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A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DA MATEMÁTICA FINANCEIRA NAS ESCOLAS 

 

Josimar Siqueira Gonçalves1 

 

RESUMO 

A Matemática Financeira é uma área da matemática que busca estudar a variação do dinheiro 
ao longo do tempo. A Matemática Financeira possui diversas aplicações no cotidiano das 
pessoas, como financiamentos de casa e carros, realização de empréstimos, compras a prazo 
ou com cartão de crédito, aplicações financeiras, entre outras situações. Dessa forma, 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 mostrar a relevância do ensino da Matemática Financeira nas escolas, 
contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes, com pensamento crítico e 
reflexivo. Por meio de uma análise bibliográfica sobre o assunto em questão, este artigo 
também traz metodologias e práticas pedagógicas diferenciadas para se ensinar a matemática 
financeira, contribuindo assim para a melhoria do ensino da matemática financeira, ou seja, 
realçando formas que realmente despertem o interesse e apresentem significado aos alunos. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino; Matemática Financeira; Importância; Escolas. 

 

 

ABSTRACT 

Financial Mathematics is an area of mathematics that seeks to study the variation of money 
over time. Financial Mathematics has several applications in everyday life, such as home and 
car financing, loans, term or credit card purchases, financial investments, among other 
situations. In this way, financial education is a relevant topic in our society and the school has 
an important role to play in the financial education of students. In this context, this article seeks 
to show the relevance of Financial Mathematics teaching in schools, contributing to the 
formation of more conscious citizens with critical and reflexive thinking. Through a 
bibliographical analysis on the subject, this article also brings different pedagogical 
methodologies and practices to teach financial mathematics, thus contributing to the 
improvement of the teaching of financial mathematics, that is, highlighting forms that really 
arouse interest and meaning to the students. 

 

KEYWORDS: Teaching; Financial Math; Importance; Schools. 

 

                                                           
1 Licenciado em Matemática pela Universidade dos Bandeirantes de São Paulo (UNIBAN/SP). Pós-
graduando em Matemática Financeira e Estatística pela Faculdade Venda Nova do Imigrante 
(FAVENI/ES). Professor de Matemática na Escola Estadual José Mateus de Vasconcelos em 
Guaraciaba/MG. Endereço eletrônico: Josimar_flaviane@hotmail.com. 
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1. INTRODUÇÃO 

A importância da Matemática Financeira vem desde o aparecimento das 

primeiras civilizações, por meio da troca de bens (metais preciosos, sementes, grãos, 

animais etc.), e posteriormente, pelo uso de moedas. Nesses primórdios, já a 

utilizavam em seu cotidiano para cobrar pelo empréstimo de alguma coisa ou pela 

venda de bens com pagamento posterior. 

Nos dias de hoje, ao pagar uma dívida, impostos ou ao adquirir um bem, o 

cidadão tem diversas opções de pagamento, mas ainda apresenta dúvidas ao decidir 

o que é melhor: pagar à vista ou a prazo. De acordo com Rigonatto (s/d):  

 

“Para analisar criticamente o que influencia sua tomada de decisão, a 
pessoa precisa ter conhecimento de conceitos como: taxa de juros, 
prazo, carência e outros tantos. Pensando dessa forma é necessário 
introduzir e trabalhar conteúdos sobre matemática financeira no 
ensino fundamental e médio”.  

 

A matemática financeira é um campo de estudo dentro da Matemática, que, de 

acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996), deve assegurar 

ao educando uma formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Corroborando 

com essa ideia, os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) trazem como 

objetivos do ensino da Matemática, e consequentemente da matemática financeira: 

 

“Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos 
para adquirir e construir conhecimentos; [...]. Utilização do sistema 
monetário brasileiro em situações-problema. [...]. Curiosidade por 
questionar, explorar e interpretar os diferentes usos dos números, 
reconhecendo sua utilidade na vida cotidiana”. 

 

Esses dois referenciais da educação brasileira apontam a importância e a 

preocupação em abordar conteúdos utilizados no dia a dia, que realmente sejam 

significativos e possam instrumentalizar os alunos na superação de desafios que 

possam surgir. Assim, é necessário formar cidadãos matematicamente alfabetizados 

que saibam resolver, de modo inteligente, seus problemas de comércio, economia e 

outros da vida diária (DANTE, 2005). 

