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MATEMÁTICA FINANCEIRA NO ENSINO REGULAR 

 
 

RESUMO-O presente artigo tem por objetivo discutir a verdadeira importância do ensino da matemática 
financeira para adolescentes do ensino médio e apresentar elementos argumentativos importantes que 
possam afirmar a diferença entre um jovem financeiramente informado e outro não. A descrição em 
questão se dará através de referências bibliográficas que afirmam a importância de trabalhar na sala 
de aula situações cotidianas envolvendo valores reais, taxas de juros, descontos e o que mais englobar 
as finanças pessoais dos alunos.Com o relato seguem reflexões pedagógicas sobre situações 
observadas nos encontros e nas salas de aulas, citações de livros onde seus autores argumentam a 
importância da informação financeira para seus jovens e uma possível contribuição de como trabalhar 
isso no dia-a-dia das escolas. A relação se originou das observações feitas as aulas de  matemática 
financeira do Curso Preparatório para o ENEM realizado na cidade de Minas do Leão/RS, no segundo 
semestre de 2017, tendo como público alvo os estudantes do ensino médio das escolas públicas da 
cidade. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Matemática. Educação. Financeira. Ensino. Informação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

1. INTRODUÇÃO 

 

A educação financeira para jovens do ensino médio é muito importante para a 

formação social dos mesmos. Trata-se de um tema de matemática diretamente ligado 

ao cotidiano de todos, oferecendo suporte necessário para que os jovens possam 

distinguir as situações economicamente favoráveis das propagandas enganosas e 

valores embutidos em compras a prazo. 

Martins (2004, p.5) explica a falta de noções mínimas sobre Educação 

Financeira: 

Uma criança [...], durante a educação básica, é obrigada a memorizar nomes 
e datas de pouca utilidade na vida real. Em pouco tempo tudo, ou quase tudo, 
é esquecido. Nesses anos, o aluno não estuda noções básicas de comércio, 
economia, finanças ou impostos. O sistema educacional ignora o assunto 
´dinheiro´, algo incompreensível, já que a alfabetização financeira é 
fundamental.  
 
 

O consumismo desenfreado do jovem e a grande quantidade de endividados 

retratam claramente a necessidade da matemática financeira ser efetivamente 

trabalhada pelos professores de matemática. O aluno financeiramente informado é 

capaz de contribuir para o crescimento da economia mundial e ajudar a conter a 

grande quantidade de oportunismos que acabam por abocanhar nossos jovens por 

pura falta de informação, tornando-os mais um na grande lista dos que gastam mais 

que ganham. 

Utilizar as situações cotidianas dos alunos, trazendo-as para sala de aula e 

transformando-as em exercícios na qual seja possível demonstrar a melhor maneira 

usar o dinheiro, administrar as finanças pessoais, dizer não ao consumismo atual, 

distinguir situações realmente vantajosas de propagandas enganosas certamente fará 

a diferença no futuro. Trabalhar os cálculos de juros, taxas e descontos dentro da 

matemática da sala de aula, associando com os cálculos trabalhados no ensino médio 

tornando a administração financeira parte do conteúdo das escolas.  

A definição para Educação Financeira, de acordo com a Organização de 

Cooperação e de Desenvolvimento Econômico – OCDE (Brasil, 2005, p. 223), é: 

 

[...] o processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram sua 
compreensão dos conceitos e produtos financeiros. Com informação, 
formação e orientação claras, as pessoas adquirem os valores e as 
competências necessários para se tornarem conscientes de oportunidades e 
dos riscos a elas associadas e, então, façam suas escolhas bem embasadas, 
saibam onde procurar ajuda e adotem outras ações que melhorem o seu 



  

bem-estar. Assim, a Educação Financeira é um processo que contribui de 
modo consistente, para a formação de indivíduos e sociedades responsáveis, 
comprometidos com o futuro (BACEN, 2012). 
 
 

A Seção 2 apresenta a contextualização e aplicação da matemática financeira; 

Nas Seções 3 e 4 são discutidas a falta de informação financeira e a importância de 

se ensinar matemática financeira para os jovens no ensino regular. A seção 5 

apresenta a conclusão do trabalho. 

 

 

2. A CONTEXTUALIZAÇÃO E A APLICAÇÃO DA MATEMÁTICA FINANCEIRA 

 

O tratamento contextualizado do conhecimento é o recurso da escola para 

retirar o aluno da condição de espectador e torná-lo um agente passivo do próprio 

aprendizado. A maneira como é trabalhado se torna extremamente importante, sendo 

que um desenvolvimento bem feito permite ao aluno aprendizagens significativas que 

o mobilizam. A contextualização faz manifestar-se aspectos e perspectivas presentes 

na vida pessoal, cultural e econômica.  

Na perspectiva Dante (2005) diz que: 

 

Tratar os conteúdos de ensino de forma contextualizada significa aproveitar 
o Máximo as relações existentes entre esses conteúdos e o contexto pessoal 
do aluno, de modo a dar significado ao que está sendo aprendido, levando-
se em conta que todo o conhecimento envolve uma relação ativa entre o 
sujeito e o objeto do conhecimento. Assim, a contextualização ajuda a 
desenvolver no aluno a capacidade de se relacionar o aprendido com o 
observado e a teoria com suas aplicações práticas. (p.9) 

 
 

A matemática financeira está extremamente presente no nosso dia a dia. 

