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Resumo: 

 

Educação Financeira é um tema recorrente em períodos de crise financeira. Objetivando contribuir para formação de 

consumidores conscientes e capacitar sobre a importância de administrar o capital, viabilizando a possibilidade de 

escolhas financeiras adequadas e apresentar implicações do consumo e tornando o aluno um cidadão critico e 

consciente de suas ações relacionadas a finanças, esta pesquisa qualitativa de investigação de campo foi 

desenvolvida em uma turma de terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual “Cônego José Eugênio de Faria” do 

município de Cachoeira de Minas – MG. Foram aplicadas atividades relacionadas a: informação com pesquisas 

relacionadas ao tema, formação, momento no qual trabalhamos algumas fórmulas de matemática financeira e 

conscientização com o apoio de textos sobre o mercado financeiro de juros. Foi observado ao longo do projeto que 

os alunos se mostraram empenhados e dedicados na realização das atividades, acreditamos que devido ao fato de 

trabalhar com algo relacionado ao seu cotidiano. Concluímos que o projeto contribuiu para a formação dos alunos 

no que diz respeito a finanças e a análise dos dados coletados indicam que os estudantes passaram a entender e 

discutir Educação Financeira e controlar seus gastos, associando os conhecimentos discutidos durante a realização 

do projeto para o consumo mais critico e consciente. 
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Abstract: 

 

Financial Education is a recurring theme in times of financial crisis. With the objective of contributing to the 

training of conscious consumers and training on the importance of managing capital, enabling the possibility of 

adequate financial choices and presenting consumption implications and making the student a critical and conscious 

citizen of his actions related to finance, this research qualitative research Was developed in a class of third year of 

high school of the State School "Cônego José Eugênio de Faria" of the municipality of Cachoeira de Minas - MG. 

Activities related to: information with research related to the topic, training, at which time we worked on some 

formulas of financial mathematics and awareness with the support of texts on the financial interest market. It was 

observed throughout the project that the students were committed and dedicated in carrying out the activities, we 

believe that due to the fact of working with something related to their daily life. We conclude that the project 

contributed to the students' training regarding finances and the analysis of data collected indicate that the students 

came to understand and discuss Financial Education and control their expenses, associating the knowledge discussed 

during the realization of the project for consumption More critical and conscious. 
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O Brasil passou por grande período de instabilidade econômica, tal consequência não 

permitia que as pessoas tivessem familiaridade com planejamento financeiro a médio e longo 

prazo. Porém a partir de meados da década de 90, “a junção de alguns fatores, como o controle 

inflacionário, a estabilidade da moeda e o crescimento econômico passaram a ser determinantes 

para o crescimento do consumo interno.” (SANT’ANA, 2014, p.13). 

No ano de 1994 temos a criação do Plano Real pelo então Ministro da Fazenda Fernando 

Henrique Cardoso, porém após a criação do deste Plano, houve certa estabilidade, gerando 

maiores ofertas e oportunidades de consumo e muitas pessoas antes desfavorecidas se viram 

inclusas no sistema financeiro. Segundo Campos (2012):  

Com a estabilização da moeda, foi possível perceber um aumento da inclusão social que 

contribuiu para a ampliação do mercado de consumo interno. Principalmente os 

indivíduos pertencentes às classes C e D puderam passar a consumir mais. Este fato 

contribuiu para que o Brasil se tornasse um mercado de consumo de massas. 

(CAMPOS, 2012, p.25) 

 

Juntamente com a estabilidade econômica apresentada, tivemos também um aumento na 

complexidade relacionada às operações financeiras, a esse respeito Campos (2012) considera 

que: 

O mundo e, de forma particular, nosso país têm passado por grandes transformações. As 

pessoas utilizam cada vez mais o sistema bancário. O mercado financeiro apresenta-se 

de forma cada vez mais complexa com o crescente número de produtos ofertados ao 

público. A oferta de crédito, no Brasil, aumentou muito nos últimos anos e os prazos 

também foram ampliados. (CAMPOS, 2012, p.39) 

 

Diante do aumento e da complexidade das operações financeiras consideramos que a falta 

de informação pode ser fator decisivo para que o estudante não tome as decisões mais acertadas 

em relação a operações financeiras, o que pode gerar um desconforto para sua vida pessoal e 

para toda a sociedade. 