Dessa forma, o objetivo do ensino da matemática financeira é formar cidadãos 

que saibam analisar criticamente as operações financeiras de que faz uso 
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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 

(RIGONATTO, s/d). 

Kliemann, Silva e Dullius (2011) afirmam que não é tarefa fácil incluir a 

Matemática Financeira nas escolas, pois é preciso realizar uma análise mais profunda 

de cada realidade escolar. Além disso, devem ser criadas condições para que os 

professores aprendam como trabalhar esses conteúdos de forma que possam estar 

relacionados com o cotidiano e as vivências dos alunos, possibilitando que 

desenvolvam aprendizagens significativas e capazes de ajudar-lhes a resolver 

questões relacionadas à sua “situação financeira”. 

De acordo com os autores, um dos principais desafios do ensino da matemática 

financeira é desmistificar o ensino da matemática como um todo, pois ainda hoje é 

possível observar que muitos alunos não têm interesse em aprender a matéria, 

usando o discurso de que não veem “utilidade” do que é ensinado. Isso acontece 

porque alguns professores não conseguem adaptar os conteúdos à contextualização 

de vida dos seus alunos. Corroborando com essa ideia, Martins (2016) ressalta que 

“o ensino da Matemática Financeira pode ser diferenciado, com a utilização da prática 

de metodologias diferenciadas de ensino”. Nesse caso, o professor traz para sala de 

aula metodologias que possibilitam dinamização das atividades, tornando as aulas 

mais prazerosas e atraentes. 

A partir dessa problemática, o objetivo desse artigo é apresentar uma análise 

bibliográfica sobre a importância do ensino da matemática nas escolas, desde a 

Educação Infantil até o Ensino Médio, como esse ramo da matemática influencia no 

cotidiano das pessoas e de que forma o professor pode trabalhar esses conteúdos em 

sala de aula, de maneira a despertar o interesse dos alunos. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada neste artigo foi a pesquisa bibliográfica, por meio da 

exploração de livros, periódicos, monografias e artigos científicos sobre a matemática 

financeira, seu ensino nas escolas, a educação financeira e o uso de novas 

tecnologias aplicadas à área em questão. A pesquisa também se estendeu a alguns 
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sites da internet, assim como a consulta a referenciais da educação brasileira, como 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1. CONTEXTO HISTÓRICO DA MATEMÁTICA FINANCEIRA 

 

Como já explicitado anteriormente, a Matemática Financeira tem sua 

importância registrada desde o aparecimento das primeiras civilizações, sendo 

utilizada em cobranças de empréstimos realizados. Nessa época, os juros eram pagos 

por meio de sementes, grãos ou outros tipos de bens. Nesse contexto, Kliemann, Silva 

e Dullius (2011) trazem: 

 

“Fatos históricos apontam que, na Babilônia, os comerciantes 
emprestavam sementes aos agricultores, e estes, quando colhiam a 
plantação, pagavam as sementes emprestadas anteriormente e mais 
uma determinada parte da colheita. Dessa forma, foi possível ao 
homem notar uma possível relação entre o tempo e o dinheiro, e 
perceber que o dinheiro perdia valor de acordo com o tempo”. 

 

Dessa forma, a correção monetária deveria ser feita de acordo com o aumento 

do poder de compra do dinheiro. Aliadas à acumulação de capital, tiveram início as 

práticas financeiras, que eram utilizadas como formas econômicas de movimentação 

dos capitais e foram adaptadas de acordo com a evolução das sociedades. Uma 

prática financeira que se tornou muito comum foi o empréstimo de capital, que sofria 

acréscimo de juros para sua quitação, a fim de gerar lucros e comissões sobre o 

dinheiro emprestado.  

A necessidade de organização dessas práticas financeiras fez surgir os bancos, 

que dinamizaram a economia e tiveram papel importante nas negociações entre os 

povos que realizavam operações comerciais no Mar Mediterrâneo. Foram os bancos 

que contribuíram para o aprimoramento das técnicas financeiras e surgimento dos 

juros compostos (SILVA, s/d). 

Atualmente, a Matemática Financeira se aplica a diversas áreas do nosso 

sistema econômico. Presentes no cotidiano das pessoas através dos empréstimos, 
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financiamentos e investimentos. Basicamente, a matemática financeira é utilizada em 

qualquer movimentação de capital cuja finança é baseada em uma estipulação prévia 

de taxas e aplicações de juros. 

