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RESUMO 

 

A matemática financeira está presente na vida de todo cidadão, mesmo que seja uma criança. A todos 
instante estamos rodeados de informações sobre juros, taxas e índices. Muitas vezes temos que tomar 
decisões financeiras que podem ter um grande impacto sobre a nossa vida e das pessoas que nos 
cercam. A presente pesquisa se justifica, para mostrar a contribuição que a matemática financeira tem 
na formação dos cidadãos capazes de exercer sua cidadania, exigir que seu direito como cidadão e 
consumidor sejam respeitados, não se esquecendo dos seus deveres. O presente estudo faz-se 
necessário por perceber que este tema sobre matemática financeira, no ensino básico tem sido 
colocada em segundo plano, e que a educação financeira ensinada adequadamente tem um grande 
poder formador. O presente estudo tem como objetivo a intenção de conscientizar os educadores sobre 
a importância do ensino da matemática financeira de forma contextualizada e atrelada a realidade e 
cotidiano das pessoas, desde o ensino fundamental bem como incentivar a inserção das novas 
tecnologias como as planilhas eletrônicas e calculadoras no ensino de matemática financeira. Para 
elaboração do presente estudo, usou-se uma vasta revisão bibliográfica das obras de vários autores 
como: ALMEIDA, L. M.; DIAS, M. R. (2004); ASSAF NETO, (1998); BARALDI, I. (1999); BARBOSA, J. 
C. (2001); DANTE, (2003); GARDNER, M. (1993); GOUVEA, (2006); KERN, (2009); PEREZ, (2004); 
PIRES, (2001); SAVIANI, (1996); SKOVSMOSE, (2001), dentre outros que dedicaram seus estudos 
sobre a importância do ensino da matemática financeira na formação do cidadão. 
 
Palavra-Chave: Matemática Financeira. Contribuição. Formação. Cidadãos.  

 

 

1 – Introdução 

 

O país atravessa um momento de forte instabilidade econômica, política e 

social. Com uma inflação cada vez com seus índices altos e economia num ritmo lento. 

Sem falar que o país tem um crescente número de brasileiros cada vez mais 

endividados. O tema desse trabalho não poderia ser mais atual e ter vindo numa hora 

tão propícia. 

Segundo a Lei de diretrizes e bases da Educação, lei 9394/96 no seu Art. 

2º nos mostra que: 

 
Uma educação transformadora, almeja criar ambientes que possam preparar 
e educar cidadãos críticos, atuantes e livres, que liberem energia em 
atividades em grupo; no pensar e no fazer modernos, que sejam 
questionadores, que participem de uma educação mais humana e fraterna 
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com o emotivo e o artístico presente; enfim, que os futuros cidadãos sejam 
atuantes e reflexivos em nossa sociedade (BRASIL, 1996, p.15).  

 

Por isso, a introdução ao estudo da matemática financeira é importante a 

partir do Ensino Fundamental e principalmente no Ensino Médio, para desenvolver 

nos alunos habilidades de analisar criticamente as situações financeiras que se 

apresentam no seu cotidiano. 

Os meios de comunicação trazem uma enorme quantidade de informações 

sobre economia, taxas percentuais e criação de novos impostos. As cotações das 

ações das empresas brasileiras principalmente da Petrobrás tomam lugar de 

destaque. Isto só vem mostrar a todos a emergência de se discutir sobre educação 

financeira no país.  

É nesse momento que surge a grande necessidade dos nossos alunos de 

entender os assuntos relacionados com a matemática financeira. A importância de 

tais conhecimentos exerce nesse momento um papel fundamental na formação de um 

cidadão critico e consciente.  

O presente estudo tem como objetivo a intenção de conscientizar os 

educadores sobre a importância do ensino da matemática financeira de forma 

contextualizada e atrelada a realidade e cotidiano das pessoas, desde o ensino 

fundamental bem como incentivar a inserção das novas tecnologias como as planilhas 

eletrônicas e calculadoras no ensino de matemática financeira. 

Para elaboração do presente estudo, usou-se uma vasta revisão 

bibliográfica das obras de vários autores como: ALMEIDA, L. M.; DIAS, M. R. (2004); 

ASSAF NETO, (1998); BARALDI, I. (1999); BARBOSA, J. C. (2001); DANTE, (2003); 

GARDNER, M. (1993); GOUVEA, (2006); KERN, (2009); PEREZ, (2004); PIRES, 

(2001); SAVIANI, (1996); SKOVSMOSE, (2001), dentre outros que dedicaram seus 

estudos sobre a importância do ensino da matemática financeira na formação do 

cidadão. 