Consideramos que uma maneira de fazer com os estudantes se tornem preparados para 

que diante de decisões relacionadas a finanças façam a melhor escolha, seria fornecer 

informações que levassem a um melhor entendimento das operações financeiras. 



V COLÓQUIO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
___________________________________________________________________ 

 3 

Com intuito de discutir Educação Financeira, este projeto tem o objetivo de contribuir 

para formação de consumidores conscientes e capacitar o estudante sobre a importância de 

administrar o capital; apresentar as implicações da forma de compra e criar mecanismos para 

tornar o estudante um cidadão crítico e consciente de suas ações relacionadas a finanças.  

O conceito de educação financeira no Brasil é proposto pela (OCDE) que a define como: 

Processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram a sua compreensão 

em relação aos conceitos e produtos financeiros, de maneira que, com informação, 

formação e orientação, possam desenvolver os valores e as competências necessários 

para se tornarem mais conscientes das oportunidades e riscos neles envolvidos e, então, 

poderem fazer escolhas bem informadas, saber onde procurar ajuda e adotar outras 

ações que melhorem o seu bem-estar. Assim, podem contribuir de modo mais 

consistente para a formação de indivíduos e sociedades responsáveis, comprometidos 

com o futuro. (BRASIL, 2017, p.35) 

 

Mas compartilhamos das propostas de Silva (2014) que traz a seguinte definição a 

respeito dessa proposta:  

A Educação Financeira Escolar constitui-se de um conjunto de informações através do 

qual os estudantes são introduzidos no universo do dinheiro e estimulados a produzir 

uma compreensão sobre finanças e economia, através de um processo de ensino, que os 

torne aptos a analisar, fazer julgamentos fundamentados, tomar decisões e ter posições 

críticas sobre questões financeiras que envolvam sua vida pessoal, familiar e da 

sociedade em que vivem.  (SILVA, 2014, p.13 e 14) 

 

Por meio de nossas pesquisas bibliográficas nos deparamos com duas obras nas quais 

direcionamos o desenvolvimento de nosso trabalho, sendo estas: 

A obra de Marcelo Bergamini Campos que traz por título a “Educação financeira na 

matemática do ensino fundamental: uma análise da produção de significados”, que tem o 

objetivo de investigar a produção de significados de estudantes para tarefas de Educação 

Financeira (CAMPOS 2012). A investigação se caracteriza por uma abordagem qualitativa e 

adota como base teórica o Modelo dos Campos Semânticos como possibilidade de análise da 

produção de significados dos estudantes para as tarefas propostas. Parte da investigação teve 

como objetivo a produção de tarefas sobre o tema para uso em sala de aula do 6º ano do Ensino 

Fundamental. O produto educacional resultante do estudo constituiu-se num texto direcionado a 

professores de matemática apresentando o conjunto de tarefas utilizadas na pesquisa de campo, 
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numa proposta de inserção da Educação Financeira na formação matemática dos estudantes do 6º 

ano.  

E com a proposta de Amarildo Melchiades e Arthur Belford Powell Rutgers, que traz por 

título “Um programa de educação financeira para a matemática escolar da educação básica”, que 

tem como objetivo apresentar uma proposta de um programa de Educação Financeira para a 

Educação Básica das escolas públicas (SILVA, 2014). A proposta pretende discutir a inserção do 

tema como parte da formação matemática de estudantes considerando a atual estrutura da 

matemática escolar vigente. A apresentação toma como ponto de partida a revisão da literatura 

que analisou os documentos produzidos pela OCDE produzidos a partir de 2003, quando lançou 

seu programa de Educação Financeira para os seus países membros, e as propostas curriculares 

estadunidenses e brasileiras. Como consequência do estudo, uma proposta de um currículo de 

Educação Financeira é apresentada como possibilidade de reforçar as ações brasileiras de 

inserção do assunto nas escolas públicas. Além disso, o outro propósito do artigo é trazer à 

comunidade de educadores matemáticos brasileiros informações sobre um campo novo e fértil de 

pesquisa em Educação Matemática.   