Dessa forma, nos dias de hoje, é cada vez mais necessário que as pessoas 

possuam conhecimento matemático, pois esse conhecimento é fundamental na 

formação do cidadão crítico, consciente de seus direitos e deveres. Além disso, a 

Matemática Financeira pode propiciar ao cidadão sua inserção no mundo do trabalho 

numa sociedade cada vez mais dinâmica, competitiva e versátil. 

 

3.2. O ENSINO DA MATEMÁTICA FINANCEIRA NA ESCOLA 

 

Atualmente, por meio de informações vinculadas aos diversos meios de 

comunicação (rádio, televisão, jornais, internet), a sociedade é bombardeada de 

notícias sobre a crise econômica e suas consequências no mundo todo. Ao se falar 

em crise econômica, Miranda e Philippsen (2014) apontam que não há como não se 

deparar com termos comumente utilizados: dívida externa e interna, juros, 

porcentagens, inflação, alta de preços, déficit, superávit, etc. Mas para compreender 

esses termos, é preciso que o cidadão possua conhecimentos matemáticos, 

principalmente ao que se refere à Matemática Financeira. 

 Para que essa compreensão seja significativa, é necessário que estas 

expressões façam parte dos conteúdos escolares no que tange a disciplina de 

matemática, desde os primeiros anos do Ensino Fundamental até o Ensino Médio. 

No ensino fundamental, os conceitos de porcentagem e desconto podem ser 

trabalhados assim que o aluno já tenha conhecimento das frações e números 

racionais na forma decimal. É importante que tais informações devam ser iniciadas 

adequadamente, explorando o lúdico, simulações de compras e vendas, 

preenchimento de cheques, histórias em quadrinhos, teatralizações, etc. (LIMA e SÁ, 

2010). 

No tocante ao ensino da Matemática Financeira nos anos finais do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio, Rigonatto (s/d) defende que: 

 

“Nas etapas finais do ensino fundamental, as ideias de capitalização 
simples e compostas também já podem ser introduzidas, induzindo os 
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alunos a fazerem comparações com promoções anunciadas pela 
mídia, verificando se a compra a prazo é mais vantajosa que a compra 
à vista. (...) No ensino médio podemos utilizar o estudo das funções e 
das progressões para também analisar os efeitos dos juros nas 
compras a prazo, como se dá a construção das tabelas de 
financiamento da casa própria, o comportamento do dinheiro aplicado 
na caderneta de poupança e outras situações cotidianas. O importante 
é despertar o interesse dos alunos para um assunto que diz respeito 
a todos nós e que gera muita dúvida na maioria da população”. 

 

O papel do professor nesse processo de ensino-aprendizagem é crucial, pois a 

ele cabe apresentar os conteúdos e atividades de aprendizagem de forma que os 

alunos compreendam o “porquê” e o “para que” do que aprendem, e assim 

desenvolvam expectativas positivas em relação à aprendizagem e sintam-se 

motivados para o trabalho escolar. Nessa perspectiva, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1997) afirmam: 

 

“(...) é preciso considerar que nem todas as pessoas têm os mesmos 
interesses ou habilidades, nem aprendem da mesma maneira, o que 
muitas vezes exige uma atenção especial por parte do professor a um 
ou outro aluno, para que todos possam se integrar no processo de 
aprender. A partir do reconhecimento das diferenças existentes entre 
pessoas, fruto do processo de socialização e do desenvolvimento 
individual, será possível conduzir um ensino pautado em aprendizados 
que sirvam a novos aprendizados”. 

 

O professor deve garantir ao aluno a autonomia de pensamentos, a capacidade 

de tomar iniciativa e de desenvolver o pensamento crítico. Por esta razão o professor 

deve articular suas ações pedagógicas à visão de mundo do aluno, auxiliá-lo na 

construção de estratégias para resolução e formulação de conceitos matemáticos, e 

a fazer conexões matemáticas com seu mundo real. Dessa forma, exige-se do 

professor de matemática uma maior atenção no preparo dos conteúdos relacionados 

à Matemática Financeira, visando uma melhor qualidade na apresentação dos 

conteúdos, bem como uma melhor seleção das situações problemas primando por 

temas atuais e que desperte no aluno a necessidade de interpretar, apreender e 

buscar o conhecimento necessário para a solução das propostas apresentadas. 