Constantemente nos pegamos fazendo cálculos e interpretando valores. A efetiva 

matemática das finanças torna nossa condição critica capaz de distinguir situações 

realmente vantajosas das propagandas enganosas e abusivas onde muitos dos 

nossos jovens financeiramente desinformados são vítimas. 

Trabalhar a educação financeira nas escolas e tornar nossos jovens 

matematicamente capacitados é extremamente necessário para o bem da economia 

mundial. A globalização do mundo, a difusão das propagandas e comercio eletrônico, 

as facilidades da internet, o grande apelo ao consumismo mundial se tornam motivos 

mais do que suficientes para que as escolas invistam na educação financeira dos seus 



  

alunos o mais cedo possível evitando que os jovens se tornem futuros endividados 

por não conseguirem visualizar as armadilhas dos juros e das taxas que estão 

ocultadas e envolvidas pelas facilidades de créditos disponíveis a todas as pessoas. 

 

3. A FALTA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 

A falta de conhecimento sobre finanças, economia pessoal e matemática 

financeira nos jovens vêm se tornando um problema de grandes proporções no país. 

Com a evolução do mercado de trabalho no qual, cada vez mais cedo os jovens 

começam a trabalhar e se tornam gestores dos seus próprios salários. A inexperiência 

ou mesmo falta de conhecimento em administrar seus próprios recursos aliados ao 

consumismo do século XXI e a facilidade em obter crédito fazem com que cresça 

consideravelmente o número de jovens endividados no país. Uma das principais 

causas dessa bola de neve que vem engolindo nossos jovens é a falta de orientação, 

de educação financeira, parte da matemática pouco explorada nas escolas, mas de 

suma importância no decorrer da vida dos alunos. 

A matemática é fundamental na formação da cidadania. Para Miguel e Miorin 

(2013): “por intermédio do conhecimento matemático, valores e atitudes de natureza 

diversa, visando à formação integral do ser humano e, particularmente, do cidadão, 

isto é, do homem público. ”. 

Hoje, a tendência dos jovens é imaginar que donos de um salário podem fazer coisas 

impossíveis e comprar tudo que desejam, mas a verdade é que acumulando 

financiamentos, parcelamentos e gastos desnecessários estão se endividando e 

entrando para as estatísticas como uma geração que não sabe lidar com suas 

finanças pessoais. 

O ponto mais crítico do problema é a falta de informação. Nesse mundo 

globalizado e tecnológico os jovens ainda estão sofrendo com a falta de informação, 

de educação financeira, parte da matemática que deveria ser trabalhada com ênfase 

nas escolas e com problemáticas que aproximassem o máximo possível esses jovem 

de situações futuras e cotidianas lhes instruindo e informando para que saibam lidar, 

controlar e tomar as decisões mais corretas frente a tais situações. 

O professor no uso de seus conhecimentos precisa dar norte aos alunos, 

direcioná-los da melhor forma possível de como economizar, como gastar consciente 

ou mesmo fazer prestações que não se acumulem ao longo do tempo. Esses 



  

adolescentes precisam ser capacitados a tomar as melhores decisões em relação a 

compras à vista e a prazo, a melhor taxa de juros nos financiamentos de bens móveis 

e imóveis e a como obter descontos reais em suas futuras negociações. 

Nos últimos meses de 2008, segundo a Tele cheque, empresa que opera com 

estatísticas nacionais de inadimplência em cheques, 30,56% dos endividados 

brasileiros eram jovens de 21 a 30 anos. No mesmo período, 49,77% das pessoas 

com idade entre 16 e 30 anos em Belo Horizonte vivenciavam o mesmo problema, 

indicam dados da Federação do Comércio de Minas Gerais (Fecomércio). No inicio 

de 2009, conforme números do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), brasileiros 

entre 18 e 29 anos respondiam por 30,16% da inadimplência no país. 

Dentro das minhas possibilidades de observações tenho visto que a 

matemática financeira não está sendo abordada de forma satisfatória no cotidiano das 

escolas. Um dos principais motivos para esse descaso pode ser a rigidez dos 

planejamentos que continuam a contemplar temas ultrapassados e a meu ver pouco 

importantes na vida dos alunos e esquece-se de priorizar conteúdos que são 

prioritários. 

Além disto, existe uma grande escassez de livros didáticos e informativos em 

relação à educação financeira de jovens e crianças fazendo com que os professores 

mostrem grande desinteresse pelo assunto, bem como, a pouca quantidade de 

material e recursos o que desmotiva os docentes a investir no conteúdo e trazê-lo 

enfaticamente para sala de aula. 