 

 

2- DESENVOLVIMENTO  

 

Segundo estudos de Skovsmose (2008, p. 68) "alguns pontos são 

primordiais para guiar as discussões acerca das reflexões que devem permear a 
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prática de uma educação matemática crítica e reflexiva". Segundo o autor para que a 

matemática seja trabalhada para a formação de cidadãos críticos e reflexivos que 

estejam preparados para enfrentar os problemas sociais, políticos e econômicos do 

seu cotidiano a escola precisa trabalhar em prol de uma educação científica e crítica.  

Skovsmose (2008, p. 68) mostra que fatores importantes interferem na 

formação oferecida pelas escolas visto que: 

 
O aumento do desemprego e as mudanças no mundo do trabalho é outro 
aspecto que aflige a sociedade brasileira que demonstra preocupação com o 
grande contingente de jovens que, mesmo com alguma escolarização, estão 
mal preparados para compreender o mundo em que vivem e nele atuar de 
maneira crítica, responsável e transformadora, e, especialmente, para serem 
absorvidos por um mercado de trabalho instável, impreciso e cada vez mais 
exigente. (SKOVSMOSE, 2008, p. 68). 

 

O autor mostra que, assim se torna necessário formar uma nova geração 

preparada para atuarem como cidadãos pensantes, ativos e capazes de interferirem 

positivamente na sociedade em que vivem. 

Conforme destacas Skovsmose (2008, p.68) para exercer a cidadania, é 

necessário saber calcular, medir, raciocinar, argumentar, tratar informações 

estatisticamente. Segundo o autor ao estabelecermos uma relação entre educação 

matemática e tecnologia, essa é entendida, pela maioria das pessoas, como a 

utilização de artefatos tecnológicos em sala de aula. Ou seja, a interpretação mais 

próxima que se dá para a tecnologia presente na educação matemática é o uso de 

equipamentos que possam tornar o ensino da matemática mais eficiente e atrativo 

para os alunos. 

Acredita-se que a educação matemática precisa ir além das práticas com 

as tecnologias. Ela precisa estar também comprometida com o ato de questionar, 

refletir e criticar a vida social por meio da matemática. É preciso entender que a 

matemática é muito mais do que um amontoado de fórmulas com resultados exatos. 

Infelizmente, muitos assuntos essenciais desta disciplina passam ao largo da escola 

e acabam isentando dos alunos a oportunidade de discutir os temas em que a 

matemática se caracteriza como objeto de leitura, crítica e reflexão.  

Gardner (1993, p.129) comenta em seus estudos que a matemática muitas 

vezes é utilizada para criar armadilhas lógicas, aparentemente impecáveis aos olhos. 

Cita como exemplo, a teoria das probabilidades, que nos oferece “resultados que são 
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fortemente contra-intuitivos e problemas cuja solução correta parece completamente 

contrária ao senso-comum”. (GARDNER, 1993, p. 129).  

O autor ainda salienta que: 

A estatística – cujo objeto é a recolha, organização e análise de informação 
numérica – desempenha um papel de crescente importância num mundo 
altamente complexo como é o nosso. O cidadão comum é de tal modo 
bombardeado com dados que vão desde o estado da economia até a eficácia 
de marcas de pastas dentífricas que, se não possuir noções elementares de 
estatística, se torna incapaz de tomar decisões inteligentes. (GARDNER, 
1993, p. 169)  

 

O autor mostra que a matemática ainda é vista, em sala de aula, como um 

conhecimento neutro, sem nenhum vínculo ou responsabilidade com o contexto 

social. Em seus estudos o autor mostra ainda que a presença da matemática nos 

currículos dificilmente vai além da simples resolução e aplicação de fórmulas e que 

seu papel numa sociedade tecnológica nem sempre é percebido.  

Nesse sentido, concordamos com Boa Vida (apud BARALDI, 1999, p. 36) 

quando ressalta. 