(MIRANDA e PHILIPPSEN, 2014). 
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3.3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DIFERENCIADAS NO ENSINO DA 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 

 

De acordo com Martins (2016), as práticas pedagógicas diferenciadas 

utilizadas nas aulas de Matemática Financeira são de grande utilidade, pois 

possibilitam que o aluno aprenda na prática, o que também “facilita a atuação dos 

professores na busca de promover a formação crítica de seus alunos”.  

Ainda de acordo com a autora, as principais práticas pedagógicas utilizadas 

nas aulas de Matemática Financeira, são: aula expositiva dialogada, trabalhos em 

grupos, resolução de problemas e mapas conceituais. Essas metodologias ativas de 

ensino favorecem a interação do aluno nas aulas, pois: 

 

“As dinâmicas de grupo são atrativas e envolventes, por seu caráter 
motivacional e construtivo, podendo ser utilizadas como propostas 
pedagógicas diferenciadas na perspectiva de auxiliar o 
desenvolvimento de um ensino em qualquer disciplina”. (MARTINS, 
2016). 

 

As práticas pedagógicas diferenciadas são capazes de promover 

aprendizagens significativas, a partir de propostas de conteúdos apresentados de 

forma mais interessante aos alunos, tomando como ponto de partida suas motivações 

para aprender. Dessa forma, pode-se concluir que a assimilação de conteúdos por 

parte dos alunos é mais significativa, seja por meio de resoluções de exercícios ou de 

forma lúdica, junto ao conhecimento prévio que cada aluno traz para a sala de aula. 

a) Aula expositiva dialogada: superando o tradicional 

A aula expositiva dialogada vem com o intuito de substituir o modelo de aula 

tradicional, em que o aluno era somente um mero receptor de informação, sem 

participar da aula, sem fazer parte do processo de ensino. 

Na aula expositiva dialogada, o estudante traz, para a sala de aula, 

conhecimentos prévios, a partir dos quais o professor leva a turma a interagir, por 

meio de discussões. Assim, os alunos questionam, interpretam e discutem o objeto 

do estudo, confrontando com suas realidades, do que resulta uma produção de novos 

conhecimentos, visto que foi favorecida uma análise crítica das realidades mostradas. 
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b) Trabalhos em grupos 

A vantagem dessa estratégia é a interação que poderá ocorrer entre os 

membros, visto que um determinado assunto abordado pode ter sido mais bem 

compreendido por algum componente do grupo, e este, por sua vez, faz a explanação 

para os demais. 

Outro fator de destaque é que o trabalho de grupo proporciona uma mudança 

no comportamento dos alunos, pois estes deixam de ser individualistas, aprendendo 

a trabalhar em equipe. Ao trabalhar em grupo, o aluno passa a ter a oportunidade de 

estabelecer troca de ideias e opiniões, desenvolvendo as habilidades necessárias à 

prática de convivência com as pessoas, passando a respeitar a opinião do outro, 

mesmo que seja diferente da sua, tornando-se, dessa forma, uma pessoa mais 

acessível. 

 

c) Resolução de problemas 

No processo de ensino e de aprendizagem, conceitos, ideias e métodos 

matemáticos devem ser abordados mediante a exploração de problemas, ou seja, de 

situações em que os alunos precisem desenvolver algum tipo de estratégia para 

resolvê-las. A resolução de problemas é uma importante contribuição para o processo 

de ensino e de aprendizagem da Matemática, criando no aluno a capacidade de 

desenvolver o pensamento matemático, não se restringindo a exercícios rotineiros 

desinteressantes que valorizam o aprendizado por reprodução ou imitação. 

Os alunos, a partir do momento em que se tornam sujeitos ativos no processo 

de ensino e de aprendizagem, assimilam melhor novos conceitos. Passam a discutir 

sobre eles, esclarecendo dúvidas, aceitando as soluções dos outros, vendo que estas 

podem fazer sentido, persistindo, dessa forma, “na tentativa de construir suas próprias 

ideias, incorporar soluções alternativas, reestruturar e ampliar a compreensão acerca 

dos conceitos envolvidos nas situações e, desse modo, aprender” (ARAÚJO, 2008).  