Antes de elaborar as questões e as atividades que foram aplicadas no decorrer desse 

projeto, foi aplicado um questionário com os alunos de uma turma de 3° ano do ensino médio, 

com o intuito de verificar o que os alunos pensam em relação ao tema proposto.  

A aplicação do projeto se deu a partir de três etapas, sendo estes: 

➢ Acesso à informação: nesta etapa apresentamos aos alunos os objetivos desse projeto e 

pedimos que realizassem uma pesquisa para sobre alguns temas associados a operações 

financeiras para que se sentissem mais familiarizados com nossa proposta, nessa pesquisa 

foram propostos os temas: taxa de juros, financiamento e investimento.  

 

➢ Formação: Nas aulas de matemática, trabalhamos o cálculo da taxa de juros, capital e 

montante utilizando a fórmula da capitalização composta e com o cálculo do tempo 

utilizando a fórmula do montante da renda postecipada. Deixamos outra pesquisa 

proposta para casa, onde os alunos deveriam pesquisar nos bancos sobre a taxa de juros 

para empréstimos e em três lojas diferentes o preço a vista e a prazo de determinado bem 

de consumo de sua preferência, levando em consideração as condições de pagamento.  
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➢ Análise financeira: com os dados coletados pelos alunos propostos no item anterior 

fizemos a análise financeira diante de algumas possibilidades, sendo estas: Qual o 

produto pesquisado? Qual o valor a vista? Qual o valor a prazo? Qual o número de 

prestações? Qual é o valor de cada prestação? Qual é a taxa de juros cobrada no valor a 

prazo? Caso efetuasse um empréstimo para compra a vista, qual seria o valor pago após o 

período equivalente ao número de parcelas? Supondo que você receba um salário mensal 

de R$ 970,00 e resolve aplicar todo mês 10% de seu salário a taxa de 0,5% ao mês, 

depois de quanto tempo teria o valor desejado para compra a vista? Nesse caso, qual é a 

melhor forma de pagamento? 

Ainda nesta etapa construímos com os alunos as planilhas de financiamento nas 

modalidades de sistema de Amortização Constante (SAC) e Sistema Francês de 

Amortização (PRICE) 

Finalizamos o projeto aplicando novamente o questionário com as mesmas perguntas 

para verificar se houve alguma mudança favorável ou não em relação aos conteúdos discutidos. 

1. CONCLUSÃO 

 

Durante a aplicação das atividades do projeto pudemos observar que os estudantes não 

mediram esforços para realização das etapas, tanto na pesquisa que foi realizada em casa, como 

nas atividades realizadas em sala de aula. Consideramos que tal dedicação se deve ao fato de 

trabalhar com algo relacionado ao seu cotidiano. 

Concluímos que nosso projeto contribuiu  para a formação do pensamento crítico em 

relação a operações financeiras, pois, pudemos observar a partir da análise dos questionários, que 

a quantidade de estudantes que não responderam ou disseram não entender nada sobre taxa de 

juros, financiamento e investimento diminuiu. 

Embora as respostas apresentadas pelos estudantes não englobem todo conceito que foi 

discutido em sala de aula, sendo estes: como são formadas as taxas de juros com base na taxa 

SELIC, os tipos de financiamento e os tipos de investimento. As respostas estão relacionadas a 

esses conceitos. 

Verificamos  que a maioria dos estudantes conseguiu entender que trabalhar Educação 

Financeira é muito mais que trabalhar com fórmulas, pois os mesmo responderam em sua 
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maioria que este tema consiste em: Educar sobre controle dos gastos; como utilizar 

conscientemente o dinheiro e como gerir o dinheiro, ou seja, associar os conhecimentos 

discutidos em nosso projeto para um consumo mais critico e consciente. 
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