patricia Fernanda da Silva e Maria Madalena Dullius. 

Já no quarto encontro, houve a apresentação das ponderações realizadas 

pelos cursistas a respeito dos estudos realizados nos encontros anteriores. 

A respeito do trabalho teórico, realizado nos 4 (quatro) primeiros encontros, 

os cursistas afirmaram que sua prática pedagógica para o ensino de matemática 

financeira estava por muito tempo pautada na repetição mecânica e acrítica dos 

conteúdos, como se eles não fizessem parte do cotidiano do aluno e, que cabe a 

escola trabalhar adequadamente estes conceitos para que frente a situações reais 

os alunos possam tomar as decisões financeiras mais acertadas.  

Além disso, os cursistas argumentam que com a realização desse curso 

puderam compreender melhor como os conteúdos de matemática financeira são 

relevantes para os alunos no seu cotidiano, uma vez que em suas graduações não 

tiveram nenhuma disciplina voltada especificamente para a matemática financeira.  

Para os cursistas, os encontros de estudo teórico permitiram conversar a 

respeito de suas práticas em sala de aula e também sobre a importância dos 

conteúdos na vida dos alunos.  

Diante destas colocações, percebe-se que a formação do professor de 

matemática que atua na rede estadual de ensino, encontra-se carente de formação 

teórica acerca dos processos de aprendizagem da matemática como um todo, sendo 

que esses encontros contribuíram para reacender o interesse dos cursistas a 

respeito de estudos teóricos que embasam o tema estudado. 

Após a realização da parte teórica do curso de formação, partiu-se para a 

parte considerada como prática, na qual também foram realizados 4 (quatro) 

encontros com duração de 4 (quatro) horas cada um. Nesta parte, foram 

apresentadas algumas atividades envolvendo os conteúdos de porcentagens, juros 

simples, juros compostos e sistemas de amortização, algumas delas permeadas 

pelo uso de calculadoras, calculadoras financeiras e planilhas eletrônicas. 

Assim, no quinto encontro realizaram-se atividades práticas acerca do 

conteúdo Porcentagem, utilizando-se regra de três e as calculadoras. Ainda neste 

encontro, alguns professores/cursistas explanaram como realizam suas aulas, 
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socializando com seus pares as experiências vivenciadas com os conteúdos em 

tela.  

No sexto e no sétimo encontros, os assuntos em pauta foram o Juro Simples 

e o Juro Composto, respectivamente, com resolução de atividades utilizando 

fórmulas, calculadora financeira, planilhas manuais e eletrônicas. 

No oitavo e último encontro, trabalhou-se com a comparação entre os 

Sistemas de Amortização, no qual os cursistas foram divididos em grupos e cada um 

deveria demonstrar aos demais uma situação-problema envolvendo o sistema 

previamente selecionado, destacando seus prós e contras. Neste encontro, ainda, 

houve a troca de materiais entre cursistas e a confecção de um portfólio de 

atividades impressas e, também, em arquivos digitais, as quais certamente serão 

utilizadas pelos professores em suas aulas. 

Em relação aos encontros práticos, os cursistas enfatizaram que eles 

possibilitaram desenvolver nova visão sobre a matemática financeira, mostrando que 

ela precisa ser trabalhada ainda no ensino fundamental, com posterior 

aprofundamento no Ensino Médio, uma vez que os alunos já a utilizam no seu dia a 

dia desde muito cedo. Além disso, afirmaram que o trabalho prático com a 

calculadora financeira permitiu a aprendizagem dos comandos básicos, mostrando 

que há possibilidades de trabalhar com os alunos também no laboratório de 

informática, por meio de atividades que podem ser desenvolvidas diretamente com 

os alunos. Para eles, o mais importante do curso foi o trabalho com as planilhas 

eletrônicas, pois muitos não tiveram acesso a computadores e curso de informática 

durante sua formação inicial e usavam apenas as fórmulas e a calculadora “normal” 

em suas aulas de matemática financeira, por receio de utilizar o laboratório de 

informática. 

Diante disso, observa-se que a Matemática Financeira constitui-se em um 

conteúdo de suma importância, que muitas vezes é trabalhado superficialmente pelo 

professore devido ao fato deste não possuir formação adequada para tanto. 

