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RESUMO 

Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de compreender quais as 

possibilidades e as restrições de um processo formativo para desenvolver a 

Educação Financeira voltada à Educação Básica. Para tanto, buscou-se 

identificar e analisar como um grupo de professores de Matemática lida com 

situações do dia a dia relacionadas à Educação Financeira. Foram organizados 

dez encontros de formação continuada com um grupo formado por dez 

professores de Matemática da rede pública do Estado de São Paulo, no âmbito 

do Observatório da Educação. A metodologia de natureza qualitativa utilizou 

como instrumentos de coleta questionário, entrevistas semiestruturada e os 

registros das atividades gravadas em áudio durante os encontros formativos. O 

referencial teórico e a revisão de literatura centraram nas ideias Educação 

Matemática Crítica de Skovsmose e a formação continuada fundamentou-se 

nas ideias de Imbernón, Schön, Libâneo e Zeichner, bem como dos 

documentos oficiais curriculares da Educação Básica. A análise constatou que 

na formação inicial do professor a disciplina de Matemática Financeira não é 

constante na grade curricular do curso de licenciatura em Matemática, fato este 

que acaba influenciando diretamente na prática do professor. Além disso, ficou 

evidenciado a ausência de materiais didáticos voltados para situações 

problema que abordam conteúdos relacionados à Matemática Financeira numa 

perspectiva crítica. Durante os encontros formativos o grupo de professores 

teve a oportunidade de desenvolver atividades abrangendo questões do 

cotidiano, as quais demandavam soluções matemáticas aliadas às reflexões 

sobre finanças. Nesse processo, o grupo reconheceu e tomou consciência da 

importância em utilizar as ferramentas matemáticas para fazer uma análise 

crítica favorecendo uma tomada de decisão. Esta pesquisa ampliou o 

conhecimento do grupo não só em relação à Educação Financeira, dentro de 

uma perspectiva Crítica voltada para o Ensino Médio, mas também para a 

necessidade de formação continuada beneficiando o compartilhamento e a 

reflexão sobre a prática da Educação Financeira. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática Crítica, Educação Financeira, Tomada 

de Decisão, Formação continuada, Observatório da Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research aimed to comprehend the possibilities as well as the restrictions 

of a formative process in developing Financial Education focused on Basic 

Education. Therefore, we sought to identify and analyze how a group of 

Mathematics teachers deals with everyday situations regarding Financial 

Education. It was organized ten continuing meetings with a group of ten 

Mathematics teachers within the São Paulo State public education system and 

the Education Observatory. This qualitative study collected data through 

questionnaires, semi-structured interviews as well as recording the activities 

that took place during the meetings. The theoretical framework and literature 

review focused on Skovsmose's Critical Mathematics Education ideas. 

Imbernón, Schön, Libaneau and Zeichner‟s ideas contributed to the discussion 

about continuing education. It was also used Basic Education official curricular 

documents. The analysis showed that Financial Mathematics is not a 

requirement in most undergraduate courses in Mathematics‟ curriculum, what 

directly influences the teacher‟s practice. Furthermore, we observed that there 

are not enough teaching materials focused on problem situations that approach 

contents related to Financial Mathematics in a critical perspective. During the 

meetings, the group of teachers had the opportunity to develop activities 

covering daily issues, which required mathematical solutions along with 

reflections on finance. During this process, the group recognized and became 

aware of how important it is to use mathematical tools to make critical analysis 

regarding a decision-making process. This research improved the group‟s 

knowledge on Financial Education within a critical perspective focused on High 

school teaching. It also called their attention to the importance of continuing 

education and how much they can benefit from sharing and reflecting on the 

practice of Financial Education. 

Keywords: Critical Mathematics Education, Financial Education, Decision-

making, Continuing Education, Education Observatory. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta pesquisa tem a intenção de compreender quais as possibilidades e 

as restrições de um processo formativo para desenvolver a Educação 

Financeira voltada à Educação Básica. 

No intuito de alcançar tal compreensão, irá discutir as possibilidades de 

um processo formativo que se propõe a desenvolver a Educação Financeira na 

percepção crítica no Ensino Médio. 

Pretende-se ainda, identificar e analisar como um grupo de professores 

de Matemática lida com situações do dia a dia relacionadas à Educação 

Financeira.  

A pesquisa está inserida na linha de pesquisa “Formação de Professores 

que Ensinam Matemática” do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Matemática da Universidade Anhanguera de São Paulo, e os dados foram 

coletados no âmbito do Projeto Observatório da Educação, com financiamento 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).  

A apresentação desta pesquisa está organizada em três capítulos, 

seguidos das Considerações Finais. 

O capítulo 1 apresenta de forma sucinta minha trajetória acadêmica, 

experiência profissional e as motivações que me levaram a ingressar em um 

programa de pós-graduação em Educação Matemática. Ainda neste capítulo, 

será apresentada a questão que impulsiona esta pesquisa, seus objetivos e a 

metodologia utilizada, destacando os elementos que justificam a relevância 

social e acadêmica deste estudo e o contexto em que ela está inserida. 

O capítulo 2 se constitui basicamente da revisão de literatura, e para 

isto, visitamos literaturas que nos subsidiasse a constituir historicamente o 

surgimento da Matemática Financeira, a compreender e diferenciar a 

Matemática Financeira da Educação Financeira, fazer uma análise sobre 

Educação Matemática Critica e suas aplicações, uma visita aos documentos 

oficiais e ao documento em construção que se refere a Base Nacional 



 
 

Curricular e por fim, alguns teóricos que fundamentam a Formação continuada 

do professor. Este constructo teórico subsidiou tanto as ações formativas como 

a análise dos dados. 

O capítulo 3 apresenta, em caráter diagnóstico, a descrição dos dez 

encontros de formação utilizados para a coleta de dados assim como seu 

desenvolvimento e observações fundamentais para a análise desta pesquisa, e 

a pertinência das intervenções necessárias para a realização e o crescimento 

da mesma. Este capítulo apresenta ainda, uma colaboração como material de 

apoio para todos os professores que queiram abordar a Educação Financeira 

sob uma perspectiva crítica em suas aulas, material elaborado pelo grupo de 

professores participantes desta pesquisa.  

Por fim, as Considerações Finais apresenta uma síntese da pesquisa 

realizada, reflexões concernentes às questões de pesquisa, as limitações do 

estudo e aspectos que merecem atenção para investigações futuras.  
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo apresenta de forma sucinta minha trajetória acadêmica, 

experiência profissional e as motivações que me levaram a ingressar em um 

programa de pós-graduação em Educação Matemática. Apresenta também a 

questão da pesquisa, os objetivos e a metodologia utilizada, destacando os 

elementos que justificam a relevância social e acadêmica deste estudo e o 

contexto em que ela está inserida. 

 

1.1  MOTIVAÇÃO E ANTECEDENTES 

Acredito que minha trajetória acadêmica foi determinante para o meu 

interesse pela disciplina de Matemática, desde o Ensino Médio. Em 1989, optei 

em fazer o magistério e naquela época, era possível cursar o magistério e ao 

final do terceiro ano obter certificado de segundo grau, estando apta para 

entrar no ensino superior. Dessa forma, tive a oportunidade de cursar a 

universidade e o último ano do magistério simultaneamente.  

O curso de magistério teve um papel fundamental em minha formação e 

vida profissional. Geralmente no magistério o conteúdo de matemática era e, 

provavelmente ainda é abordado de forma breve e restrita. No entanto, no 

segundo ano do curso tive uma professora de Matemática, que marcou e 

influenciou muito a minha escolha profissional.  Ela sempre enfatizava que o 

professor do ciclo básico1 deveria ter o conhecimento da Matemática por 

completo, pois só assim seria capaz de ensinar a base dessa disciplina às 

crianças e, repudiava a ideia de que a maioria dos estudantes que optava por 

fazer magistério era para “fugir da Matemática”. E era pensando desta forma, 

que esta professora desenvolvia sua prática procurando envolver os 

estudantes para aprender e gostar de Matemática.  

                                                           
1Ciclo básico – termo usado para se referir aos anos iniciais, atualmente conhecidos 
como Ensino Fundamental I.  
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Essa professora influenciou diretamente na minha escolha e conduta 

profissional e, assim, no final do terceiro ano do curso de magistério prestei 

vestibular para Licenciatura em Matemática como treineira na Fundação Santo 

André, um curso de graduação bastante concorrido na época. Eu não queria 

correr o risco de não estar pronta para ingressar na universidade no ano 

seguinte, mas para minha surpresa, passei no vestibular. Então, decidi cursar o 

último ano do magistério e o primeiro da licenciatura simultaneamente.  

O primeiro ano de licenciatura foi cursado com êxito e o curso de 

magistério finalizado. Um esforço que valeu a pena! 

Durante o curso de licenciatura, os professores usavam as mais 

diferentes metodologias de ensino, mas a professora da disciplina de 

Geometria Plana foi responsável pela minha aprendizagem não só do conteúdo 

matemático, mas de uma nova prática docente.  Ela tinha uma postura 

diferente das demais, ouvia nossas dúvidas, curiosidades e dificuldades. 

Sempre trazia novidades para aula, utilizava materiais manipuláveis e deixava 

os estudantes descobrir, experimentar, errar e acertar. Aguçava a nossa 

curiosidade e as descobertas dos porquês de muitas teorias, embora ficasse 

sempre atenta para sanar nossas dúvidas.  

Esta professora sempre nos dizia que a aula de Matemática tinha que 

ser um momento prazeroso e de descobertas, deixando claro que isto era 

possível e que cabia ao professor proporcionar. 

Com as marcas do meu tempo de estudante comecei a atuar como 

professora de Matemática na Educação Básica. Foi na sala de aula que me 

deparei com situações preocupantes em relação ao ensino e aprendizagem 

dos alunos. Percebia, por exemplo, a recorrência do desespero vivido por eles 

nos dias de avaliação por não conseguirem memorizar as fórmulas, e quando 

memorizavam, muitas vezes não sabiam muito bem onde usá-las para a 

realização de um exercício.  Esse tipo de situação começou a chamar minha 

atenção, me lembro de algumas perguntas/indagações que os estudantes 

faziam: 

 “Professora, qual das duas fórmulas que eu uso para resolver este 

exercício? Se eu fizer usando as duas, você considera a que estiver certa?” 
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Perguntas como estas me faziam questionar a metodologia que estava 

usando. Afinal, qual era a utilidade do que estava ensinando se o meu aluno 

achava que bastava colocar a fórmula, independente de qual resolveria o 

exercício?  

Neste período inicial de minha carreira profissional foi possível constatar 

que a Matemática era vista, por grande parte dos alunos, como uma disciplina 

inacessível, desinteressante, assumindo então o papel de uma disciplina 

responsável pelo fracasso no desempenho dos alunos, e consequentemente 

na dificuldade no processo de ensino e aprendizagem da disciplina pelos 

alunos. 

Estes questionamentos me mostravam cada vez mais que era preciso 

buscar mudanças, era preciso gerar satisfação nos alunos para o processo de  

ensino e de aprendizagem. 

Quando os alunos tinham que resolver um problema a angústia era 

ainda maior, além da preocupação em ter que “descobrir” a fórmula a ser 

utilizada, eles ainda tinham o desespero da incompreensão, pois não 

conseguiam interpretar a situação apresentada para coletar os dados do 

problema para chegar à solução.  

Nas reuniões de planejamento e HTP (hora de trabalho pedagógico), 

assim chamado na época, eu e meus colegas sempre trocávamos experiências 

e a grande maioria dos professores de matemática também compartilhavam da 

mesma angústia. As notas dos alunos nas avaliações estavam sempre 

vermelhas, ou seja, abaixo da média, devido ao baixo rendimento dos alunos. 

Diante destas experiências comecei a buscar mais conhecimento, não queria 

desenvolver uma aula baseada numa simples aplicação de fórmulas. Então 

passei a buscar conhecimentos que pudessem melhorar minha prática. Fiz 

vários cursos de formação continuada oferecidos pelas diversas universidades 

do Estado de São Paulo, entre elas, os cursos de formação de professores 

oferecidos pela UFSCAR e Unicamp (LEM – Laboratório de Educação 

Matemática), eles me ajudaram muito a compreender melhor minha prática e a 

forma de pensar do aluno. Busquei por literaturas, novas informações e 

palestras. Nesse processo de busca, foi possível praticar uma aula mais 

prazerosa. 
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Nas aulas que envolviam resolução de problemas passei a desenvolver 

uma brincadeira chamada, “conversando com seu problema é que se resolve”, 

que, ao questionar os dados do problema, os alunos passaram a ter mais 

facilidade na sua interpretação. A palavra “Por que” passou a fazer parte da 

rotina das aulas, e usada para todos os tipos de atividades abordadas em sala 

de aula. Enfim, os alunos demonstravam mais interesse pelas aulas e foi 

possível constatar, que, o que os afastavam de se envolver com a Matemática, 

eram as dificuldades e incompreensões vividas por eles. Diante disso, surgiu 

um novo desafio, queria compartilhar essa vivência e descoberta não só com 

os colegas da minha unidade escolar, já que minha angústia havia diminuído e 

os resultados aumentados significativamente.  

Passei a compartilhar minha experiência e meus estudos nas reuniões 

HTP de outras unidades escolares da rede estadual, até que veio um convite 

para fazer uma formação com professores da rede municipal de São Paulo. A 

experiência foi bastante positiva e produtiva, pois uma escola foi indicando a 

formação para outra e assim passei a fazer estas formações em várias 

unidades da rede e em vários municípios. 

No ano de 2004, me mudei para o interior de São Paulo, para a cidade 

de Adamantina, como não havia vaga para a cidade que estava morando, me 

removi para uma cidade vizinha chamada Osvaldo Cruz. Trabalhando na 

escola desta cidade percebi que os alunos achavam minha aula diferente e 

comentavam entre eles, por ser uma cidade pequena, outros colégios ficaram 

sabendo da minha atuação e, logo vieram outras propostas de trabalho em 

colégios particulares e depois convites para participar dos HTP de várias 

unidades escolares, municipais, estaduais e particulares. 

Durante uma das formações, a secretaria de Educação do município de 

Lucélia, estava presente e na ocasião, apresentou as dificuldades das escolas 

municipais para melhorar seu IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica) em Matemática. A partir deste contato, fui convidada para fazer 

algumas formações para os professores do ensino fundamental I. 

As formações com os professores em Lucélia se iniciaram, mas suas 

colocações me fizeram perceber que só desenvolver ações formativas 

pontuais, não seriam suficientes para mudar o quadro atual. Era necessário 
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reformular o planejamento e atuar de forma mais efetiva junto às escolas. 

Assim, a partir dessa compreensão, passei a assessorar o ensino de 

Matemática na rede, fazendo as formações e acompanhando a prática do 

professor em sala de aula. Esse contato direto com a prática dos professores 

evidenciava questões, as quais eram discutidas e analisadas nas reuniões do 

HTP em conjunto com professores e coordenadores pedagógicos, sempre com 

o objetivo de encontrar novas estratégias para avançar com o conteúdo de 

cada turma.  

A progressão do trabalho foi lenta, mas nos dois primeiros anos já foi 

possível colher frutos desse assessoramento. O IDEB começou a melhorar 

passando de 3,8 para 4,7 e depois para 5,1 em uma das escolas da rede, o 

que contribuiu para melhorar o índice geral do município sendo possível obter 

IDEB 7,0 no último ano desse trabalho. Desde então, passei a desenvolver 

ações de formação neste enfoque nos municípios da região de Adamantina. 