 

Que todo cidadão para ter acesso ao mundo do conhecimento científico e 
tecnológico, precisa possuir uma cultura matemática básica que lhe permita 
interpretar e compreender criticamente a matemática do dia-a-dia, [...] 
resolver problemas e tomar decisões diante dos mais variados aspectos de 
sua vida, nos quais a matemática esteja presente (BOA VIDA, apud 
BARALDI, 1999, p. 36). 

 

O autor mostra a importância que a matemática teve e tem no 

desenvolvimento do aparato científico-tecnológico de nossa época, sem omitir a sua 

contribuição histórica no desenvolvimento das várias tecnologias produzidas pelo 

homem. Mostra ainda que é necessário que fique clara sua importância, não apenas 

na produção de novas tecnologias, mas também possa contribuir na avaliação e 

reflexão acerca da a utilização de novas técnicas na sociedade. 

Constata-se que a matemática torna-se cada vez mais imprescindível a 

realização das tarefas das mais simples até as mais complexas, desde leitura de um 

simples jornal até construção de um edifício. Tornar a matemática que é ensinada nas 

salas de aula em algo que possa ser percebido presente na sua vida é um dos maiores 

desafios impostos aos professores.  

Vale ressaltar que a mera repetição mecânica de exercícios ou 

memorização excessiva de fórmulas fora de um contexto real tem criado uma barreira 
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entre os alunos e uma aprendizagem significativa. Para que um estudante tenha 

sucesso em aprender matemática, tais conceitos devem fazer sentido para ele. 

Nessa perspectiva, Barbosa e Santos (2007, p.3) salientam que, “em 

grande medida, a legimitidade que os modelos matemáticos possuem na sociedade 

sustenta-se num certo reconhecimento de que as explicações matemáticas são 

neutras e retratam a realidade como ela é.” Almeida e Dias (2004, p. 24), expõem 

também a necessidade da capacitação do educando para a interpretação e ação, em 

situações sociais e políticas que se estruturam através da Matemática.  

É importante ressaltar que a matemática financeira é brevemente abordada 

nos PCNs. No tema 1: Álgebra, números e funções, aponta que o caminho é atrelar o 

ensino de matemática financeira ao cotidiano dos alunos: “O primeiro tema ou eixo 

estruturador, Álgebra, na vivência cotidiana se apresenta com enorme importância 

enquanto linguagem, como na variedade de gráficos presentes diariamente nos 

noticiários e jornais, e também enquanto instrumento de cálculos de natureza 

financeira e prática, em geral.” (BRASIL, 2000, PCN, p. 120).  

Para Monteiro (2004, p.9) Matemática Financeira é parte da matemática 

aplicada e fundamental nas negociações bancárias e comerciais, sendo de grande 

importância sua aprendizagem pelos estudantes. 

Para Assaf Neto (1998, p.13) matemática financeira é o "estudo do dinheiro 

no tempo ao longo do tempo". Segundo, Zentagraf (2003, p.2), além de se preocupar 

com os aspectos temporais do dinheiro, tais estudos objetivam estabelecer relações 

entre quantias monetárias registradas em tempos distintos. 

Para D’ Ambrosio (2002, p.23) a matemática financeira é subárea da 

matemática aplicada, especialmente ligada às aplicações. Por isso é importante que 

o aluno perceba que as definições, demonstrações, encadeamentos conceituais e 

lógicos tenham a função principal de construir novos conceitos e estruturas a partir de 

outros. 

Para Miguel e Miorim (2004, p.11) é finalidade da educação matemática 

fazer o estudante construir, “(...) 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.” 
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Vale ressaltar que a matemática financeira na construção da cidadania é 

um assunto de grande relevância no cotidiano de todas as pessoas, pois além de 

utilizada diariamente e muitas vezes de forma involuntária, acredita-se que: 

 
Nossa tarefa como educadores é gerar condições que alicercem o 
crescimento de indivíduos aptos a viver de forma plena; de modo que possam 
ser capazes de se integrar no convívio social, não simplesmente como 
coexistentes de um mesmo espaço, mas com capacidade de agir e reagir em 
benefício próprio e coletivo (MATURANA apud LIMA; SAUER, 2005, p. 66). 

 

Apontamentos comprovam que a matemática financeira tem sua 

importância registrada desde o aparecimento das primeiras civilizações. Ela era 

utilizada em cobranças de empréstimos realizados.  