Convivemos hoje com a escassez de cursos que possibilitem a formação de 

docentes preparados para orientar esses jovens sobre as melhores maneiras de 

investir e economizar seu dinheiro. Segundo NASCIMENTO (2004): 

 

(...) constatamos um descompasso entre a opinião dos professores de 
Matemática, que consideram a Matemática Financeira como um tema 
importante para a formação dos alunos e o fato de que não a selecionam 
como um conteúdo a ser trabalhado, com razoável destaque, nas turmas de 
Ensino Médio.  
Uma hipótese para compreender essa decisão dos professores pode estar 
localizada nos programas e provas dos vestibulares, que não priorizam esse 
tema, mas que, infelizmente acabam orientando o que se ensina nessa etapa 
dos vestibulares. (p.123) 
 
 

Os problemas financeiros dos jovens e seu consumismo desenfreado tendem 

a piorar muito se não forem freados o quanto antes. Logo, é necessário trabalhar na 

reeducação financeira desses jovens que já estão contaminados pelo vírus do 



  

endividamento mas ao mesmo tempo é necessário trabalhar na educação financeira 

desde muito pequenos, utilizando as salas de aula para construir um senso crítico. 

 

4. A IMPORTÂNCIA DE SE ENSINAR MATEMÁTICA FINANCEIRA 

 

Constantemente nossos alunos passam por situações financeiras onde 

precisam tomar decisões e estar informado e capacitado é fundamental. Aprendendo 

matemática financeira, eles serão capazes de administrar seu dinheiro, sua 

importância e suas consequências (boas e ruins). Jovens financeiramente informados 

terão maiores possibilidade de não se tornarem reféns do dinheiro e conseguirem 

compreender que o dinheiro é apenas um combustível para que nosso modelo sócio 

econômico funcione. 

Encartes de lojas, sites com promoções e parcelamentos poderão possibilitar 

uma visão real, para o aluno, das taxas de juros cobradas pelas lojas, dos valores 

embutidos em parcelamentos longos e das vantagens que o comprador pode ter em 

comprar à vista, obtendo descontos e condições favoráveis. 

Nasser (2010) diz que: 

 

As ofertas e notícias veiculadas na mídia desafiam diariamente o cidadão. 
Por meio do seu estudo, o aluno deve ser preparado para enfrentar situações 
financeiras que ocorrem no seu dia a dia, como optar pela melhor forma de 
pagamento, a vista ou a prazo, seja de impostos ou compras em geral. (p. 7) 
 
 

O estudo da matemática financeira, no mundo globalizado que vivemos hoje, 

possibilita aos nossos alunos compreender entre outras coisas os fenômenos ligados 

a economia mundial e também a economia local. Os alunos financeiramente 

informados são capazes de tomar decisões acertadas na hora de fazer empréstimos, 

compras, etc., jovens com uma base de matemática financeira conseguem fazer o 

melhor negócio possível e tem menor possibilidade de serem enganados. 

A matemática financeira tem grande importância na vida de todas as pessoas, 

pois ela está em todos os lugares que frequentamos, no supermercado, no ônibus, no 

bar da escola, nas contas de água e de luz, estamos sempre utilizando a matemática 

financeira mesmo sem percebermos seja recebendo descontos ou pagando multas 

por atraso de pagamentos. 



  

Um dos grandes problemas, frequentemente citados em artigos e pesquisas, é 

a formação dos professores de matemática, que não se sentem efetivamente 

preparados para trabalhar um assunto tão complexo e com várias ramificações como 

a matemática financeira. Sanar as diversas dúvidas que podem surgir corretamente é 

um desafio para qualquer educador mas se tratando de um assunto tão abrangente e 

presente em todo o mundo com muitas variáveis se torna uma tarefa árdua para os 

educadores matemáticos. 

A oferta de cursos preparatórios ou disciplinas direcionadas especificamente 

para matemáticas financeiras nos cursos de licenciatura em matemática 

possibilitariam a formação de um profissional preparado para introduzir efetivamente 

a matemática financeira nas escolas de forma dinâmica e participativa, usando dos 

vários meios que o mundo tecnológico e globalizado nos proporciona. O acesso à 

internet, lojas virtuais, bolsas de valores e economia mundial podem se tornar um 

acesso fácil e interessante para o exercício da matemática financeira nas escolas. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Por meio deste trabalho é possível observar a grande importância de trabalhar 

a matemática financeira nas escolas, utilizando situações do dia a dia dos alunos para 

exemplificar futuras circunstâncias onde os jovens terão que tomar decisões 

referentes às suas finanças da melhor maneira possível.  

Os conceitos de matemática financeira são de extrema utilidade para todos. 

Portanto, seu ensino nas escolas é fundamental para aproximar efetivamente a 

matemática da realidade do aluno. A administração do próprio dinheiro e a tomada de 

decisões frente a investimentos, compra a prazo e à vista são conteúdos muito ricos 

e fáceis de trabalhar nas escolas. 

É necessário enfatizar a necessidade da educação financeira estar presente na 

vida do aluno durante seu período escolar desenvolvendo cidadãos críticos e 

informados capazes de gerir seu dinheiro e transformar a administração de seus 

recursos financeiros em maneiras de serem financeiramente conscientes. 
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