Durante este tempo, tive também a oportunidade de compartilhar  toda 

minha busca e vivência com os alunos da graduação quando aceitei o desafio 

de ministrar aulas no curso de Licenciatura em Matemática, nas disciplinas de 

Geometria Analítica e Metodologia da Matemática em uma Universidade. 

Diante da nova experiência, me deparei mais uma vez com alunos que 

não estavam habituados a questionar seus resultados, suas práticas e 

desenvolvimento. Contei minha história para eles e passei a questioná-los, 

fazendo provocações em relação aos conteúdos ensinados, aprendidos e 

apreendidos pelos alunos, os quais eles iriam abordar quando estivessem 

ministrando suas aulas. Frequentemente discutia com os licenciandos que 

muitas vezes não veem sentido, tampouco funcionalidade para sua vida no 

aprendizado de fórmulas e definições matemáticas. Daí a importância de 

trabalhar com a Matemática trazendo situações desafiadoras e que possam 

instigar a reflexão, o pensamento crítico sobre questões próximas do cotidiano 

dos estudantes. 

Foi em uma das aulas de Metodologia do Ensino de Matemática, 

buscando a solução de um problema simples de Matemática Financeira, que 

percebi que o assunto não era abordado na Universidade, os licenciandos 

também apresentavam as mesmas preocupações que os alunos da Educação 
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Básica, a maior preocupação era com a fórmula que usaria para resolver o 

problema, não havia uma discussão sobre o problema ou sobre uma estratégia 

para resolvê-lo, a preocupação era única entre eles era: “Nossa, que fórmula 

que uso pra resolver isso? Não me lembro mais como calculo Juros e 

Montante!”.  

O desconforto gerado entre os licenciandos em relação às fórmulas 

usadas para resolver problemas de Matemática Financeira me chamou a 

atenção. Comecei a conversar sobre este assunto com eles o que tornou 

possível observar que o foco deles sempre se voltava para as fórmulas, como 

se elas fossem a única forma possível para resolver um problema de cunho 

financeiro. Esta experiência afirma a constatação da pesquisa de Sá (2012), 

sobre a ausência da disciplina de Matemática Financeira nos cursos de 

licenciatura em Matemática, o que pode ser considerado um obstáculo para o 

desenvolvimento da visão de mundo que o jovem deve ter no final da 

escolaridade básica, conforme descreve os documentos oficiais, Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) e a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), o 

que me levou a temática da minha pesquisa. 

A nova constatação me chamou tanto a atenção que decidi conhecer 

mais sobre o assunto e ao me deparar com a necessidade de novas reflexões 

e contribuições que poderiam ser feitas para BNCC que estava dando seus 

primeiros passos, foi que nasceu o interesse e a necessidade desta pesquisa. 

 

1.2  QUESTÕES DA PESQUISA 

 

A questão que direciona o desenvolvimento desta pesquisa é: 

 Quais as possibilidades e as restrições de um processo formativo 

para desenvolver a Educação Financeira voltada à Educação 

Básica? 
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1.3  OBJETIVOS 

Objetivo Geral  

 Compreender as possibilidades de um processo formativo que se 

propõe a desenvolver a Educação Financeira na percepção crítica no 

Ensino Médio. 

 

Objetivo Específico 

 Identificar e analisar como um grupo de professores de Matemática 

lida com situações do dia a dia relacionadas à Educação Financeira.  

 

1.4 METODOLOGIA 

Esta pesquisa caracteriza-se como uma investigação de natureza 

qualitativa, que segundo BOGDAN e BIKLEN (1994), se desenvolve com 

prioridade na fonte direta dos dados, ou seja, no ambiente natural, constituindo 

o investigador, o instrumento principal. Nessa perspectiva, os dados coletados 

são de essência descritiva e analisados de forma indutiva. Na pesquisa 

qualitativa a visão dos participantes em relação ao assunto abordado, assume 

especial importância, assim como a valorização dos processos em detrimento 

aos resultados ou produtos. 

Segundo, BOGDAN e TAYLOR (1986), na pesquisa qualitativa o 

investigador deve estar envolvido no campo de ação dos investigados, já que 

este método baseia-se em ouvir e conversar permitindo a expressão livre dos 

participantes. 

A presente pesquisa envolveu a descrição e interpretação dos dados 

coletados por meio da interação entre a pesquisadora e um grupo de dez 

professores de Matemática do Ensino Fundamental e Médio da Rede Estadual 

de São Paulo, participantes dos encontros formativos. 

 A coleta de dados aconteceu nos meses de agosto e setembro de 2016, 

durante o processo de formação realizado em dez encontros presenciais que 

teve como foco o tratamento de questões relativas à Matemática no contexto 

da Educação Financeira. 
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Para a coleta de dados foram utilizados os seguintes instrumentos: 

- Questionário (apêndice A) elaborado contendo algumas questões 

relacionadas ao perfil dos professores.  

- Entrevista semiestruturada (apêndice B) registrada em áudio no final da 

formação. 

- Protocolos das atividades desenvolvidas pelos professores 

participantes durante a formação continuada. 

- Diário de bordo da pesquisadora contendo as observações feitas após 

a realização dos encontros. 

- Relatórios dos professores sobre as atividades desenvolvidas - em sala 

de aula.  

  A presente pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética conforme o 

número de registro: 57035716.7.0000.5493 e os participantes assinaram os 

Termos de Consentimento Livre e Esclarecido para o uso da coleta dos dados.  

A análise de dados se desenvolveu com base interpretativa, 

fundamentada no referencial teórico relacionado ao tema do estudo. 

A análise descritiva e interpretativa dos dados foi feita com base na 

revisão de literatura e do referencial teórico. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

Diante da grande quantidade de ofertas e de facilidades para o consumo 

na sociedade atual fica evidente a necessidade do desenvolvimento de uma 

postura mais consciente da população para fazer escolhas e definir metas nas 

questões que envolvem a própria organização financeira. 

Diversos setores da sociedade têm se preocupado com a Educação 

Financeira, uma vez que o desconhecimento sobre finanças pessoais por parte 

da população reforça a necessidade de ter ações educativas que possam 

ensinar à população de diferentes classes sociais e níveis de escolaridade 

sobre aspectos financeiros pessoais, a fim de auxiliar na tomada de decisões 

relacionadas a um consumo mais consciente. 
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Documentos oficiais já mencionam a importância da preparação do 

cidadão para uma tomada de decisão, exercendo seu poder de cidadania, 

autonomia e pensamento crítico, como o artigo 35 da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (BRASIL, 1996, p.14). 

LDBE - Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com 
duração mínima de três anos, terá como finalidades: 
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 
adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o 
prosseguimento de estudos; 
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do 
educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de 
se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação 
ou aperfeiçoamento posteriores; 
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, 
incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 
intelectual e do pensamento crítico; 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos 
dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, 
no ensino de cada disciplina. 
 

E os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000, p.111).  

No Ensino Médio, etapa final da escolaridade básica, a 
Matemática deve ser compreendida como uma parcela do 
conhecimento humano essencial para a formação de todos os 
jovens, que contribui para a construção de uma visão de 
mundo, para ler e interpretar a realidade e para desenvolver 
capacidades que deles serão exigidas ao longo da vida social e 
profissional.   

 

Os documentos educacionais oficiais expressam a necessidade de 

formar o aluno como cidadão crítico e capaz de tomar decisões, mas para isso 

é preciso proporcionar ao mesmo, conhecimento geral sobre o mundo e as 

diversas situações que o rodeiam, e, entre estas, podemos citar o 

conhecimento financeiro, um conhecimento que proporcione uma educação 

financeira para vida, para que o cidadão seja capaz de gerir suas finanças e ter 

um planejamento financeiro de acordo com sua realidade. 

Nos últimos anos, várias ações também surgiram no país, 

relacionadas à Educação Financeira tanto de iniciativas privadas de instituições 

governamentais como a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF) e 

o Banco Central do Brasil (BACEN). (BRASIL, 2010, p. s/nº) 
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Decreto nº 7.397,de 22 de dezembro de 2010 
Art. 1o  Fica instituída a Estratégia Nacional de Educação 
Financeira - ENEF com a finalidade de promover a educação 
financeira e previdenciária e contribuir para o fortalecimento da 
cidadania, a eficiência e solidez do sistema financeiro nacional 
e a tomada de decisões conscientes por parte dos 
consumidores. Art. 2o  A ENEF será implementada em 
conformidade com as seguintes diretrizes:  
I - atuação permanente e em âmbito nacional;  
II - gratuidade das ações de educação financeira; 
III - prevalência do interesse público; 
IV - atuação por meio de informação, formação e orientação;  
V - centralização da gestão e descentralização da execução 
das atividades;  

VI - formação de parcerias com órgãos e entidades públicas e 
instituições privadas; e [...]. 

 
 Em 2012, o BACEN, lança o “Programa de Educação Financeira”, 

definindo-a, como: 

A Educação Financeira 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 das 
oportunidades e dos riscos a elas associados e, então, façam 
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. (BRASIL, 2012, 
p.s/nº) 

  

O Banco Central justifica a necessidade do Programa da seguinte forma: 

A crescente sofisticação dos produtos oferecidos aos 
consumidores de serviços financeiros aumenta o leque de 
opções à disposição do cidadão brasileiro, ao mesmo tempo 
em que lhe atribui maior responsabilidade pelas escolhas 
realizadas. 
A recente ascensão econômica de milhões de brasileiros 
defronta o novo consumidor com instrumentos e operações 
financeiras complexas e variadas, sem que o cliente ou usuário 
do Sistema Financeiro Nacional esteja preparado para 
compreender os produtos e serviços financeiros disponíveis e 
lidar com eles no dia a dia. Não apenas é difícil o acesso a 
informações, mas também falta conhecimento para 
compreender as características, os riscos e as oportunidades 
envolvidos em cada decisão. 
 A necessidade de educar o cidadão brasileiro para atuar no 
meio financeiro determinou a instituição de uma estratégia 
conjunta do Estado e da sociedade. 
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Assim, foi instituída a Estratégia Nacional de Educação 
Financeira (Enef), com a finalidade de promover a educação 
financeira e contribuir para o fortalecimento da cidadania, para 
a eficiência e a solidez do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e 
para a tomada de decisões conscientes por parte dos 
consumidores. Os principais propósitos da educação financeira 
são ampliar a compreensão do cidadão quanto ao consumo, 
poupança e crédito, para que o indivíduo seja capaz de fazer 
escolhas conscientes quanto à administração de seus recursos 
financeiros. (BRASIL, 2012, p.s/nº) 

 

É possível constatar a importância da EF para uma tomada de decisão 

consciente do cidadão, assim como a preocupação dos órgãos governamentais 

com a EF da população brasileira. Porém, não há indícios de como vem sendo 

desenvolvida a formação apresentada nos documentos educacionais oficiais e 

pelas instituições financeiras governamentais, em contextos informais e formais 

no âmbito escolar.  

A legislação que ampara e defende a EF mantem o foco no consumo 

consciente, mas a Educação Financeira Crítica, vai além do consumo, pois ela 

requer um planejamento de vida, é preciso saber planejar, escolher e decidir 

diante do que se tem, do que se pretende ter e do que se acha necessário ou 

importante para sua vida. É preciso saber fazer escolhas que sejam capazes 

de direcionar sua trajetória de vida, uma trajetória marcada pelas 

consequências de suas escolhas dentro dos princípios éticos e morais. 

TEIXEIRA (2015, p.13) afirma que: 

 

A Educação Financeira não consiste somente em aprender a 
economizar, cortar gastos, poupar e acumular dinheiro, é muito 
mais que isso. É buscar uma melhor qualidade de vida tanto 
hoje quanto no futuro, proporcionando a segurança material 
necessária para obter uma garantia para eventuais imprevistos.  

 
Algumas instituições bancárias vêm oferecendo orientações sobre o 

consumo consciente, melhor gerenciamento de recursos financeiros e a 

importância de poupar. Normalmente estas informações e orientações ficam 

disponíveis para consulta nos sites dessas instituições com o intuito de ajudar a 

população a se planejar de acordo com seus objetivos. Por exemplo, o 

http://www.vidaedinheiro.gov.br/
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Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos – JEPP2, desenvolvido 

pelo SEBRAE tem como proposta pedagógica, para os alunos do Ensino 

Fundamental, sensibilizar os estudantes a assumirem riscos calculados, a 

tomarem decisões e a terem um olhar observador para identificar 

oportunidades de inovações mesmo diante de situações desafiadoras. Isso é 

feito a partir de atividades lúdicas.  

Além dos documentos educacionais oficiais e das Instituições 

Financeiras governamentais e privadas apontarem a necessidade da 

abordagem da Educação Financeira, algumas pesquisas também nos alerta 

para isso. Segundo Prado (2015, p.81) “As dificuldades dos jovens e de suas 

famílias para planejar-se financeiramente em curto, médio e longo prazo 

podem ser entendidas como um problema cultural”, e, independe da classe 

social e do nível de escolaridade. 

De acordo com Cunha (2015), um dos movimentos que vem ganhando 

força ultimamente é o de abordar nas escolas de educação básica, mais 

especificamente na disciplina de Matemática, a discussão da resolução de 

problemas relacionados à Educação Financeira. Sobre esse enfoque Prado 

(2015) salienta apoiado em Dowbor (2006), 

 
 [...] que o objetivo da educação não deveria ser voltado 
apenas para o desenvolvimento dos conceitos tradicionais 
curriculares, mas também de permitir que as pessoas tenham 
acesso às informações e aos conceitos relacionados ao 
cotidiano (p.17). 
 

Entretanto os estudos desenvolvidos por Sá (2012),salientam que 

Matemática Financeira é vista como aplicações de fórmulas, cálculo de juros, 

parcelamentos, etc., ou seja, uma Matemática voltada para procedimentos de 

resolução, não explorando o pensamento crítico do aluno. Com base em seus 

estudos, o autor deixa claro que a disciplina de Matemática Financeira, vista na 

perspectiva da Educação Matemática Crítica, pode ser um elo de ligação entre 

o saber curricular, a experiência de vida de alunos e professores e as 

constantes e velozes transformações do mundo em que vivemos.  

                                                           
2
 JEPP – conheça mais sobre este programa no site : https://www.sebrae.com.br – 

Educação Empreendedora no Ensino Fundamental 
 

https://www.sebrae.com.br/
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A pesquisa de Prado (2015, p.81) afirma ainda que: 

[...] para as pessoas e famílias, a adoção da prática de 
planejamento não é algo tão simples de ser feito, pois requer o 
desenvolvimento de um novo modo de pensar e de agir. Nesse 
sentido, fica evidente a importância da proposta da EF a ser 
implementada, nos diversos contextos sociais, principalmente 
nas escolas de Educação Básica que tem um papel 
preponderante na formação das crianças e jovens de todas as 
classes sociais, para assim criar indivíduos capazes de tomar 
decisões mais assertivas, melhorando a gestão de suas 
finanças pessoais e tornando-se mais integrados à sociedade, 
onde suas escolhas se tornam mais conscientes.  
  

Diante desta preocupação e apelo social, torna-se cada vez mais 

necessário repensar o papel da escola e da prática pedagógica do professor. 