Com base nos estudos percebe-se que as escolas de hoje pretende formar 

cidadãos críticos e conscientes de seus direitos e deveres perante a sociedade, 

percebendo-se neste contexto o quão os conhecimentos adquiridos por meio da 

Matemática Financeira são fundamentais para essa formação. Para tanto, 

acreditamos que esses conteúdos devem ser abordados desde o Ensino 

Fundamental, pois desta forma o educando irá construindo seus conhecimentos ao 

longo do tempo de acordo com suas necessidades e capacidades. 

Simone Aparecida Silva Gouvêa, em sua Dissertação de Mestrado “Novos 

caminhos para o ensino e aprendizagem de matemática financeira: construção e 

aplicação de Webquest”, afirma que: 

 
A Educação Financeira deveria ser iniciada desde as séries iniciais do Ensino 
Fundamental, para que o indivíduo pudesse ter condições de interpretar os 
acontecimentos que estão à sua volta e ter a chance de se preparar 
financeiramente, pensando no futuro (GOUVÊA, 2006, p.12). 

 

Com essa citação, mais uma vez reforça-se a ideia de que é essencial que 

as pessoas tenham um conhecimento básico sobre finanças e os utilizem quando 

necessário. 

Conforme relata o economista Francisco, (2010, p.01) na reportagem do 

jornal Gazeta do Sul: 

 
Educação financeira não é apenas saber fazer algumas contas, elaborar e 
cumprir um orçamento doméstico, pesquisar preços, evitar dívidas, poupar e 
investir, e outras coisas importantes. Se dinheiro fosse como Matemática, 
nenhum de nós cometeria erros, gastaria mais do que tem, economizaria de 
menos. Educação matemática compreende tudo isso e, mais recentemente, 
com a aproximação da economia e da psicologia, a economia 
comportamental, que quer explicar por que e como as pessoas tomam 
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decisões, aparentemente irracionais ou ilógicas, quando gastam, investem, 
poupam ou emprestam dinheiro (FRANCISCO, 2010, p.01). 

 

De acordo com Kiyosaki e Lechter (2000, p. 186), “temos que ensinar aos 

jovens as habilidades acadêmicas e financeiras de que precisarão não só para 

sobreviver, mas para desenvolver-se no mundo com que se deparam”. 

Também Dante (2005, p.15) destaca: 

 
Mais do que nunca precisamos de pessoas ativas e participantes, que 
deverão tomar decisões rápidas e, tanto quanto possível, precisas. Assim, é 
necessário formar cidadãos matematicamente alfabetizados que saibam 
resolver, de modo inteligente, seus problemas de comércio, economia, 
administração, engenharia, medicina, previsão de tempo e outras da vida 
diária (DANTE, 2005 p. 15). 

 

Segundo o autor deve-se, portanto, considerar que a escola também deve 

se ocupar das mais diversas capacidades, não os deixando somente a cargo da 

família e da sociedade. Cabe à escola promover a formação integral de seus alunos 

definindo princípios de autonomia e equilíbrio.  

Já nos estudos de Kern, (2009, p.114) em sua dissertação de mestrado, 

afirma que:  

 

A inclusão de Educação Financeira na escola pública demanda um longo 
trabalho de análise das necessidades básicas de cada realidade. De acordo 
com o Governo Brasileiro, é uma ferramenta de inclusão social (KERN, 2009, 
p. 114). 

 

Segundo o autor faz-se necessário também, acrescentar ainda que 

também é necessário que a escola disponha de recursos variados, principalmente 

didáticos e tecnológicos, para enriquecer e qualificar as aprendizagens de um modo 

geral. 

É importante ressaltar que, incluir matemática financeira nas escolas não é 

tarefa fácil. É preciso realizar uma análise mais profunda de cada realidade escolar, 

assim como se devem criar 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”. 
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É importante ressaltar ainda que, a formação do professor no Brasil tem 

sido alvo de inúmeras pesquisas e numerosos trabalhos que apontam principalmente 

para formação incompleta ou inadequada para a função de lecionar matemática. Esta 

situação fica pior quando nos referimos à matemática financeira. 

De acordo com os PCNs: 

 
O papel do professor nesse processo é, portanto, 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. Para tanto, 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 (BRASIL, 1997, p. 45). 