Com a realização desse curso de formação foi possível perceber que o 

professor não utiliza os recursos tecnológicos disponíveis em sua escola nas aulas 

de Matemática Financeira, como a calculadora financeira digital e as planilhas 

eletrônicas, única e exclusivamente pelo medo oriundo de sua formação inicial 

deficitária, a qual não lhe possibilitou conhecimento para tanto. 
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4 GRUPO DE TRABALHO EM REDE (GTR) 

 

O Grupo de Trabalho em Rede – GTR, teve a participação efetiva (concluíram 

o curso) de 7 (sete) professores da disciplina de Matemática pertencentes a rede 

estadual de educação do Estado do Paraná. 

Neste grupo de trabalho, os participantes realizaram 3 (três) módulos, 

subdivididos em algumas atividades específicas. 

No módulo I, os participantes realizaram estudos teóricos acerca da 

importância do ensino da Matemática Financeira na Educação Básica (Ensino 

Fundamental e Médio), bem como da utilização das tecnologias disponíveis na 

escola no processo de ensino-aprendizagem dessa parte da Matemática. 

A esse respeito, os professores cursistas argumentam que a matemática 

financeira tem importância relevante no Ensino Fundamental e Médio, uma vez que 

é neste período que os alunos vivenciam situações que envolvem planejamento e 

educação financeira, e muitos entram no mercado de trabalho e começam a utilizar 

o dinheiro com mais frequência. Para os cursistas, a matemática financeira está 

presente no cotidiano das pessoas, por isso cabe ao professor trabalhar os 

conceitos proporcionando aos alunos condições básicas para o desenvolvimento de 

planejamento financeiro, quando necessário. Assim, nas palavras dos cursistas, 

para garantir a aprendizagem dos conteúdos, o professor pode explorá-los com o 

auxílio das tecnologias, pois elas facilitam a aprendizagem, permitindo que o aluno 

aprenda mais rápido e tenha maior interesse em relação ao conteúdo apresentado. 

Os cursistas ainda defendem que o uso da tecnologia nas aulas é imprescindível 

frente à clientela que a escola recebe nos dias atuais. Para eles cabe aos 

professores utilizar o conhecimento tecnológico que os alunos possuem a favor da 

aprendizagem dos conteúdos matemáticos, mostrando que os recursos tecnológicos 

podem ser utilizados como auxiliares no processo de ensino-aprendizagem. 

Vislumbra-se que os cursistas do GTR também reconhecem a importância de 

se trabalhar os conteúdos de Matemática Financeira no Ensino Fundamental e 

Médio, reconhecem também a necessidade latente em se trabalhar estes conteúdos 

permeados pelas tecnologias que estão ao alcance dos alunos. 

No Módulo II, realizou-se a análise do Projeto de Intervenção Pedagógica e 

da Produção Didático-Pedagógica na forma de Unidade Didática. Neste módulo, 

além dessas análises, o professor cursista teve a oportunidade de escolher uma 
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atividade proposta e elaborar um novo encaminhamento metodológico para ela, de 

acordo com sua realidade local. 

A respeito do Projeto de Intervenção Pedagógica e da Produção Didática 

apresentados neste módulo, o posicionamento dos professores cursistas pode ser 

assim descrito: a) a importância do ensino de Matemática Financeira nas escolas é 

assunto indiscutível, porém deve haver preocupação do porquê ela é trabalhada de 

forma superficial; b) o projeto de intervenção pedagógica proposto no 

desenvolvimento do PDE e as discussões coletivas no GTR permitem refletir sobre a 

importância do ensino da matemática financeira, para uma formação de qualidade e 

no planejamento familiar; c) na prática os conteúdos de matemática financeira são 

deixados para serem trabalhos apenas no Ensino Médio, contudo este trabalho 

deveria ser inserido a partir dos primeiros anos da segunda etapa do Ensino 

Fundamental, demonstrando a sua importância para a vida social, facilitando o 

entendimento de sua aplicabilidade no cotidiano; e) a utilização de recursos 

variados, como as tecnologias apresentadas,  contribuem para o trabalho com a 

Matemática Financeira no Ensino Médio. 