Ao repensar o papel da escola, podemos utilizar a pergunta “Que Matemática 

deve ser ensinada na escola de hoje?” que foi dirigida ao Professor Doutor 

Ubiratan D‟Ambrósio em uma teleconferência no Programa PEC – Formação 

Universitária, patrocinado pela Secretaria de Educação do Estado de São 

Paulo, em 27 de julho de 2002 e citada no prefácio da obra “Matemática 

Financeira para Educadores Críticos” de Ilydio Pereira de Sá (2011). A partir 

dessa pergunta, D‟Ambrósio apud Sá (2011, p. 03) faz a seguinte reflexão: 

Cidadania tem tudo a ver com a capacidade de lidar com 
situações novas. Se lida com situações conhecidas e rotineiras 
a partir de regras que são memorizadas e obedecidas. Mas o 
grande desafio está em tomar decisões sobre situações 
imprevistas e inesperadas, que hoje são cada vez mais 
frequentes. A tomada de decisão exige criatividade e ética. A 
matemática é um instrumento importantíssimo para a tomada 
de decisões, pois apela para a criatividade. Ao mesmo tempo, 
a matemática fornece os instrumentos necessários para uma 
avaliação das consequências da decisão escolhida. A essência 
do comportamento ético resulta do conhecimento das 
consequências das decisões que tomamos.  

 
Ao repensar o papel do professor de Matemática nessa abordagem, 

podemos verificar que existe a necessidade de prepará-los por meio de ações 

formativas que atendam esta demanda social. Para tanto, as propostas de 

formação devem contemplar situações inovadoras que requerem a vivência e a 

reflexão do estudante e do professor sobre a importância da Matemática ser 

utilizada para a tomada de decisão. Nesse sentido, as situações de 

aprendizagem devem ser desenvolvidas num cenário investigativo em que, 

segundo Skovsmose (2011), as situações inesperadas e imprevistas 
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acontecem, o que oportunizará o desenvolvimento do ensino da Matemática na 

perspectiva crítica. 

 

1.6 – CONTEXTOS DA PESQUISA 

Esta pesquisa foi desenvolvida no projeto do Observatório da Educação 

– OBEDUC, com um grupo formado por dez professores do Ensino Médio, 

atuantes em escolas estaduais da região de Adamantina, interessados em 

introduzir problemas voltados para a Educação Financeira em suas práticas de 

sala de aula. Além das questões matemáticas envolvidas na resolução dos 

problemas o enfoque era discutir a importância da tomada de decisão na 

perspectiva da Educação Matemática Crítica.  

 

1.6.1 – O PROJETO OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO  

 O Programa Observatório da Educação, instituído a partir do Decreto 

5.803, de 08 de junho de 2006, “com a finalidade de fomentar a produção 

acadêmica e a formação de recursos pós-graduados em educação, em nível de 

mestrado e doutorado” tem apoio da CAPES sob as seguintes diretrizes:  

I - contribuir para a criação, o fortalecimento e a ampliação 
de programas de pós-graduação stricto sensu na temática 
da educação; 

II - estimular a criação, o fortalecimento e a ampliação de 
áreas de concentração em educação em programas de pós-
graduação stricto sensu existentes no País, nos diferentes 
campos do conhecimento; 
III - incentivar a criação e o desenvolvimento de programas 
de pós-graduação interdisciplinares e multidisciplinares que 
contribuam para o avanço da pesquisa educacional; 
IV - ampliar a produção acadêmica e científica sobre 
questões relacionadas à educação; 
V - apoiar a formação de recursos humanos em nível de 
pós-graduação stricto sensu capacitados para atuar na área 
de gestão de políticas educacionais, avaliação educacional 
e formação de docentes; 
VI - promover a capacitação de professores e a 
disseminação de conhecimentos sobre educação;  
VII - fortalecer o diálogo entre a comunidade acadêmica, os 
gestores das políticas nacionais de educação e os diversos 
atores envolvidos no processo educacional; 
VIII - estimular a utilização de dados estatísticos 
educacionais produzidos pelo INEP como subsídio ao 
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aprofundamento de estudos sobre a realidade educacional 
brasileira; e 
IX - organizar publicação com os resultados do Observatório 
da Educação. (BRASIL, 2006, p.01) 

 

 O Observatório da Educação é composto por núcleos de professores e 

pesquisadores envolvendo instituições de ensino superior e escolas de 

Educação Básica a fim de promover pesquisas voltadas à educação em um de 

seus eixos temáticos, sendo eles, educação básica; educação superior, 

educação profissional, educação continuada e educação especial. Esta 

pesquisa está inserida nos eixos, Educação Básica e Formação continuada.  

Em relação à proposta em que se situa nossa pesquisa, ela foi aprovada 

a partir do Edital Capes 49/2012, intitulada „Educação Continuada do Professor 

de Matemática do Ensino Médio: Núcleo de Investigações sobre a 

Reconstrução da Prática Pedagógica, vinculada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação Matemática da Universidade Anhanguera de São 

Paulo, cujo objetivo geral do projeto é formação e pesquisa, na área de 

Educação Continuada, é o de desenvolver e analisar o processo de construção 

de um núcleo investigativo com e sobre o trabalho docente do professor de 

Matemática, com vistas à reconstrução da prática pedagógica. Quanto à 

formação a ser empreendida, com duração de quatro anos, será constituída 

com grupos de 25 professores a cada ano, 8 docentes do PPG em Educação 

Matemática, 6 graduandos em Matemática em Iniciação Científica, 6 

mestrandos e 3 doutorandos. Para promover essa reconstrução da prática 

optou-se pelo trabalho com os professores sobre inovações curriculares no 

tocante ao ensino de temas estruturantes da Matemática no Ensino Médio, 

integrando o uso de novas tecnologias. Além disso, o pressuposto da formação 

se baseia na articulação entre a teoria, a prática docente e a pesquisa. Para 

tanto, os professores aplicam em sala de aula sequencias de atividades 

discutidas no âmbito do projeto e trazem os resultados para análise no grupo.  

Esse processo formativo está fundamentado pelos seguintes teóricos: 

 Zeichner (2003), subsidiando o desenvolvimento da reflexão 

compartilhada; 
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 Ball et al (2008), subsidiando os conhecimentos necessários para 

exercer a docência em Matemática;  

 Mishra e Koehler (2006), subsidiando os conhecimentos tecnológicos 

pedagógicos. 

Vale ressaltar que as pesquisas do núcleo tem a intenção de reconstruir 

a prática do professor e assim contribuir com a melhoria da educação pública. 

 

1.6.2 – OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 Os professores aderiram a participação na pesquisa de forma  

voluntária. Este grupo foi formado por dez professores com idade entre 21 e 28 

anos, os quais cursaram graduação em Licenciatura Plena em Matemática na 

Universidade local, dois deles concluíram nesta Universidade, mas vieram 

transferidos de Universidades Federais. Foi constatado que nenhum dos 

participantes cursou a disciplina de Matemática Financeira na graduação, esta 

não fez parte da grade curricular obrigatória nem optativa. 

No primeiro contato com o grupo, cada participante fez um breve relato 

sobre suas experiências em sala de aula, neste momento foi possível observar 

que o grupo não tinha experiência em abordar Matemática Financeira em suas 

aulas, sendo essa uma das principais motivações do grupo para participar da 

pesquisa. A maioria deles encontravam dificuldades para ministrar o conteúdo, 

já que não tiveram contato com o mesmo na graduação, assim como não 

apresentaram situações que demonstrasse uma tomada de decisão na 

perspectiva da Educação Matemática Crítica. 

Para preservar a identidade dos professores participantes desta 

pesquisa, referenciamos por números, denominando-os por Professor 1, 

Professor 2, e assim sucessivamente. 
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CAPÍTULO 2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo se constitui da revisão de literatura, de documentos oficiais 

curriculares e dos teóricos relacionados à formação continuada dos 

professores e a Educação Financeira numa perceptiva da Matemática crítica. 

Este construto teórico subsidiou tanto as ações formativas como a análise dos 

dados. 

 

2.1 UMA BREVE PASSAGEM PELA MATEMÁTICA FINANCEIRA  

De acordo com as bibliografias de Boyer (2001) e Eves (2004), foi 

possível fazer um breve estudo e relato sobre o surgimento da Matemática 

Financeira.   

As finanças sempre estiveram entre uma das principais preocupações 

da espécie humana. O homem se preocupava em acumular riquezas e assim, 

garantir a independência financeira de sua família.  

As primeiras evidências da Matemática Financeira foram localizadas em 

tábuas de argilas, pergaminhos ou papiros encontrados em escavações 

arqueológicas. Muitos destes textos encontrados retratavam transações 

comerciais decorrentes da distribuição de produtos agrícolas. Outras tábuas ou 

textos podem ser relacionados ao que conhecemos hoje como os diferentes 

tipos de contratos legais, cobrança de juros simples e composto, recibos, 

créditos e hipotecas. 

Os cálculos esboçados nestas tábuas, papiros ou pergaminhos eram 

dispostos no formato de tabelas numéricas que, com o uso de técnicas 

específicas substituíam os cálculos necessários e depois passaram a ser feitos 

com auxílio dos logaritmos. Desde então, a Matemática Financeira foi 

evoluindo e a partir disso, os bancos começaram a se desenvolver. No século 

XVII, em Estocolmo, foi lançado o primeiro dinheiro de papel (papel-moeda). 

Atualmente, os bancos são os principais responsáveis por captar e 

distribuir recursos financeiros, uma vez que são devidamente regulamentados 

e autorizados pelos bancos centrais de seus respectivos países. 
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Um dos mais antigos registros de documentos matemáticos envolvendo 

uma questão financeira que existem é uma tábula do acervo do Museu do 

Louvre, em Paris de cerca de 1700 a.C, como explica EVES (2004, p. 77).  

A prática dos juros também está documentada nas tábulas das 
coleções de Berlim, Yale e do Louvre, que contêm problemas 
sobre juros compostos. Em uma tábula do Louvre, de cerca de 
1700 a.C., há o seguinte problema: por quanto tempo deve-se 
aplicar uma certa soma de dinheiro a juros compostos anuais 
de 20%, para que ele dobre?  

Vale ressaltar que a cobrança de juros anuais, ainda é utilizado pelo 

mercado financeiro. Tem origem milenar, o que é compreensível para a época, 

pois os agricultores pegavam as sementes emprestadas para o plantio e 

possuíam o prazo de um ano para desenvolvê-lo, fazer a colheita e devolver o 

que haviam tomado emprestado, com juros. Por muitas vezes era devolvido 

pelo mesmo produto ou por outra matéria prima ou produtos que os envolvidos 

necessitassem, e essa devolução ou troca, era chamada de escambo. 

Desde o início de sua história e até o momento, a Matemática Financeira 

é apresentada como uma parte da Matemática destinada a cálculos 

envolvendo finanças com foco em entrada e saída de valores, juros simples e 

compostos. Silva (2008, p.11) traz a seguinte definição “a matemática 

financeira é um conjunto de técnicas e formulações matemáticas com o 

objetivo de analisar situações financeiras envolvendo o valor do dinheiro no 

tempo”. 

Segundo Coutinho e Teixeira (2013), que analisaram em sua pesquisa a 

presença da Matemática Financeira nos livros didáticos aprovados no 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2012 para o Ensino Médio, a 

Matemática Financeira, nas sete coleções analisadas, é abordada nos 

conteúdos de álgebra, razões e proporções, progressões e logaritmos. Para 

demonstrar sua análise, os referidos autores elaboraram o Quadro 1: 
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Quadro 1 – Organização das coleções aprovadas no PNLD 2012 para o Ensino Médio 
quanto à abordagem da matemática financeira 

  

Fonte: Coutinho e Teixeira (2013, p.12). 

É possível observar pela descrição histórica e pelas pesquisas feitas 

recentemente nos livros didáticos por Teixeira (2013) e Farias (2013), que a 

Matemática Financeira é vista e apresentada como procedimento de cálculos, 

mas, como a intenção desta pesquisa é ressaltar a importância de tomar uma 

decisão, não nos aprofundaremos nos tópicos pertinentes ao conteúdo de 

Matemática Financeira e em discuti-los.  

 

2.2 MATEMÁTICA FINANCEIRA  X  EDUCAÇÃO FINANCEIRA  

Vários estudos apontam a necessidade de educar as pessoas 

financeiramente. Teixeira (2015) afirma que o prejuízo ocasionado por uma 

gestão ineficiente do dinheiro causa vulnerabilidade nos jovens e adultos, 

comprometendo suas decisões e influenciando seu futuro, o que pode trazer 
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inúmeras consequências que vão desde a desorganização das contas 

domésticas até a inclusão do nome nos Serviços de Proteção ao Crédito, 

prejudicando desde o consumo até a sua carreira profissional. 

A pesquisa de Teixeira (2015) deixa evidente a necessidade de abordar 

a Educação Financeira desde a Escola Básica. Ele defende que, oferecer ao 

aluno condições e informações que propiciem uma aprendizagem de como 

gerir seu próprio dinheiro, conhecer um orçamento pessoal e familiar, situações 

de compra e venda, de poupar e investir, e outras situações que envolvam 

finanças, podem ajudá-lo a traçar e a alcançar metas financeiras para sua vida 

adulta. 

A pesquisa de Prado (2015) constatou que, independente da classe 

social, os jovens possuem dificuldades em planejar-se financeiramente. 

Evidencia a importância da implementação da Educação Financeira nos 

diversos contextos sociais, priorizando a Educação Básica, que ocupa papel 

fundamental na formação do cidadão, com o objetivo de formar “indivíduos 

capazes de tomarem decisões mais assertivas, melhorando a gestão de suas 

finanças pessoais e tornando-se mais integrados à sociedade, onde suas 

escolhas tornam-se mais conscientes”. (p. 81) 

As pesquisas de Teixeira (2015) e Prado (2015), acima referenciadas, 

discutem a importância e a necessidade de educar as pessoas 

financeiramente. Reforçam ainda a importância e a contribuição deste fator 

como um facilitador de tomadas de decisões financeiras para a vida adulta.    

Entretanto, esse tema nem sempre é abordado de forma crítica nos cursos de 

graduação, o que por sua vez, pode afetar a na atuação do professor do 

Ensino Básico. 

A pesquisa desenvolvida por Sá (2012) teve por objetivo analisar a 

Matemática Financeira no contexto dos cursos de Licenciatura em Matemática 

no Brasil, assumindo a perspectiva de análise crítica e reflexiva, questionando 

uma formação de professores com “currículo formal”. Sua pesquisa se 

preocupou ainda em verificar se a disciplina de Matemática Financeira consta 

nas diretrizes curriculares, como é ministrada e se existe uma preocupação 

com a contextualização dos seus conteúdos na graduação. A análise 

documental mostrou que as matrizes curriculares, a legislação educacional e 
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os projetos político-pedagógicos dos cursos têm avançado bastante no que se 

refere aos objetivos, importantes na busca de uma melhor formação do 

professor de Matemática. Entretanto, o autor constatou também, que na 

prática, o desenvolvimento destas ideias sobre Educação Financeira ainda está 

bastante distante da prática das salas de aula dos cursos de Licenciatura em 

Matemática.                                                

Sá (2012) ainda observou que os licenciandos de Matemática acabam 

reproduzindo em suas aulas uma postura metodológica semelhante à que 

vivenciaram com seus mestres do curso de graduação ou professores da 

Escola Básica. Os conteúdos eram apresentados e trabalhados de acordo com 

a sequência de exercícios presentes no livro didático. O autor reconhece que 

atualmente os cursos de licenciaturas em Matemática já mostram algum 

avanço e a legislação educacional, em todos os níveis, contribuiu 

positivamente nas mudanças estabelecidas, manifestadas hoje, pela presença 

de disciplinas como “Didática da Matemática”, “Matemática na Escola Básica”, 

“Laboratório de Matemática”, etc. 