 

Percebemos, em nossa cultura, que, na maioria das famílias está sendo 

comum discutir sobre assuntos relacionados à matemática financeira, de forma 

involuntária, pois a crise econômica é notória. Portanto, para obter um equilíbrio 

financeiro na família, faz-se necessário um planejamento que envolva todo o grupo 

familiar.  

Segundo Pires (2001, p.11), existem algumas competências básicas para 

a formação do professor de matemática, dentre elas:  

 
Competência referente ao comprometimento com os valores da sociedade 
democrática, Competência referente à compreensão do papel social da 
escola, Competência referente ao domínio dos conteúdos a serem 
socializados e de seus significados em diferentes contextos, Competência 
referente ao domínio do conhecimento pedagógico, Competência referente 
ao conhecimento do processo de investigação que possibilitem o 
aperfeiçoamento da prática pedagógica, Competência específica de um 
professor de matemática, dentre outras. (PIRES, 2001, p.11).  

 

Para Saviani (1996, p.15), há alguns saberes necessários na formação do 

professor, em particular o professor de matemática, que está muito relacionado com 

as competências discriminadas por Pires (2001, p.11), assim, de forma resumida, 

apresentaremos abaixo, esses saberes: Saber Atitudinal, Saber crítico-contextual, 

Saber específicos, Saber pedagógico e o Saber didático-curricular. (SAVIANI, 1996, 

p.15).  
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Assim, percebe-se que o saber específico é uma condição necessária, mas 

não suficiente pára a formação do professor. Percebe-se ainda o quanto é importante 

para a formação docente o conhecimento dos outros saberes que integram e 

complementam a formação do professor, para que o mesmo possa ser um educador. 

Constata-se que a chave da competência profissional é a capacidade de 

equacionar e resolver problemas da prática profissional que integrem todos esses 

elementos. Assim, Perez (2002, p.60) mostra que:  

 
A formação do professor deverá constituir novos domínios de ação e 
investigação, de grande importância para o futuro das sociedades, numa 
época de acelerada transformação do ser humano, que busca desenvolver 
seu projeto de cidadania. Exige-se, hoje, da profissão docente, competências 
e compromissos não só de ordem cultural, científica e pedagógica, mas 
também, de ordem pessoal e social, influindo nas concepções sobre 
Matemática, Educação e Ensino, escola e currículo (PEREZ, 2002, p.60). 

 

Essas colocações trazem à tona a necessidade das instituições formadoras 

de repensarem as diretrizes dos cursos de formação de professores, fazendo com que 

a reflexão do professor, bem como sua prática e seu desenvolvimento profissional, 

seja fator de suma importância para a busca de uma educação eficiente. 

 

 

CONSIDRAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que muitos educadores, principalmente os professores de 

matemática, tem em suas mãos um grande desafio: Transformar montes de fórmulas 

e problemas repetitivos mecanicamente em conhecimento com significado.  

Conclui-se também que a educação financeira dos jovens e crianças é 

essencial para que elas se tornem cidadãos críticos e conscientes, senhores de sua 

história, consciente dos seus direitos e deveres.  

Ao término deste estudo, percebe-se a necessidade de enfatizar assuntos 

referentes à matemática financeira com alunos. Uma vez que acompanhamos na 

mídia diariamente a situação financeira da população, a qual parece estar 

“caminhando ao caos financeiro”, sendo necessário e papel do educador interferir e 

tentar instrumentalizar melhor os alunos para que estes se eduquem financeiramente. 

Finalizando, vale ressaltar que apesar de a matemática financeira estar 

incluída em poucas atividades do currículo escolar, acredita-se que seja ensinado o 
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suficiente para a formação de cidadãos capazes de administrar ao menos a sua renda 

familiar, e não se deixarem iludir pelas maravilhas apresentadas pela mídia, 

aumentando ainda mais os índices de inadimplência. 

A partir do que foi exposto neste artigo, constata-se que o ensino de 

matemática proporciona ao aluno o acesso ao desenvolvimento de técnicas 

intelectuais, que formam para a vida e para a cidadania. Que o capacitam para 

enfrentar situações e problemas novos, para modelar adequadamente uma situação 

real para assim chegar a uma solução. 

É importante ressalta que em algumas escolas nem sempre se preocupa 

com a formação de cidadãos aptos a exercerem a cidadania reconhecendo seus 

direitos e deveres, privilegiando apenas problemas casuais na sociedade.  
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