 

d) Mapas Conceituais 

Mapas conceituais são diagramas de significados, de relações significativas, 

de hierarquias conceituais. Tavares (2007) defende que o aprendizado do aluno com 

a utilização dos mapas conceituais ocorre de maneira mais substancial, pois o mapa 

serve como “instrumento facilitador da meta-aprendizagem, possibilitando uma 
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oportunidade do estudante aprender a aprender”. A partir do momento em que o aluno 

se sente responsável por ir em busca de novos conhecimentos, atrás de respostas às 

suas indagações, ele consegue relacionar temas e aprofundar conceitos. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

No Brasil, onde o desemprego, a taxa de inflação e os juros decorrentes de 

compras parceladas e do “famoso” cartão de crédito são as variáveis que influenciam 

diretamente na economia do país, índices de endividamento estão cada vez maiores, 

e o poder de compra da população, cada vez menor. Uma das possíveis explicações 

para a alta taxa de endividamento entre os brasileiros se deve principalmente ao 

desconhecimento de conteúdos comuns da matemática financeira, como taxa de 

juros, juros simples e compostos, carência, entre outros. 

Dessa forma, pode-se concluir que a aprendizagem significativa dos conteúdos 

matemáticos, em especial da matemática financeira, é imprescindível para a formação 

de indivíduos críticos e com capacidade de resolver problemas corriqueiros do dia a 

dia, além de saber avaliar melhor sua condição financeira. 

O presente estudo trouxe uma reflexão sobre o ensino da matemática 

financeira nas escolas, a sua importância e como esses conteúdos, muitas vezes 

vistos como “chatos”, podem ser ensinados de forma lúdica e interessante, sempre 

contextualizando com a realidade do aluno e sua vida em sociedade. Por meio de 

aulas expositivas dialogadas, trabalhos em grupo, resolução de situações-problema e 

mapas conceituais, os alunos conseguem aprender de forma mais significativa, e 

assim colocar em prática o que foi aprendido em sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

ARAÚJO, Divania Fernandes de. O processo ensino aprendizagem da Matemática 
em situações problemas como formador da cidadania plena. Universidade TUIUTI 
do Paraná. 2008. 
 
ASSAF NETO, Alexandre. Matemática Financeira e suas aplicações. 12. ed. São 
Paulo: Atlas, 2012. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: 
MEC, 1997. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Brasília: MEC, 1996. 
 
DANTE, L. R. Didática da resolução de problemas de matemática. 12ºed., 9ª 
impressão. São Paulo: Editora Ática, 2005. 
 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 
2009. 
 
KLIEMANN, Geovana Luiza; SILVA, Patrícia Fernanda da; DULLIUS, Maria 
Madalena. Relevância da Matemática Financeira no Ensino Fundamental. Revista 
Destaques Acadêmicos, Ano 3, n. 4. CETEC/UNIVATES: 2011. 

LIMA, Cristiane Bahia; SÁ, Ilydio Pereira de. Matemática Financeira no Ensino 
Fundamental. Revista TECCEN, volume 3, n. 1, 2010. 

MARTINS, Iomara de Albuquerque Madeira. Utilização de práticas pedagógicas 
diferenciadas no ensino de Matemática Financeira: um estudo de caso no 
Instituto Maranhense de Ensino e Cultura – IMEC. Dissertação de Mestrado em 
Ensino de Ciências Exatas. Centro Universitário UNIVATES. Lajeado/RS: 2016. 

MIRANDA, Lourdes Aparecida Nocette. PHILIPPSEN, Adriana Strieder. A 
importância da Matemática Financeira no cotidiano e na construção da 
cidadania. Cadernos PDE do Governo do Estado do Paraná: “Os desafios da escola 
pública paranaense na perspectiva do professor PDE”. 2014. 

RIGONATTO, Marcelo. O ensino de matemática financeira para a formação de um 
cidadão consciente. Brasil Escola: Canal do Educador. Disponível em: 
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/o-ensino-matematica-
financeira-para-formacao-um-cidadao-.htm Acesso em: 10 de abril de 2018. 

SILVA, Marcos Noé Pedro da. Matemática Financeira. Mundo Educação. Disponível 
em: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/matematica-financeira.htm 
Acesso em: 13 de abril de 2018. 

TAVARES, Romero. Construindo mapas conceituais. Revista Ciência & Cognição, 
ano 04, v. 12, 2007. Disponível em: 



13 
 

 
 

<http://www.fisica.ufpb.br/~romero/objetosaprendizagem/Rived/Artigos/2007Construi
ndoMC.pdf>. Acesso em: 25 de abril de 2018. 

THEODORO, Flavio Roberto Faciolla. O uso da matemática para a educação 
financeira a partir do ensino fundamental. Faculdade Anhanguera Educacional – 
Taubaté. Taubaté/SP: 2008. 