Quanto à disciplina de Matemática Financeira ficou evidenciado por meio 

das pesquisas de SÁ (2012), VEIGA e SÁ (2011), NETO e SANTOS (2013) 

que não é ministrada na maioria dos cursos de Licenciatura em Matemática e 

quando é, nem sempre é planejada com vistas à preparação dos professores 

para atuarem na Escola Básica. Também que, na maioria dos cursos de 

Licenciatura em Matemática das faculdades do país, a disciplina Matemática 

Financeira não consta como obrigatória em sua grade curricular e em muitas 

das faculdades, não aparece nem como disciplina optativa. Em consequência 

disso, os professores formados por estas faculdades concluem a licenciatura 

totalmente despreparados para lecionar o referido conteúdo, o que implica na 

exploração pouco satisfatória do tema em sala de aula.  

A pesquisa de Farias (2013), intitulada “A Matemática Financeira na 

Educação Básica e sua importância para a formação de um cidadão 

consciente” relata a negligência do ensino de Matemática Financeira na 

formação inicial do professor. Traz também uma análise de cinco coleções de 

livros didáticos do Ensino Médio, onde constata que o conteúdo de Matemática 

Financeira “não ultrapassa dez páginas” em cada coleção, incluindo os 
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exercícios propostos para os alunos. Nesta pesquisa, foi possível observar que, 

além de não ter a formação necessária à essa questão, o professor também 

não tem material disponível nos livros didáticos para tratar o assunto.  

A pesquisa de Teixeira (2015) também constata a pequena proporção 

em que a Matemática Financeira é proposta nos livros didáticos quando analisa 

sete coleções aprovadas no PNLD 2012 e cuja tabela de demonstração já foi 

inserida no tópico anterior desta pesquisa. 

A pesquisa desenvolvida por Santos; Veiga e Sá entre 2010 e 2011, por 

meio do Grupo de Matemática Financeira do Projeto Fundão, ao ministrarem 

palestras sobre Matemática Financeira em instituições de ensino superior 

público e particular, e também para professores que atuam em sala de aula e 

graduandos, observaram que há um “despreparo dos estudantes para resolver 

problemas que exigem autonomia, senso crítico e tomada de decisão”(p. 6); os 

autores relacionam este fator à falta de contato com o conteúdo mencionado, 

tanto na graduação como nas propostas de Formação Continuada. 

Santos (2012, p. 19) em sua pesquisa intitulada por “Uma Proposta de 

Formação Continuada sobre Matemática Financeira para Professores de 

Matemática do Ensino Médio”, tem como um de seus objetivos “Demostrar aos 

professores a relação dos conceitos básicos da Matemática Financeira com os 

conteúdos tradicionais da Matemática”. Constata que a maioria dos professores 

do Ensino Médio apresentam dificuldades para desenvolver os conteúdos de 

Matemática Financeira de forma contextualizada e optam por seguir o modelo 

que a maioria dos livros didáticos apresentam que normalmente é, através de 

aplicações de fórmulas. A pesquisa ainda evidencia a necessidade de ampliar 

a exploração da Educação Financeira em formações continuadas pois acredita 

que estas formações podem contribuir com a atuação do professor em sala de 

aula, proporcionando uma melhor compreensão entre a relação existente e as 

diferenças entre Matemática Financeira e Educação Financeira. 

A Matemática Financeira é um instrumento indispensável para a prática 

de uma Educação Financeira, pois esta precisa se apoiar em fatores críticos 

para facilitar a tomada de decisão diante de uma resolução de problemas, não 

só em contexto escolar, mas também em situações de vida.  
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2.3  EDUCAÇÃO MATEMÁTICA CRÍTICA  

A Educação Matemática Crítica, adotada por Skovsmose (2007), não 

deve ser vista como uma nova teoria, mas como uma forma de promover a 

reflexão sobre os caminhos que podem ser percorridos pela Educação 

Matemática diante de uma preocupação com os pressupostos que envolvem o 

processo de ensino e aprendizagem. 

Skovsmose (2007) salienta que “a educação crítica desencadeou uma 

reação contra o currículo conduzido pelo professor e contra as aclamadas 

neutralidade e objetividade da ciência” (p.12). 

Nesse sentido, cabe ressaltar que Freire (1970) defendeu a pedagogia 

problematizada, a importância de a prática educativa contemplar os saberes, a 

realidade e necessidades do aluno, assim como, de instigar a sua curiosidade 

e a visão crítica no processo de aprendizagem. 

De igual maneira, Skovsmose (2010) alerta para o ensino tradicional de 

Matemática no que se refere à predominância da execução de exercícios 

rotineiros, muitas vezes sem atribuição de sentido pelo aluno, a qual 

denominou como uma prática do paradigma do exercício.  O autor argumenta 

que o ensino da Matemática não deve ser desenvolvido para resolver 

exercícios e, para superar tal predominância, propõe que as aulas de 

Matemática tenham um caráter investigativo, questionador, oportunizando ao 

aluno o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo na busca de 

soluções.  Nesse sentido, Skovsmose (2010, p. 14) salienta: 

 [...] A educação matemática crítica deve se desenvolver em 

um novo formato. Ela deve refletir as incertezas e indefinições 

do que possa significar o termo crítico. Ela deve refletir as 

incertezas relacionadas com a natureza da racionalidade 

matemática e o papel da educação matemática em um mundo 

globalizado e repleto de guetos. 

 

O autor considera ainda que a Educação Matemática Crítica deve 

buscar possibilidades sem oferecer respostas prontas, mas, práticas novas que 

geram incertezas. No entanto, trabalhar nesta perspectiva, muitas vezes é 

difícil para o professor, pois segundo Borba e Penteado (2001), o professor sai 

da sua zona de conforto, garantida pelas rotinas educacionais. No caso, de um 

cenário investigativo, proposto por Skovsmose (2010) não se pode esperar 
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qualquer tipo de conforto, pois ela impede a exploração de todas as 

possibilidades que devem ou podem ser desenvolvidas. 

Na visão de Skovsmose (2010, p. 38) “um sujeito critico é também um 

sujeito reflexivo”, o desenvolvimento de uma Educação Matemática não pode 

tornar opaco o pensamento matemático, sendo importante a conscientização 

da forma pela qual a Matemática opera em certas estruturas tecnológicas, 

militares, econômicas e políticas. Em suas expectativas, o autor acredita que o 

desenvolvimento da Educação Matemática Crítica se dá no percurso de 

diferentes ambientes de aprendizagem, proporcionando novos recursos que 

ajudem os alunos a agir e refletir de forma crítica. 

Sob esse enfoque, o ensino da Matemática voltado para a cidadania, 

deve propiciar aos estudantes, possibilidades de formular questões, de refletir, 

discutir e buscar possíveis soluções, ou seja, de vivenciar um processo 

investigativo na construção de seu conhecimento.  

De fato, na perspectiva da Matemática Crítica, Faustino e Passos (2013, 

p. 72) salientam: 

 [...] pode-se dizer que os cenários para investigação 
possibilitam que uma atividade de resolução de problemas se 
configure como atividades investigativas, possibilitando que os 
alunos e as alunas possam elaborar suas próprias estratégias 
de resolução e tenham oportunidades de defender seus 
argumentos, ouvir os argumentos dos outros educandos, 
questionar a relevância de determinada atividade e se 
envolvam no processo de exploração investigativa. 
 

Para tanto, é importante propor atividades que tratam de situações reais, 

tornando viável ao estudante atribuir significado, tal como a proposta de 

Skovsmose (2010), no que se refere aos cenários para investigação como uma 

alternativa para o ensino da Matemática pautado na formação para a 

cidadania. Entretanto, é necessário que os professores saiam de sua zona de 

conforto para assumir uma zona de risco, criando condições para desenvolver 

práticas que favoreçam a formação de cidadãos criativos, reflexivos e críticos. 

De acordo com Skovsmose (2010), um cenário para investigação é um 

ambiente de aprendizagem que convida os alunos a formularem questões e a 

procurar explicações. Este convite é feito por meio de questionamentos que 

despertem o interesse pelo assunto abordado, que promove um desafio ao 
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aluno. Ao se sentir desafiado, o aluno passa a conduzir os questionamentos e 

a busca pelas explicações e assim, se torna responsável pelo processo. 

Ressalta ainda que, um cenário só se torna cenário de investigação se o aluno 

aceitar o convite da investigação.  

Propor um cenário de investigação é uma forma de convidar o aluno a 

refletir, e ao explorar um cenário, os alunos podem trazer questionamentos que 

fogem do padrão de exercícios colocando o professor na zona de risco. 

Skovsmose (2010, p. 37) salienta que: 

Qualquer cenário para investigação coloca desafios para o 
professor. A solução não é voltar para zona de conforto do 
paradigma do exercício, mas ser hábil para atuar no novo 
ambiente. A tarefa é tornar possível que alunos e professor 
sejam capazes de intervir em cooperação dentro da zona de 
risco, fazendo dessa uma atividade produtiva e não uma 
experiência ameaçadora.  

Assim, nesta pesquisa, a proposta da formação continuada procurou 

desenvolver temas geradores de discussões e reflexões críticas, evitando com 

isso o uso restrito do estudo de uma Matemática Financeira pautada na 

aplicação de fórmulas e cálculos.   

As ideias de Skovsmose (2010) vão ao encontro dos objetivos propostos 

aos documentos oficiais tais como PCN (BRASIL, 1998) e PCNEM (BRASIL, 

2000). 

O documento Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Fundamental (PCN) aponta a necessidade de,  

. saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos 
tecnológicos para  adquirir e construir conhecimentos;   
. Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando 
de resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a 
criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, 
selecionando procedimentos e verificando sua 
adequação.(BRASIL, 1998, p. 8) 
 

Na descrição dos conhecimentos matemáticos “Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio” (BRASIL, 2000, p. 40) fundamentam 

sua importância e seu papel na vida do aluno. 

A Matemática no Ensino Médio tem um valor formativo, que 

ajuda a estruturar o pensamento e o raciocínio dedutivo, porém 

também desempenha um papel instrumental, pois é uma 
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ferramenta que serve para a vida cotidiana e para muitas 

tarefas específicas em quase todas as atividades humanas. Em 

seu papel formativo, a Matemática contribui para o 

desenvolvimento de processos de pensamento e a aquisição 

de atitudes, cuja utilidade e alcance transcendem o âmbito da 

própria Matemática, podendo formar no aluno a capacidade de 

resolver problemas genuínos, gerando hábitos de investigação, 

proporcionando confiança e desprendimento para analisar e 

enfrentar situações novas, propiciando a formação de uma 

visão ampla e científica da realidade, a percepção da beleza e 

da harmonia, o desenvolvimento da criatividade e de outras 

capacidades pessoais. 

 Os documentos oficiais e a teoria de Skovsmose (2010) demonstram 

que faz-se necessário o desenvolvimento matemático crítico e para este 

desenvolvimento é preciso promover situações de investigação e tomada de 

decisão em sala de aula. 

 Reis (2013) em sua pesquisa propõe uma educação pela Matemática, 

em que o aluno ao terminar o ensino básico seja capaz de identificar a 

Matemática nas relações sociais sem ser formatado por ela, ou seja, o aluno 

deverá ter “consciência crítica para tomar decisões quanto a Matemática nas 

suas interações na sociedade”. (p. 81), mas para que isso aconteça é preciso 

ter professores comprometidos com educar matematicamente, o que o autor 

defende:  

[...] o desenvolvimento de uma prática pedagógica que leve os 

alunos a identificar, interpretar, avaliar e criticar a matemática, 

de forma que contribua na formação de cidadãos livres, 

responsáveis e críticos, ainda precisa ser melhor trabalhada, 

principalmente, aplicada em sala de aula, para que possamos 

avaliar tais resultados.  Por outro lado, queremos que tal 

proposta favorece o ensino da MF para que os estudantes 

envolvidos nesse processo de aprendizagem entendam melhor 

seus papéis sociais como consumidores, pesquisadores e, 

ainda, como futuros cidadãos ou profissionais da atual 

sociedade. 

 (p. 83) 
 

 O desenvolvimento de uma prática inovadora requer do professor que 

ele saia de sua zona de conforto e conheça outros processos de ensino e 

aprendizagem. Para isso, é necessário arriscar e deixar o ensino centralizador 

focado no professor; é preciso deixar o aluno praticar reflexões e criticas dentro 

do seu próprio processo de ensino e aprendizagem. Desta forma, será possível 
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praticá-lo em ambientes fora do contexto escolar, como o seu ambiente de 

trabalho, social, de consumo, etc. 

2.4  A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR – BNCC 

A Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2016) vincula à 

importância da Educação Financeira ao Decreto Federal nº 7.397/2010, em 

que seu principal objetivo é “contribuir para o fortalecimento da cidadania ao 

fornecer e apoiar iniciativas que ajudem a população a tomar decisões 

financeiras mais autônomas e conscientes.” Este fator é de grande relevância 

para a pesquisa em andamento, pois pode demonstrar sua importância, seu 

vínculo com as necessidades atuais e a possibilidade de oferecer futuras 

contribuições para a Educação Financeira.  

A importância do assunto Educação Financeira no âmbito das políticas 

públicas educacionais no Brasil, é citada no Plano Nacional de Educação – 

PNE (BRASIL, 2014) e na BNCC (BRASIL, 2016), assim como a importância 

da formação docente para o seu desenvolvimento, é ressaltada na palestra 

ministrada por Kistermann Jr., no último Encontro Nacional de Educação 

Matemática ocorrido em 2016, sob o tema “Uma discussão sobre a Base 

Nacional Curricular Comum (BNCC) e o tema integrador “Consumo e 

Educação Financeira” e o Currículo de Matemática”, assim como em seu artigo 

publicado sob o mesmo tema neste evento.  

A BNCC reconhece o papel da escola na formação do cidadão e um dos 

fatores importantes que pode possibilitar o seu desenvolvimento é a Educação 

Financeira dos estudantes. Desse modo, as diretrizes para o trabalho do 

docente poderão contribuir para promover ações multi e interdisciplinares por 

meio de um cenário de investigação desenvolvendo a “literacia financeira” 

(KISTERMANN JR, 2016, p. 03) destes estudantes. 

Zigmund  Bauman (2000) usa o termo sociedade “líquido-moderna” e o 

define como uma sociedade em que as condições sob as quais agem seus 

indivíduos mudam num tempo menor do que o necessário para consolidar em 

hábitos e rotinas, das formas de agir e refletir sobre sua situação no mundo 

social. Adotando esse pensamento, podemos concordar com a importância de 

se obter a “literacia financeira”, defendida por Kistermann Jr. (2016), na 
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Educação Básica, pois assim os estudantes teriam tempo para consolidar o 

hábito de refletir sobre suas finanças. 