Do exposto acima, percebe-se que os próprios professores reconhecem a 

necessidade de reestruturação metodológica de suas aulas de Matemática 

Financeira, destacando a importância da formação continuada do professor neste 

sentido. 

No Módulo III, os cursistas posicionaram-se acerca do Projeto de Intervenção 

Pedagógica e o relato de sua implementação, relacionando o trabalho realizado à 

sua prática cotidiana. 

Ao fazer esta análise e os apontamentos solicitados em cada uma das 

atividades desse módulo, alguns professores cursista afirmaram que: a) o Projeto de 

Intervenção Pedagógica foi válido, pois foi possível trabalhar a parte teórica dos 

conteúdos relacionados à Matemática Financeira, envolvendo ativamente os 

professores cursistas, oportunizando aprofundamento e atualização pedagógica ; b) 

as aulas práticas por meio da utilização de planilhas eletrônicas e calculadora 

financeira se destacaram junto aos professores cursistas, além de servir como forma 

de elaboração de materiais de apoio pedagógico; c) a implementação do projeto foi 

válida, pois oportunizou discutir pedagogicamente sobre a Matemática Financeira, 

como melhorar as aulas, trocar informações e metodologias de ensino a fim de 

enriquecer o processo de ensino aprendizagem dos alunos; d) o trabalho com as 
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mídias é bastante interessante e possível, como mostra o próprio Projeto de 

Intervenção Pedagógica; e) as produções realizadas ao longo do curso constituem-

se em rico material de apoio pedagógico para as aulas de educação financeira como 

um todo. 

Com a realização do GTR, percebeu-se que a necessidade de novas 

alternativas metodológicas para o ensino da Matemática Financeira está presente 

nas mais diversas escolas paranaenses, ultrapassando os limites do Núcleo de 

Educação de Dois Vizinhos, evidenciando a urgente necessidade de formação 

continuada dos professores paranaenses nesta área.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De modo geral, a aprendizagem da Matemática na Educação Básica baseia-

se num processo mecânico que prioriza a transmissão acrítica dos conteúdos, tendo 

como eixo central o professor, fato que torna o aluno mero receptor, o qual deve 

apenas reproduzir aquilo que o professor ensina. Esta prática vem se reiterando ao 

longo do tempo e acaba inviabilizando a formação crítica dos alunos. 

No que diz respeito à Matemática Financeira, a situação não foge a regra 

apontada acima, embora seus conteúdos sejam um dos mais usados na vida 

cotidiana dos alunos. 

Normalmente, o professor trabalha os conteúdos da Matemática Financeira 

apresentando aos alunos os juros e suas nuances apenas como um conjunto de 

fórmulas, as quais o dividem em simples ou composto, sem contextualizá-los, sem 

fazer qualquer ligação prática com a vida cotidiana.  

Esta situação, muitas vezes, é resultante do uso de metodologias 

inadequadas para o ensino da Matemática Financeira, incapazes de envolver, 

instigar, estimular e atrair o interesse dos alunos para a aprendizagem.  

Para que o processo de ensino aprendizagem ocorra de forma significativa a 

todos os envolvidos, é preciso que o professor lance mão de estratégias 

metodológicas que envolvam os alunos de forma ativa na construção do 

conhecimento. 

Diante do exposto neste estudo, vislumbra-se que as planilhas eletrônicas e a 

calculadora financeira, mesmo que na forma digital, configuram-se como ótimas 
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alternativas pedagógicas para se trabalhar de forma contextualizada a Matemática 

Financeira, o uso dessas tecnologias aliado a atividades bem contextualizadas, 

certamente contribuirá para uma melhor compreensão dessa parte da Matemática, 

bem como instigará o interesse do aluno em aprendê-la. 

Com o curso de formação pode-se perceber que a formação do professor 

para trabalhar com os conteúdos de Matemática Financeira deve ser repensada em 

nível estadual, visto que os anseios ensejados pelos professores cursistas do curso 

de formação do Núcleo Regional de Educação de Dois Vizinhos se assemelham aos 

dos professores cursistas do GTR, os quais atuam nos mais diversos municípios 

paranaenses, demonstrando que essa necessidade de formação continuada é 

latente no meio escolar da rede pública de ensino paranaense, justificando, mais 

uma vez, esta proposta de estudo. 
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