De acordo com Kistermann Jr. (2016), o Brasil apresenta uma situação 

preocupante em relação à Matemática e sua aprendizagem; dois (2) em cada 

três (3) alunos, de quinze (15) anos, não conseguem compreender e interpretar 

textos curtos ou realizar operações básicas com percentuais, frações ou 

gráficos. 

Outra situação preocupante é em relação à crise financeira vivida pelos 

brasileiros, quando ouvimos o noticiário ou lemos as principais manchetes dos 

jornais do país. É possível constatar que, atualmente, o Brasil sofre com os 

reflexos de uma crise econômica mundial, refletindo em altos índices 

inflacionários, aumento da taxa de desemprego e aumento do grau de 

endividamento das famílias que não conseguem honrar seus compromissos de 

consumos efetuados anteriormente, no momento em que a economia do país 

crescia. Notícias como esta, estão estampadas de diversas formas. Vejamos 

algumas: 

 Brasil enfrenta pior crise já registrada poucos anos após um boom 

econômico3 - Há apenas seis anos, em 2010, Brasil teve o maior 

crescimento do seu PIB em 20 anos, de 7,5%; em 2016, registrou a 

segunda retração anual consecutiva, de 3,6% (Notícia do portal G1). 

 

 Como o Brasil entrou, sozinho, na pior crise da história4 – Desde os 

anos 1930 não havia recuo do PIB em dois anos consecutivos. As 

consequências vão nos acompanhar por muito tempo (Revista Época – 

Abril de 2016). 

 

 Endividamento das famílias cresce e atinge 58,2% - O endividamento 

das famílias brasileiras aumentou 0,2 ponto percentual de agosto para 

setembro de 2016, atingindo 58,2% (EBC – Agência Brasil, 2016) 

                                                           
3
 Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/brasil-enfrenta-pior-crise-ja-registrada-

poucos-anos-apos-um-boom-economico.ghtml>. Acesso em: 07 mar. 2017. 
 
4
 Disponível em: <http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2016/04/como-o-brasil-entrou-sozinho-

na-pior-crise-da-historia.html>. Acesso em: 07 mar.2017 

https://g1.globo.com/economia/noticia/brasil-enfrenta-pior-crise-ja-registrada-poucos-anos-apos-um-boom-economico.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/brasil-enfrenta-pior-crise-ja-registrada-poucos-anos-apos-um-boom-economico.ghtml
http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2016/04/como-o-brasil-entrou-sozinho-na-pior-crise-da-historia.html
http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2016/04/como-o-brasil-entrou-sozinho-na-pior-crise-da-historia.html
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 Endividamento das famílias cresce e atinge 58,2%5 - O 

endividamento das famílias brasileiras aumentou 0,2 ponto percentual 

de agosto para setembro de 2016, atingindo 58,2% (EBC – Agência 

Brasil, 2016). 

 

Notícias como essas confirmam a falta de planejamento financeiro por parte 

das famílias brasileiras, o que torna possível constatar mais uma vez a 

necessidade de preparar o cidadão para tomar decisões diante de situações 

inesperadas ou não planejadas.  

Os reflexos financeiros dos acontecimentos atuais já tinham sido 

previstos e mencionados por Guy Debord, nos anos 60, Segundo ele, as 

necessidades básicas do ser humano seriam confrontadas neste século, diante 

de uma real necessidade e uma pseudonecessidade, ou seja, a humanidade 

seria bombardeada por emergências de fundamentação capitalista, 

ocasionando no ser humano uma deficiência na sua atuação crítica diante de 

um cenário consumista, sem levar em conta as condições de aquisição e suas 

consequências. 

Diante da situação atual do contexto escolar e social é que se 

fundamenta a necessidade do conhecimento e desenvolvimento da 

Matemática Financeira e a Educação Financeira em uma ação conjunta de 

educadores, para a promoção de uma alfabetização financeira e possibilitando 

o desenvolvimento de uma literacia financeira, que visa a ética e a moral dos 

estudantes. Para isto, é importante ressaltar a necessidade de promover 

tomadas de decisões sustentáveis e conscientes. Foi diante do 

reconhecimento desta necessidade que o Ministério da Educação propôs uma 

consulta popular para que houvesse contribuições para a discussão e 

promulgação de Base Nacional Comum Curricular (BNCC) atualizada. 

A elaboração da BNCC atende a um disposto no Plano Nacional de 

Educação (PNE) e servirá para orientar as propostas curriculares e a 

                                                           
5
 Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-09/endividamento-

das-familias-cresce-e-atinge-582>. Acesso em: 07 mar. 2017 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-09/endividamento-das-familias-cresce-e-atinge-582
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-09/endividamento-das-familias-cresce-e-atinge-582
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elaboração de livros didáticos que atendam às novas demandas escolares da 

educação brasileira. 

A BNCC pode ser a oportunidade de colocar em prática as afirmações 

de Fiorentini (1995, p. 31) que diz 

A matemática não pode ser concebida como um saber pronto e 
acabado, mas, ao contrário, como um saber vivo, dinâmico e 
que historicamente, vem sendo construído, atendendo à 
estímulos externos (necessidades sociais) e internos 
(necessidades teóricas de ampliação dos conceitos). 
 

É possível concordar com as afirmações de Fiorentini quando nos 

preocupamos com a área de Matemática, e com  as diretrizes e contribuições 

sobre o foco da Educação Financeira, e então podemos constatar que, de 

acordo com o texto inicial apresentado na segunda versão do documento em 

construção da BNCC de 2016, relativo à área da Matemática, apresenta o 

seguinte texto: 

A Matemática deve ser vista como um processo em 
permanente construção, como mostra a História da 
Matemática. Seu estudo não deve se reduzir à apropriação de 
um aglomerado de conceitos, o estudante deve ser motivado a, 
em seu percurso escolar, questionar, formular, testar e validar 
hipóteses, buscar contra exemplos, modelar situações, verificar 
à adequação da resposta a um problema, desenvolver 
linguagens e, como consequência, construir formas de pensar 
que o levem a refletir e agir de maneira crítica sobre as 
questões com as quais ele se depara em seu cotidiano. 
(BRASIL, 2016b, p.131)  

Este é o momento para colocarmos esta Matemática em prática nas 

escolas; para que haja uma real contribuição na formação do aluno enquanto 

ser humano e cidadão crítico. Desta forma, faz-se necessário desenvolver 

formações continuadas para os professores focando este aspecto, uma vez 

que foi evidenciado por algumas pesquisas, a ausência da Matemática 

Financeira na formação inicial do professor. 

Em relação ao Ensino Médio, a primeira versão do documento em 

construção da BNCC de 2016, nos diz que: 

 [...] a escola precisa propor situações em que o/a estudante 

perceba a necessidade e a importância de estabelecer 

relações entre conteúdos, de elaborar e de comprovar 

hipóteses, de fazer generalizações e de lidar com a ideia de 

incerteza, características do pensamento científico. É 
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fundamental também que, ao final dessa etapa de 

escolarização, o/a estudante tenha construído um repertório 

diversificado e abrangente de representações matemáticas 

((BRASIL, 2016a, p.141) 
 

Novamente, o texto nos mostra a necessidade de uma maior exploração 

desta área; promover um cenário investigativo se faz necessário para que este 

“repertório diversificado” seja explorado e aflorado na educação. 

Ainda em relação ao Ensino Médio, o documento em construção BNCC 

de 2016, primeira versão, sugere que: 

 [...] No trabalho com os números, deve-se, ainda, valorizar 

questões relacionadas à Matemática financeira, possibilitando 

ao/à estudante compreender aspectos da economia brasileira 

e tomar decisões, por exemplo, sobre compras a prazo ou à 

vista ((BRASIL, 2016a, p.141) 

 

Propor situações que promovam tomadas de decisão no contexto real 

como a atual situação financeira do Brasil, poderá contribuir com as atitudes 

cotidianas deste aluno, promovendo uma análise crítica diante de escolhas e 

decisões que podem influenciar no seu presente e futuro. 

É importante ressaltar que a BNCC nos aponta a necessidade da 

parceria entre os educadores matemáticos e os demais educadores, em uma 

ação conjunta com práticas interdisciplinares em que os estudantes tenham 

que lançar mão dos conhecimentos matemáticos para a execução e realização 

de diversas situações. Desta forma, o ensino de Matemática, terá cumprido 

seu papel no que diz respeito a uma compreensão abrangente do mundo, 

facilitando a inserção do estudante no mercado de trabalho, onde se faz 

necessário desenvolver habilidades de argumentação, buscar soluções para 

os mais diferentes tipos de problemas e desafios. 

A primeira versão da BNCC de 2016, (p. 118) apresenta como um dos 

objetivos para a área de Matemática, “estabelecer conexões entre os eixos da 

Matemática e entre essa e outras áreas do saber.”. Já na segunda versão, a 

BNCC de 2016 (p.134), descreve este objetivo como: 

 No trabalho em sala de aula, as articulações devem ser o foco 
das atenções, sejam elas articulações com outras áreas do 
conhecimento, entre cada um dos cinco eixos, e dentro de 
cada um deles.  
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Para alcançar estes objetivos é preciso executar ações que promovam o 

papel de encorajar professores e estudantes ao desafio de atuar em um 

cenário investigativo que fazem parte do contexto social. 

Segundo Kistermann Jr. (2016), os educadores matemáticos terão um 

papel fundamental para colocar em prática o que está sendo proposto pela 

BNCC. É destaque o papel dos educadores que atuam dos diferentes níveis de 

escolaridade e na formação de professores para a promoção e o 

desenvolvimento de ações que proporcionem a aprendizagem matemática nos 

mais diferentes cenários de investigação. É ressaltado ainda a importância da 

inserção de assuntos que abordem Educação Financeira nos livros didáticos e 

nas práticas pedagógicas, o que será significativo para sua formação enquanto 

cidadão e desenvolvimento do país, pois a combinação entre cidadania social 

e práticas de consumo sustentável beneficiará o futuro do Brasil, assim como 

já acontece em outros países. 

 

2.5 FORMAÇÃO CONTINUADA   

Ao relacionar os textos e contribuições da BNCC, a Educação 

Financeira, Kistemann Jr. (2014, p. 06) apoiado em Skovsmose (2008) 

defende a ideia de propiciar:   

 [...] tomada de decisão em situações reais onde a matemática 
esta em ação, como é o caso das relações de consumo, não 
devem levar em conta apenas os resultados obtidos 
matematicamente.  
 

Desse modo, a Educação Financeira alinhada com a abordagem da 

Educação Matemática crítica de Skvsmose (2008) nos inspirou na realização 

da formação continuada de um grupo de professores assim como, na análise 

dessa experiência.  

Imbernón (2011) defende cinco eixos de atuação na formação 

permanente do professor, sendo eles: 

 A reflexão prático-teórica – reflexão promovida a partir da análise de 

sua realidade gerando conhecimento pedagógico; 
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 A troca de experiência entre iguais – possibilita a atualização do 

professor nas mais diversas áreas do conhecimento e amplia sua 

comunicação; 

 A união da formação a um projeto de trabalho – a formação acontece a 

partir de um projeto comum ao grupo; 

 A formação como estímulo crítico – uma pratica voltada a ações sociais 

interferindo diretamente na construção de valores e no relacionamento 

dos alunos; 

 O desenvolvimento profissional da instituição educacional – acontece a 

partir do trabalho em conjunto transformando praticas em inovações 

institucional. 

A formação permanente baseada nos eixos acima citados, promove um 

questionamento constante envolvendo as habilidades, capacidades, atitudes e 

valores de cada professor, deixando de lado o conceito de que a formação é 

uma atualização científica e ou pedagógica para obter um conceito em que a 

formação consiste na descoberta, organização, fundamentação, revisão e 

construção da teoria. Firmando-se nestes eixos, a formação permanente deve 

promover uma reflexão sobre a prática docente proporcionando uma constante 

auto avaliação, resultando na orientação do seu trabalho. 

Em uma das ideias chaves para a formação do professor, Imbernón (2011, 

p. 58), afirma que: 

Uma formação deve propor um processo que confira ao 
docente conhecimentos, habilidades e atitudes para criar 
profissionais reflexivos ou investigadores. O eixo fundamental 
do currículo de formação de professor é o desenvolvimento de 
instrumentos intelectuais para facilitar as capacidades 
reflexivas sobre a própria pratica docente, cuja meta principal é 
aprender a interpretar, compreender e refletir sobre educação 
e a realidade social de forma comunitária.  

 

Ao propor uma formação em que o professor exercite a capacidade 

reflexiva sobre sua prática e seja estimulado a um processo investigativo, nos 

leva a acreditar que essa prática atinja diretamente na formação do aluno, 

colaborando para que este se torne um cidadão crítico e capaz de tomar 

decisões de acordo com seu contexto de vida. 



46 
 

Segundo Imbernón (2011, p. 74), a formação permanente do professor 

deve gerar “um conhecimento ativo e não passivo”, e para gerar este tipo de 

conhecimento, a formação não pode oferecer somente conhecimentos 

científicos, é necessário propor ações de aspectos metodológicos como 

“projetos, observação e diagnóstico dos processos, estratégia 

contextualizadas, comunicação, tomada de decisões, análise da interação 

humana”. 

Na visão de Imbernón (2011), o processo de formação permanente 

deve contribuir com o conhecimento profissional do professor, permitindo que 

este avalie a necessidade e a qualidade da inovação de sua prática, 

desenvolvendo suas habilidades nas estratégias de ensino e promovendo a 

capacidade de mudanças e adaptações metodológicas. 

Uma das intenções desta pesquisa é a de discutir e de refletir sobre a 

importância de saber tomar decisões, e que esta, pode e deve ser praticada no 

ambiente escolar. Para amparar esta discussão, abordaremos algumas 

práticas com ênfase na tomada de decisão, ou seja, na reflexão das práticas 

que pode gerar ou facilitar este processo. 

Dewey em seu livro “How we think” (1910, 1933), afirma que a 

capacidade de reflexão surge quando reconhecemos um problema como tal, a 

dificuldade por resolvê-lo e aceitamos o risco, ou seja, reconhecemos a 

incerteza de que a solução ou a decisão tomada pode trazer. 

Schön (1983, 1992) inspirado pelas ideias de Dewey desenvolveu o 

conceito da reflexão na e sobre a própria prática docente em diferentes níveis 

de reflexão, sendo eles: 

 

 Reflexão-na-ação  é o saber baseado na vivência - acontece quando 

os métodos ou as estratégias conhecidas não são suficientes para 

contemplar as situações inesperadas que ocorrem no momento da 

intervenção pedagógica. Nesse momento, o professor é instigado a criar 

novas estratégias de ação para resolver os problemas. 
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 Reflexão-sobre-ação  é o saber baseado na compreensão - acontece 

quando o professor se distancia da ação presente e passa a descrevê-la 

e a reconstituí-la. Esse momento proporciona ao professor, reconhecer e 

compreender as características da própria ação vivida. 

 

 Reflexão-sobre-a-reflexão-na-ação é o saber baseado na 

compreensão e na reformulação - Esse nível de reflexão ajuda o 

profissional a progredir no seu desenvolvimento e a construir a sua 

forma pessoal de conhecer. É a reflexão orientada para a ação futura, 

esta ajudará o professor a agir com antecedência, é uma reflexão 

proativa, o que permite a ampliação do estabelecimento de relações em 

contextos políticos, sociais e culturais, de modo a compreender os 

problemas e a buscar soluções para ações futuras. 

Estes diferentes níveis de reflexões, embora aconteçam em momentos 

distintos, completam a ação reflexiva promovendo a reconstrução do 

conhecimento prático, pois, ao refletir na e sobre a ação, acontece a 

compreensão, gerando a tomada de consciência, o que potencializa e promove 

mudanças na e da prática pedagógica e, esta por sua vez, está interligada à 

reflexão da e na ação.  

Libâneo (2002) retrata a reflexividade como uma autoanálise, que pode ser 

feita individualmente, em que cada pessoa analisa sua própria ação ou pode 

ser feita com outros; a análise da ação é feita em conjunto. Para o autor, a 

reflexão é composta por quatro etapas: descrever, informar, confrontar e 

reconstruir. 

 Descrever – neste momento o professor reflete sobre o que está 

fazendo; 

 Informar – neste momento o professor tem contato com o 

significado do que está fazendo; 

 Confrontar – neste momento reflete-se sobre como chegou a ser 

ou a agir desta maneira; 

 Reconstruir – é o momento de repensar o que fez e como poderia 

fazer de forma diferente. 
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Para alcançar e desenvolver as quatro fases da reflexão, Libâneo (2002) 

defende três níveis de reflexividade, sendo eles: 

 O distanciamento da prática – momento em que o professor olha 

para o que está fazendo, entende o que e porque está fazendo e 

a avalia;  

 Incorporação – momento em que o professor incorpora a ciência 

ao senso comum; 

 Reflexão contínua – momento em que o professor reflete sobre as 

práticas da reflexão, retornando aos níveis anteriores. 

Os níveis descritos por Libâneo (2002), também podem ser encontrados no 

formato de reflexão descrito por Schön (1992). Assim, é possível verificar que a 

reflexão deve acontecer antes, durante e depois da prática.  

É possível ainda relacionar esta reflexão ou reflexividade em relação à 

prática docente, ao que Sacristán (1998) defende quando afirma que, entre o 

conhecimento e a ação, faz-se necessário introduzir a mediação, atuando com 

intencionalidade, pois quando o professor reflete sobre sua prática e a 

reconstrói, é possível planejar para se antecipar e assim, elaborar suas 

estratégias de acordo com seus objetivos, ou seja, suas estratégias e ações 

serão intencionais. 

Zeichner (1993) também defende a importância da prática reflexiva dos 

professores, mas também nos alerta sobre “uma reforma educativa feita de 

cima para baixo.” (p.16), onde o professor atua passivamente. O autor defende 

ainda a importância da participação dos professores em toda e qualquer 

decisão que envolve seu trabalho de forma geral. 

No livro “A formação Reflexiva de Professores”, Zeichner (1993, p. 16), 

afirma: 

Reflexão também significa o reconhecimento de que a 
produção de conhecimento sobre o que é um ensino de 
qualidade não é propriedade exclusiva das universidades e 
centros de investigação e desenvolvimento e que os 
professores também têm teorias que podem contribuir para 
uma base codificada de conhecimentos de ensino.  
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A afirmação de Zeichner (1993) nos remete a perceber que a troca de 

experiência sobre a prática do professor também produz e partilha seus 

conhecimentos, e que estes devem ter uma voz ativa no sistema educacional. 

Ainda de acordo com Zeichner (1993), a ausência da reflexão sobre a 

própria prática, remete ao desconhecimento do cotidiano da escola e das 

situações que acontecem fora dela. Quando não há reflexão pode existir uma 

grande propensão a abordar e executar somente o que lhe é imposto.  

Perrenoud (1999) defende que a reflexão permite a desvinculação de 

procedimentos prontos ou já definidos, sendo eles constantemente avaliados, 

corrigidos e aprimorados. Schön (1992), Zeichner (1993) e Libâneo (2002), 

concordam que a prática reflexiva deve acontecer antes, durante e depois da 

ação, porém Zeichner (1993) defende ainda que a prática reflexiva deve 

fundamentar-se na conscientização do saber, e este, deve ser constantemente 

analisado, aprimorado e discutido com outros professores para contribuir com o 

crescimento do grupo, pois isto proporcionará ao mesmo a identificação das 

próprias dificuldades e falhas, tornando possível que a prática compartilhada 

assuma um caráter coletivo da reflexão. Ele afirma ainda que “o ensino é 

necessariamente melhor quando os professores são mais reflexivos” 

(ZEICHNER, 1993, p. 25). Esta prática contribui para a formação de um 

professor mais crítico e aberto e disposto a aprender de forma contínua.  

De acordo com os teóricos acima citados, a prática reflexiva é de suma 

importância para composição, compreensão e aprimoramento da prática do 

professor em sala de aula, pois suas ideias vão ao encontro do que 

necessitamos para desenvolver e promover a Educação Financeira Crítica. 
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DOS DADOS 

Este capítulo apresenta a descrição dos dez Encontros de formação 

utilizados para a coleta de dados, assim como seu desenvolvimento e 

observações com suas respectivas análises pautadas nos estudos teóricos e 

nas pesquisas relacionadas ao tema dessa investigação.    

 

3.1 – DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 As ações realizadas com o grupo de professores aconteceram 

semanalmente, em uma escola estadual na cidade de Adamantina, durante 10 

semanas. As formações foram baseadas em situações práticas de maneira a 

favorecer a identificação e a reflexão dos participantes sobre como o aluno 

toma decisões utilizando como ferramenta, a Matemática. Para tanto, foram 

utilizados problemas, de cunho financeiro, que envolviam tomadas de decisões, 

em situações do cotidiano. 

 Para melhor entendimento, colocaremos a descrição dos encontros em 

ordem sequencial. 

 

1º ENCONTRO  

O primeiro encontro foi desenvolvido com a intenção de conhecer o perfil 

do grupo de professores participantes e, principalmente como esses 

professores pensam e agem em relação às finanças pessoais.  

Inicialmente foi apresentado o Termo de Consentimento da Comissão 

Ética para as devidas assinaturas de concordância. Esses professores já 

tinham sido consultados e por isso, demonstraram interesse em participar das 

atividades dessa formação continuada. 

Nesse encontro, o grupo tomou conhecimento sobre a organização dos 

encontros formativos, em relação ao horário e dinâmica do curso, com 

expectativas para o envolvimento de todos, na participação ativa do grupo na 

realização e discussões das atividades propostas. 

Na oportunidade, os professores responderam ao questionário de perfil e 

como primeira atividade foi proposto a realização de fórum presencial de 
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discussão a partir do tema “Financeiramente, como tomamos nossas 

decisões?”  

Para colaborar com a discussão do fórum foram colocadas algumas 

perguntas para auxiliar no processo de reflexão do grupo e na explicitação de 

seus argumentos, tais como: 

 

Já fizemos uma compra por impulso e depois nos arrependemos? 

 

As respostas dos professores para a pergunta acima, foram: 

Professor 1 – “Muitas e muitas vezes, compro roupas e depois me 

arrependo, às vezes compro só porque está em promoção.” 

Professor 5 – “Outro dia comprei um estojo de maquiagem e quando 

cheguei em casa vi que era exatamente igual a um que já tinha, e o pior, 

estava fechado, nunca usei.” 

Professor 6 – “Quando vou ao supermercado compro várias coisas de 

que não preciso, e às vezes me esqueço de comprar o que realmente é 

necessário.” 

 Em função da participação do grupo expressas nas diferentes respostas 

ficou evidente que a maioria dos professores participantes afirma que já 

fizeram compras por impulso ou fazem compras somente por encontrarem um 

determinado produto em “promoção”. 

 

 Em relação às finanças, analisamos uma situação por completo ou nos 

preocupamos apenas em resolver o problema que se apresenta no 

devido momento? 

 

As respostas dos professores para a pergunta acima, foram: 
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Professor 4 – “Eu nunca comprei alguma coisa que precisasse de muito 

planejamento, mas quando preciso comprar algo e não tenho dinheiro pra 

comprar à vista, só olho o valor da prestação pra comprar”. 

Professor 5 – “O mês passado meu computador quebrou então tive que 

comprar outro, mas só olhei a configuração dele e o valor da parcela, porque já 

tenho outras contas, e não posso comprometer muito do meu salário”. 

Professor 3 – “Quando comprei meu carro, fiquei 3 meses sem gastar 

um real pra juntar o dinheiro da entrada e o restante financiei, até calculei o 

montante final, mas o valor da parcela foi o que mais pesou na hora da 

compra”. 

Outros professores também se manifestaram dizendo que não têm o 

hábito de analisar o problema por completo, nem se planejam para uma 

compra de grande valor, apenas buscam a solução que facilite ou resolva o 

problema no momento em que ele aparece.   

 

 Tratando-se de uma compra, verifico se realmente preciso do objeto 

desejado, se tenho condições de compra-lo e se posso pagar por ele?   

 

As respostas dos professores para a pergunta acima, foram: 

Professor 2 – “Normalmente não para todas as perguntas (risos)” 

Professor 3 – “Às vezes, quando sinto que estou extrapolando, ou 

quando estou sem dinheiro”. 

Professor 6 – “Sempre acho que preciso, mas nem sempre posso 

comprar”. 

Professor 4 – “Acho que se eu fizesse essas perguntas cada vez que 

fosse comprar alguma coisa, compraria bem menos”. 

Outros professores relataram que não fazem esta pergunta antes de 

efetuar uma compra e que, por isso, também já fizeram dívidas que não 

conseguiram pagar. 
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Diante de um financiamento, analisamos o montante final ou apenas 

verificamos se o valor do parcelamento cabe no nosso bolso?  

 

As respostas dos professores para a pergunta acima, foram: 

Professor 5 – “Com certeza não olho o valor final, me interesso apenas 

pelo valor da parcela”. 

Professor 3 – “Até olho o montante a ser pago no final, mas ele não 

influencia na minha compra, procuro sempre um parcelamento de acordo com 

meu salário e também porque se olharmos só para o montante não compramos 

nada!”. 

A maioria dos participantes concordaram com a colocação do Professor 

3 e se posicionaram a favor de um parcelamento que seja compatível ao seu 

salário, esclareceram ainda que pesquisam para verificar onde as parcelas são 

menores diante do mesmo produto. 

As respostas dadas pelo grupo a todas as perguntas realizadas 

demonstram como esses sujeitos costumam tomar suas decisões em relação à 

sua vida financeira.  

A reflexão deste questionamento oportunizou uma autoanálise sobre o 

comportamento humano, e no caso, de alguns integrantes do grupo em relação 

às finanças, uma vez que foram relatando como estavam se vendo ou se 

sentindo naquele momento. 

O Professor 1, se descreve como “mimada” por sempre ter tido suas 

vontades atendidas e ao se deparar com a reflexão proposta nesse grupo, 

percebeu que mesmo sendo responsável pela sua vida financeira, não se 

preocupa em fazer as contas dos seus consumos, pois conta sempre com o 

dinheiro da sua avó para completar sua renda, se por acaso, falte. 

O Professor 2, relata que usa seu dinheiro até acabar, e depois, se 

precisar, pede para os pais ou fica sem, e assume que não tem planejamento 

financeiro. 

O Professor 3, diz que não consegue poupar, mas por não ter a quem 

recorrer caso falte dinheiro, é bem controlado em relação às suas finanças. 
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Relata ainda que teve que aprender isto com a realidade e dificuldades que já 

passou pela vida, e que este assunto nunca foi tratado com ele pela família, 

escola ou faculdade.  

Após o relato do Professor 3 e a concordância da maioria dos colegas 

com sua afirmação nos possibilitou entender que a dificuldade apontada pelo 

professor estava relacionada a uma orientação financeira inadequada desde os 

estudos do Ensino Médio até a Graduação.  

É possível verificar que o grupo dos professores não demonstraram ter 

planejamento financeiro para a vida, e que, de acordo com a fala do Professor 

3, esta questão sempre “passou em branco”, ou seja, foi tratada de forma 

superficial em todas as esferas do processo de construção de sua formação, 

seja ela enquanto aluno da educação básica ou formação inicial (curso 

superior), demonstrando que o professor não teve acesso a essas situações. 

Estas constatações foram evidenciadas também na pesquisa de Sá (2012), 

que destaca que as ideias sobre Educação Financeira ainda estão bastante 

distantes das salas de aula dos cursos de Licenciatura em Matemática e 

consequentemente da prática de sala de aula do professor. 

Percebemos que a discussão foi bastante reflexiva diante das questões 

colocadas, deixando evidente a necessidade de aprofundamento do 

conhecimento sobre o assunto, que apontou para a necessidade de 

continuidade da discussão no fórum. 

 

2º ENCONTRO 

A intenção do encontro foi promover uma reflexão voltada para prática 

do professor nos apoiando no que diz Libâneo (2000), “Se queremos um aluno 

crítico reflexivo, é preciso um professor crítico reflexivo”. 

Para o aprofundamento do conhecimento proposto no encontro anterior 

foi necessário conhecer um pouco sobre a prática de sala de aula vivida pelo 

grupo. Neste encontro, os professores participantes além de se expressarem 

sobre suas atitudes relacionadas às finanças, o diálogo no fórum caminhou 

para a questão da prática do professor a partir de algumas perguntas que 

foram colocadas, para direcionar e delimitar a reflexão, como:  
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E nossos alunos? Em que momento podem ser orientamos sobre a 

tomada de decisões envolvendo finanças? 

 

Diante deste questionamento o grupo demonstra preocupação e dificuldade em 

responder, até que o Professor 5 inicia um diálogo com a pergunta: 

 Professor 5 - “Qual a diferença, entre cartão de crédito e de débito?”. 

Professor 4 – “Não sei! Só uso meu cartão para tirar meu dinheiro, 

prefiro sacar e pagar tudo com dinheiro”. 

Professor 9 – “O cartão de débito é aquele que debita (tira) o valor 

usado da sua conta corrente na hora, e, o de crédito, é aquele que você 

compra com um limite e paga tudo de uma vez no dia do vencimento da fatura”.  

Professor 4 - “Como é feita a cobrança de juros do cartão de crédito?” 

“É sobre o montante da minha fatura ou sobre o que deixei de pagar?”. 

Professor 9 – “É sobre o que você deixou de pagar”. 

Professor 4 – “Gente, como vou ensinar isso para o meu aluno, se nem 

eu sei como me cobram, e pior ainda, pago sem questionar”. 

Professor 6 – “Como isso nunca foi relacionado com as aulas de 

Matemática?”. 

Professor 4 – “Precisamos trazer estas questões com urgência para 

nossas aulas”. 

 

 

 

 

Durante o debate, de forma voluntária e aleatória os professores foram 

elencando os conteúdos matemáticos que estavam envolvidos nos 

questionamentos, como: porcentagem, juros simples, juros compostos, as 

quatro operações básicas (principalmente a divisão para falar de parcelamento) 

e fração.  

Quais os conteúdos estão envolvidos nesta questão? Como são 

abordados? 
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O grupo relata que a maioria dos conteúdos citados são abordados por 

meio da Regra de três simples e na Resolução de Problemas. Questionei como 

abordavam a Regra de três em suas aulas. Então, o Professor 8 relata que 

coloca para os alunos a Regra de três como a solução para encontrar um 

quarto valor que não conhecemos em um problema, dos quais conhecemos 

apenas três deles. Os demais professores do grupo concordaram com esta 

colocação e citaram que isto vale para qualquer proporção que queiram 

abordar, principalmente usando porcentagem, e, que a Regra de três facilita a 

resolução da maioria dos problemas.  

A partir desta interação do grupo, foi possível identificar a preocupação 

dos professores com a seleção dos conteúdos e dos mecanismos usados para 

abordá-los em sala de aula com seus alunos. No entanto, em nenhum 

momento eles relacionaram os conteúdos às decisões que podemos tomar 

fazendo uso deles ou sobre apresentá-los como uma ferramenta matemática 

que possa proporcionar uma tomada de decisão. 

 

Qual a importância da Educação Financeira? 

  

Diante deste questionamento o grupo, se manifesta da seguinte forma: 

Professor 6 – “Só agora, depois destes questionamentos é que pude 

perceber o quanto este assunto é importante, mas ainda não sei como 

desenvolver este assunto em minhas aulas”. 

 Professor 3 – “É muito importante, acho que se isso tivesse sido 

desenvolvido comigo durante a educação básica, eu não teria passado por 

tantas dificuldades financeiras no início da minha vida adulta”. 

 O grupo reconheceu a importância e a necessidade de abordar o 

assunto em suas aulas, mas afirmaram também que não sabiam como fazer 

isso acontecer.  

 As discussões no fórum propiciaram aos professores se expressarem 

sobre o que pensavam e como agiam em relação às finanças pessoais, assim 
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como, o reconhecimento da necessidade de abordar essas questões na prática 

com seus alunos, desde a Educação Básica.  

Os relatos evidenciaram a falta de conhecimento sobre Educação 

Financeira além do planejamento financeiro por parte do grupo. A preferência 

do Professor 4 por pagar tudo em dinheiro (espécie), nos indica uma 

necessidade de controlar a quantia que possui, mas para isso, considera 

necessário efetuar o saque por completo de sua conta bancária. Supomos que 

faz isso, talvez por gerar uma sensação de controle maior, o que nos 

demonstra ainda o quanto é difícil relacionar o uso “virtual” ou “eletrônico” do 

seu dinheiro, ao uso real ou físico do valor.  

Foi possível observar também que os professores mais novos, recém-

formados, mesmo tendo uma vida financeira ativa e já fazendo uso das 

instituições bancárias para receber seus respectivos salários, não conheciam e 

nem dominavam muito bem os produtos oferecidos por estas instituições. 

Os relatos do Professore 4 e do Professor 6, no primeiro 

questionamento deste fórum, demonstram a dificuldade e a fragilidade da 

abordagem deste assunto em sala de aula. Isso nos leva a indagar não só a 

formação do professor, mas também o material disponibilizado, tais como livros 

didáticos e outros recursos utilizados durante sua formação. Desta forma, é 

possível concordar com a pesquisa de Farias (2013) que aponta uma 

negligência do ensino de Matemática Financeira na formação inicial do 

professor, na apresentação de uma análise de cinco coleções de livros 

didáticos do Ensino Médio, concluindo que o conteúdo de Matemática 

Financeira “não ultrapassa dez páginas” em cada coleção, contando com os 

exercícios propostos para os alunos. Farias (2013) observa também que, além 

de não ter a formação necessária para trabalhar este conteúdo, o professor 

não tem material disponível nos livros didáticos para tratar o assunto.  

Durante o encontro, todas as dúvidas e colocações dos professores 

foram discutidas pelo grupo. Mais uma vez foi possível observar a pertinência 

do assunto na formação continuada e constatar que a prática do professor em 

relação à Educação Financeira ainda precisa ser muito discutida, retomada, 

estudada com base em leitura e análise de suas práticas. Para dar 

continuidade à reflexão, foi sugerido que este o e discussão fossem realizados 
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ENEM 2011: Um jovem investidor precisa escolher qual investimento lhe trará 

maior retorno financeiro em uma aplicação de R$500,00. Para isso, pesquisa o 

rendimento e o imposto a ser pago em dois investimentos: poupança e CDB 

(certificado de depósito bancário). As informações obtidas estão resumidas no 

quadro: 

Poupança: 0,560%( Rendimento Mensal) e Imposto de Renda (Isento) 
 
CDB: 0,876%(Rendimento Mensal) e 4% sobre o ganho (Imposto de Renda)  
  
Para o jovem investidor, ao final de um mês, a aplicação mais vantajosa é: 
 

a) a poupança, pois totalizará um montante de R$502,80. 
 

b) a poupança, pois totalizará um montante de R$500,56. 
 

c) o CDB, pois totalizará um montante de R$504,38. 
 

d) o CDB, pois totalizará um montante de R$504,21. 
 

durante as Atividades de Trabalho Pedagógico (ATPC) dos professores em 

suas unidades escolares. No término deste encontro, com o intuito de 

relacionar as discussões do fórum à prática da sala de aula às tomadas de 

decisão, foi proposto que os professores selecionassem problemas de cunho 

financeiro e aplicável no Ensino Médio, e que envolvessem uma tomada de 

decisão, de modo que fosse possível refletirmos sobre isto no próximo 

encontro. 

3º ENCONTRO  

A partir do terceiro encontro, as atividades propostas eram alinhadas em 

torno de situações-problema que pudessem ser desenvolvidas na prática com 

os alunos do Ensino Médio, envolvendo o uso de conceitos matemáticos no 

contexto da Educação Financeira. Para tanto, neste encontro os professores 

deveriam selecionar problemas de cunho financeiro que pudessem usar as 

ferramentas matemáticas para resolvê-lo.   

Como não seria possível resolver e explorar todos os problemas, 

durante o período do encontro, foi decidido que a escolha do problema seria 

aleatória, sorteando-se um número. Assim, o problema do Professor 6 foi o 

selecionado para ser analisado no grupo. 

Quadro 2 – Problema apresentado pelo Professor 6 

Fonte:  http://portal.inep.gov.br/provas-e-gabaritos 

http://portal.inep.gov.br/provas-e-gabaritos
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O grupo resolveu o problema rapidamente fazendo uso de calculadora e, 

para desafiá-los a refletir sobre a relação entre os dois tipos de investimentos 

foram propostas duas questões, que deveriam ser analisadas e resolvidas sem 

o uso da calculadora: 

 1) Se o jovem tivesse R$5.000,00 ainda compensaria aplicar no CDB 

(Certificados de Depósito Bancário)? Se fosse R$10.000,00?  

 2) Posso afirmar que isso serve para qualquer quantia? 

A intenção em propor estas duas questões acima foi a de observar e de 

analisar os caminhos que o grupo percorreria com os cálculos matemáticos; 

qual seria a tomada de decisão sobre o tipo de investimento e quais os 

argumentos que o grupo usaria para tomar esta decisão.  

A análise será a partir das resoluções feitas pelo grupo, agrupados em 

duplas. A seguir, apresentamos as cinco (5) soluções encontradas pelos 

professores. 
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Figura 1: SOLUÇÃO 1 - realizada pelo Professor 2 e Professor 4 

 Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

Analisando o processo de resolução, é possível verificar que os 

professores têm domínio do conteúdo pela forma que eles se expressaram no 

item 2. Eles demonstram que conseguiram fazer uma análise entre as taxas 



61 
 

das aplicações sem precisar fazer os cálculos, ou seja, se apoiaram no 

conhecimento matemático para tomar a decisão. 

Figuras 2 e 3: SOLUÇÃO 2 – realizada pelo Professor 1 e Professor 5 
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Fonte: Acervo da pesquisadora 

Para chegarem à esta solução podemos observar que os cálculos foram 

feitos minuciosamente no item 1, mesmo com o uso da calculadora, pois 

identifica-se que os professores denotam a necessidade de indicar os 

procedimentos usados.   

No item 2, é possível perceber claramente que os professores fizeram 

uso dos procedimentos de cálculo. Fizeram uso da ferramenta matemática para 

resolver a questão, porém, não deixam explícito que o CDB será a melhor 

opção independente do valor, ou seja, não foi possível observar a decisão 

tomada, apoiando-se nos cálculos feitos. 

.  
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Figura 4: SOLUÇÃO 3 – realizada pelo Professor 3 e Professor 7 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

Tanto o Professor 3 quanto o Professor 7 não foram explícitos na 

decisão que deveriam tomar. Mesmo sendo possível usar a calculadora, eles 

não avançaram com sua resolução e desistiram do exercício, nem tentaram 

resolver o item 2. É possível identificar que existe fragilidade no domínio deste 

conteúdo, uma vez que eles buscaram a solução usando a Regra de três, mas 

perceberam que o resultado foi incoerente ao problema e por isso, 

interromperam o processo de resolução. 
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Figura 5: SOLUÇÃO 4 – realizada pelo Professor 6 Professor 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

Os professores responsáveis pela resolução conseguiram apresentá-la 

de forma detalhada, com todos os cálculos realizados. No entanto, 

demonstraram insegurança, no momento da tomada de decisão apoiando-se 

no conhecimento matemático. Questionaram se poderiam fazer outros cálculos 

para terem certeza e acabaram fazendo outros cálculos. Mesmo assim, não 

responderam a pergunta feita, ou seja, não conseguiram tomar decisão. 
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Figura 6: SOLUÇÃO 5 – realizada pelo Professor 8 e Professor 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fonte: Acervo da pesquisadora 

Para chegarem à solução, os professores realizaram todos os cálculos, 

mas cometeram um engano no cálculo de 4% de R$ 87,60, pois o resultado 

seria R$ 3,50 (o valor do imposto) e não R$ 3,05 como apresentaram. Vale 

observar que a diferença obtida no valor do imposto é muito pequena, e que 

isso não seria o suficiente para interferir na escolha da aplicação. Mesmo 

diante de todos os cálculos eles optaram pela poupança, ou seja, se apoiaram 
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de forma equivocada na resolução matemática para decidirem pela aplicação 

na poupança, considerando-a como uma aplicação mais segura.   

Analisando as resoluções apresentadas pelo grupo, é possível verificar 

que somente a primeira resolução (SOLUÇÃO 1) feita pela dupla Professor 2 

e Professor 4, a Matemática é usada como instrumento para tomada de 

decisão. Nas demais resoluções, embora os cálculos apareçam nos processos, 

os professores não conseguiram se apoiar neles para a tomada de suas 

decisões. Assim, é possível concluir que, neste momento, a ferramenta 

matemática não foi utilizada para facilitar a tomada de decisão. 

Durante este encontro, na resolução do item 2 (questão proposta para 

resolução sem o uso de calculadora), foi possível observar fragilidades em 

efetuar os cálculos sem o uso da calculadora. O Professor 1, o Professor3 e o 

Professor 4 fizeram alguns comentários e perguntas como: 

 “Como calculo porcentagem usando número decimal?” 

 “Como calculo porcentagem de um número „quebrado‟”? 

 “Não consigo fazer as „continhas‟, como faço”? 

Diante dos questionamentos apresentados, foi necessário intervir 

explorando diferentes conceitos sobre as operações com números decimais, 

relação entre fração e porcentagem, além de procedimentos de cálculo 

(algoritmo). 

Ao analisar as resoluções de forma geral foi possível identificar não só a 

fragilidade do conhecimento do conteúdo abordado neste problema e a 

dificuldade para tomar uma decisão pautada nas ferramentas matemáticas, 

como também em relação aos caminhos escolhidos pelo grupo para resolver o 

problema, assim como as dificuldades observadas em relação ao conteúdo. 

Desta forma, é possível concordar com Tardif (2012) quando aponta que os 

saberes adquiridos pelos professores, os saberes disciplinares e curriculares 

não dependem do professor, pois eles não opinam em relação à escolha do 

mesmo, os conteúdos abordados na formação do professor são escolhidos e 

determinados pelos grupos produtores de saberes. A constatação da 

fragilidade do conteúdo abordado e a preocupação com os conhecimentos do 

professor nos direcionaram a aprimorar o conteúdo envolvido neste encontro. 
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Para tanto, propusemos ao grupo que, no encontro seguinte retomaríamos o 

assunto. 

 

4º ENCONTRO  

Neste encontro o assunto abordado foi números decimais, diante da 

demanda sugerida no encontro anterior. O objetivo central do encontro foi o de 

promover uma discussão e reflexão sobre algumas noções matemáticas 

fundamentais. 

 Para dar início a uma reflexão foi realizada a seguinte pergunta: 

 

 Decimais, Frações e Porcentagem, o que eles têm em comum? 

 

De forma voluntária, os professores compartilhavam e discutiam suas 

ideias acerca da pergunta, conforme os relatos apresentados a seguir: 

Professor 5  “Decimais e fração são operações inversas”; 

Professor 3 “Porcentagem também pode ser transformada em 

Fração”; 

Professor 7  “A fração de um número também pode ser a fração 

correspondente ao mesmo”; 

Professor 6  “É possível perceber que eles são correspondentes, mas 

isso me gerou dúvida, mas por que ensinamos separados?”; 

Professor 8  “Primeiro ensinamos as Frações, falamos da fração 

como parte de um todo, fração de um número e etc., mas não fazemos a 

relação da fração ao número decimal neste momento, só abordamos esta 

transformação - fração em decimal e vice-versa - quando estamos falando em 

números decimais, normalmente fazemos como aprendemos”. 

 Para dar prosseguimento à essa dinâmica de formação, foi feita a 

seguinte intervenção:  

Foi escrito na lousa a seguinte anotação: 0,5 
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Em seguida, foi solicitado ao grupo que relacionasse a leitura dos 

números decimais à fração e à porcentagem. Assim, no coletivo do grupo foi 

feita a leitura do número, de várias formas, como por exemplo, “zero vírgula 

cinco”, “meio”, “cinco décimos”. A leitura do número por todos tinha a intenção 

de propiciar aos professores relacionar as diferentes formas de ler o número 

decimal para explorar o conteúdo. 

O Professor 1 se posicionou dizendo que não existia a primeira forma 

de leitura que foi feita por alguns professores, ou seja, “zero vírgula cinco”. 

Foi solicitado então para os professores que escrevessem a fração do 

número (0,5) de acordo com as leituras que tinham feito, o que resultou nas 

frações ½ e 5/10.  

Após discutirem sobre a equivalência entre elas, concluíram que 

partindo do número decimal escrito (0,5) a fração deveria ser 5/10 e que esta 

poderia ser reduzida para ½. 

Com o intuito de relacionar decimais, frações e porcentagem, foi pedido 

para que os professores pensassem na porcentagem que este número (0,5) 

representava. 

O Professor 9 logo se posicionou dizendo que (0,5) é o mesmo que 

50%. A partir daí apresentou os seguintes questionamentos:  

 “Mas como posso ajudar meu aluno a concluir isso?”  

 “Como posso relacionar 5/10 à 50%?”  

 “Quando podemos dizer ao aluno que o símbolo de % significa 100?” 

O Professor 4, posicionou-se, dizendo que bastava escrever a fração 

5/10 e multiplicar o numerador e denominador por 10, para obtermos 50/100, o 

que o relaciona aos 50% ou ao 100 representado pelo símbolo %. 

Diante de tais colocações dos professores, foi fácil realizar uma 

conclusão do que foi proposto no início do encontro, ou seja, identificar que 0,5, 

½ e 50% são valores correspondentes, mas com escritas diferentes e que é 

possível relacioná-los a qualquer momento. Essa retomada relativa a estes 

conceitos foi necessária e favorável, inclusive para os professores repensarem 
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sobre a aprendizagem de seus alunos, conforme suas falas apresentadas a 

seguir: 

Professor 9  “Gente, como isso fica mais fácil, os alunos sofrem muito 

pra transformar fração em decimal porque não conseguem efetuar a divisão!” 

Professor 2  “Basta relacionar o número decimal a sua leitura depois 

ensinar a reduzir as frações simplificando!” 

Professor 4  “Para escrever a porcentagem é só procurar a fração 

com denominador 100.” 

Professor 5  “Nossa! Porque será que ensinamos tudo separado até 

hoje? Ainda bem que estou participando desta pesquisa, isto me ajudará muito 

em sala de aula.” 

Após essas reflexões, o grupo sugeriu que fosse elaborado um quadro 

usando todas as escritas ao mesmo tempo. Com isso, o aluno teria mais 

clareza e o ajudaria a compreender a equivalência existente entre eles.  

Quadro 3: Diferentes escritas de valores correspondentes 

Número 

Decimal 

Fração 

Reduzida 

Porcentagem 

0,5   

 1/4  

  75% 

                            Fonte: Acervo da pesquisadora 

O Professor 6, ao observar o Quadro 3 acima, relatou que já havia visto 

este quadro proposto em algum material didático e reconheceu que seria um 

bom momento para relacionar o conteúdo às situações financeiras de forma 

“reflexiva” (termo usado por ele). 

Neste encontro, foi possível observar a colaboração da pesquisa para a 

formação do professor. O grupo refletiu sobre o conteúdo e sua prática 

relacionando o conteúdo com a forma que ensinam e que também aprenderam. 

Isso tem a confirmação com o que diz Imbernón (2011), que uma formação 
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crítica dos conteúdos colabora com a formação permanente do professor 

gerando um conhecimento profissional ativo e deixando de ser passivo. 

 

5º ENCONTRO   

 Este encontro teve por objetivo analisar o impacto da discussão do 

encontro anterior, usando a ferramenta Matemática como instrumento para a 

tomada de decisão. 

  Para alcançar esse objetivo, foi proposto ao grupo que desenvolvessem 

algumas situações envolvendo problemas financeiros, focando na necessidade 

do aluno tomar decisões.   

Para a execução da proposta, o grupo foi dividido em duplas ou em trios 

para criar, analisar e ou selecionar um problema com tais características com o 

propósito de ser desenvolvido com seus alunos em sala de aula.  

O grupo apresentou 4 sugestões de problemas para a análise: 

 

Sugestão de Problema 1   

Lucas ganhou R$ 100,00 para gastar na Expoverde. Ele utilizou ¾ do 

valor no parque e o restante com alimentação. 

a) Quanto ele gastou com cada item? 

b) Sabendo que o ingresso para cada brinquedo do parque custou R$ 

5,00, quantos ingressos ele comprou? 

c) No final do passeio Lucas quis comprar uma camiseta que custava 

R$18,00, mas já não tinha mais dinheiro. Como você gastaria esse 

dinheiro para poder comprar a camiseta no final? 

 

 

Sugestão de Problema 2   

Duas operadoras de telefonia “ALO” e “OLÁ” cobram pelos seus serviços 

da seguinte maneira: 

 ALÔ  R$ 8,00 fixo + R$ 0,12 por minuto utilizado 
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 OLÁ  R$ 12,00 fixo + R$ 0,10 por minuto utilizado 

 

a) Vendo o anúncio das duas operadoras, qual delas você 

escolheria? 

b) Qual o valor a ser pago para cada operadora por 30 minutos? E 

por 100 minutos? E por 250 minutos? 

c) É viável contratar a empresa ALÔ independente dos minutos 

utilizados? 

d) Uma pessoa que utiliza 500 minutos por mês deve contratar qual 

operadora? Explique por quê. 

 

Sugestão de Problema 3   

João decidiu comprar uma moto no valor de R$4.000,00, usando o 

dinheiro que tem na caderneta de poupança, que rende 1% ao mês. 

Quais dos planos a seguir são mais vantajosos? 

- Pagar à vista. 

- Duas parcelas iguais de R$ 2005,00 cada. 

 

Sugestão de Problema 4   

Igor tem R$ 1000,00 reais e pretende comprar um notebook; então fez 

uma pesquisa e comparou o preço entre duas lojas. Na Loja Brasil ele 

encontrou um notebook com 4 Gigas de memória, por R$1200,00 a 

prazo e à vista com 20 por cento de desconto deste valor. Já na Loja 

Estados Unidos, Igor encontrou o mesmo modelo só que com 2 Gigas 

de memória por R$1100,00 a prazo e com 15 por cento de desconto 

deste valor. 

a) Qual o valor de cada computador à vista? 

b) Para Igor qual seria a melhor compra? Justifique sua resposta. 
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O grupo optou por utilizar problemas que retratassem a realidade do 

aluno, utilizando situações do cotidiano. O Problema 1 trouxe uma situação 

vivenciada em uma festa local, a Expoverde que acontece anualmente, durante 

a Primavera. O Problema 2 foi uma adaptação de um anúncio real feito por 

uma empresa de telefonia. Já o Problema 3 retratou a vivência dos alunos de 

uma 3ª série do Ensino Médio, pois normalmente nesta fase da vida eles fazem 

uma poupança para comprar sua primeira moto (cultura local) e o Problema 4 

surgiu de um panfleto de anúncio de uma loja de Informática. 

Não foi possível, neste encontro, selecionar o problema que deveria ser 

desenvolvido pelos professores em sala de aula com seus respectivos alunos. 

As argumentações do grupo foram bastante diversificadas; os professores 

demonstraram estar confusos e com dúvidas, tornando inviável decidir, naquele 

momento, qual seria o problema a ser escolhido. Ficou evidenciado que os 

professores não estavam seguros, era necessário aprofundar as análises sobre 

as implicações envolvidas em cada um dos problemas para que pudessem 

fazer as escolhas com confiança. Diante dessa situação, ficou acordado entre 

os professores e pesquisadora que faríamos uma reflexão mais profunda sobre 

os problemas apresentados no encontro seguinte. 

Ao analisarmos, de forma geral, os quatro Problemas propostos pelo 

grupo, notou-se que o conteúdo abordado no encontro anterior estava presente 

de forma natural nos mesmos. O Problema 1 fez uso de fração de um todo, o 

segundo usou operações com números decimais e o terceiro e quarto, 

utilizaram operações com porcentagem. A partir desta identificação, intui-se 

uma apropriação do conteúdo explorado pelos professores pela forma em que 

incluíram nos problemas indicados. 

Quanto à dificuldade ou a insegurança na escolha do problema a ser 

aplicado em sala de aula relacionamos ao que diz Skovsmose (2008, p.13) 

“Toda prática nova traz incertezas”, pois neste momento, o professor se 

apropria do conteúdo, mas ainda precisa inserir a tomada de decisão em sua 

prática, o que o leva para fora de sua zona de conforto.  
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6º ENCONTRO  

O objetivo deste encontro foi analisar os problemas apresentados no 

encontro anterior para decidir qual seria desenvolvido em sala de aula por 

todos os professores do grupo, observando as argumentações feitas pelo 

grupo para definir esta escolha. 

Durante a análise, o grupo colocou vários argumentos para justificar a 

escolha do problema, dentre esses argumentos destacamos os que seguem 

relacionados a todos os problemas: 

 “A Expoverde é uma festa local, mas nem todos os alunos tem 

acesso a ela”. 

 “O Problema 1 é mais adequado para os alunos do Ensino 

Fundamental”. 

 “No Problema 1 vamos analisar mais estratégias de cálculo do 

que uma tomada de decisão consciente”. 

 “O Problema 3 não informa o valor que ele tem na poupança, e 

isso pode gerar muita polêmica”. 

 “A resposta do Problema 3, depende do valor que ele tem na 

poupança, se ele tiver dez mil, por exemplo, vale a pena parcelar, 

acho que o problema está incompleto”. 

 “O Problema 4, faz uma comparação entre modelos diferentes”. 

 “O Problema 2 faz parte do cotidiano do aluno do Ensino Médio, 

está mais próximo da realidade deles”. 

 

Depois de o grupo analisar a viabilidade de cada problema ser 

desenvolvido em sala de aula, foi unânime a opção pelo Problema 2. Uma das 

justificativas foi por acreditar que o problema apresenta um assunto bastante 

familiar ao cotidiano dos alunos, além de envolver aspectos centrais do estudo. 

No processo de análise feita pelo grupo, foi possível observar também 

que os professores iniciaram um processo de análise crítica, mas ainda com 

distorções devido a lacunas existentes em relação ao conhecimento do 

conteúdo matemático. 
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O problema escolhido pelo grupo de professores para ser desenvolvido 

com seus alunos em sala de aula foi o Problema 2, como segue no Quadro 4: 

Quadro 4: Problema 4 selecionado pelo grupo 

 Fonte: Acervo da autora 

 

Após a seleção do Problema 2, ficou acordado que o mesmo seria 

desenvolvido nas turmas do Ensino Médio por todos os professores 

participantes e que não haveria uso de calculadora por parte dos alunos para a 

sua resolução. Além disso, ficou combinado que seria feito um roteiro de como 

os professores encaminhariam o problema para os alunos, de modo que 

pudessem fazer as observações sobre a prática vivenciada, a qual seria 

compartilhada e analisada durante o encontro seguinte.     

As argumentações feitas na escolha do problema demonstraram a 

interação e a preocupação do grupo para com a tomada de decisão, ou seja, 

pudemos verificar um direcionamento para esta vertente, o que antes não era 

presente nos encontros. Isso nos faz concordar com Santos, Veiga e Sá (2011, 

p.9) quando afirmam que a Matemática Financeira deve buscar “desenvolver 

um projeto de educação comprometido com o desenvolvimento de capacidades 

que permitam intervir na realidade para transformá-la”, É possível ainda 

constatar e concordar também com o que Reis (2013, p.81) afirma que a 

Matemática Financeira deve proporcionar ao aluno “condições de analisar uma 

Problema 2  

“Duas operadoras de telefonia ALÔ e OLÁ cobram pelos seus 

serviços da seguinte maneira: 

 ALÔ – R$ 8,00 fixo + R$ 0,12 por minuto utilizado 

 OLÁ – R$ 12,00 fixo + R$ 0,10 por minuto utilizado 

a) Vendo o anúncio das duas operadoras, qual delas você escolheria? 

b) Qual o valor a ser pago para cada operadora por 30 minutos? Por 

100 minutos? E por 250 minutos? 

c) É viável contratar a empresa ALÔ independente dos minutos 

utilizados? 

d) Uma pessoa que utiliza 500 minutos por mês deve contratar qual 

operadora? Por que?” 
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situação crítica, bem como buscar alternativas para resolver a situação”., 

cabendo ao professor proporcionar situações significativas para o aluno que 

reflitam em sua realidade. 

É possível ainda constatar que o problema selecionado neste encontro 

possibilitaria que o professor aplicasse o que diz os documentos oficiais. 

Aprender Matemática de uma forma contextualizada, integrada 

e relacionada a outros conhecimentos traz em si o 

desenvolvimento de competências e habilidades que são 

formadoras, à medida que instrumentalizam e estruturam o 

pensamento do aluno, capacitando-o para compreender e 

interpretar situações para se apropriar de linguagens 

específicas, argumentar, analisar e avaliar, tirar conclusões 

próprias, tomar decisões, generalizar e para muitas outras 

ações necessárias à sua formação. (BRASIL, 2000, PCN+, 

p.111)  

 

7º ENCONTRO  

Este encontro teve como objetivo planejar a aula que os professores 

participantes desenvolveriam com seus respectivos alunos propondo como 

atividade o Problema 2. Foi elaborado um roteiro para auxiliá-los na 

observação do processo de resolução utilizado pelos alunos, procurando 

identificar suas dificuldades de modo a intervir no desenvolvimento da 

atividade. 

Neste encontro, primeiramente o grupo foi dividido em duplas para 

resolverem o problema e juntos, levantarem as possíveis dificuldades que 

poderiam surgir durante o desenvolvimento da atividade em sala de aula pelos 

seus alunos. 

Assim que a situação problema foi resolvida pelo grupo, cada um dos 

integrantes apresentaram as dificuldades que tiveram ou que poderiam surgir 

durante a aula com seus alunos. 

Uma das observações colocadas pelo grupo em relação ao problema foi 

na questão a que perguntava sobre qual das operadoras você escolheria, dada 

a situação. Alguns professores deram como resposta uma função matemática e 

outros deram como resposta “depende dos minutos utilizados”. Isso gerou uma 

discussão, até que o Professor 7 se posicionou dizendo: “mesmo que a 
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resposta fosse uma função, a variável seria o tempo utilizado”. Essa fala do 

Professor 7 ajudou o grupo a refletir e a concluir que a resposta correta estaria 

na dependência dos minutos utilizados. 

Durante a discussão em relação à questão a, acima descrita, foi possível 

observar que alguns dos professores ainda tentavam resolver o problema 

focando na raiz matemática, ou seja, definindo a resposta como uma função. 

Enquanto isso, outros começaram a se desprender da ideia, ou seja, refletiram 

apenas sobre a pergunta; procuraram fazer a relação da variável tempo com 

uma resposta mais ampla, como “depende dos minutos”. Nesse caso, a 

constatação do Professor 7 nos mostrou que, para resolver o problema, ele 

deixou de se preocupar em ter uma resposta numericamente exata, e refletiu 

sobre as relações existentes. Esse fato aponta indícios do que Skovsmose 

(2010, p.13) nos diz que “uma nova educação matemática crítica deve buscar 

possibilidades educacionais e não propagar respostas prontas”. 

Outra observação feita pelo grupo foi em relação aos números decimais, 

mais precisamente sobre as dúvidas que os alunos teriam nas operações com 

números decimais. Por conta desta hipótese levantada, ficou acordado que, se 

o aluno relatasse ou perguntasse algo sobre as operações, elas seriam 

retomadas e o professor explicaria aos alunos, dando exemplos de algumas 

operações, como: 0,25 x 20 e 7,00 + 5,60 para relembrar os passos do 

algoritmo.  

Quando o professor se propõe a demonstrar o algoritmo na lousa antes 

ou durante a resolução do problema, é possível confirmar que o foco dele 

também está mudando evidenciando uma apropriação do conteúdo sobre 

números decimais. Outra evidência está no fato do grupo não ter se prendido 

na resolução dos cálculos e nos passos dos algoritmos para verificar se o aluno 

resolveria o problema ou não; a atitude de retomar o cálculo deixa claro que o 

foco do professor está na tomada de decisão, o que antes não acontecia. 

O “roteiro” para o desenvolvimento da atividade, com o intuito de nortear 

os encaminhamentos dessa prática e as observações desta experiência foi 

elaborado com a colaboração de todos os participantes. 
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Roteiro criado para desenvolvimento da atividade em sala de aula em 

relação ao problema escolhido – Sugestão de Problema 2   

 

1 - Fazer a leitura em conjunto com os alunos. 

2 - A resposta dada na primeira pergunta não poderia ser mudada após 

a resolução das outras. 

3 – Caso haja dúvidas na execução dos cálculos o professor poderá 

retomar colocando no canto da lousa exemplo de operações 

(multiplicação ou adição) com números decimais. 

4 – Após o término da atividade a mesma deve ser corrigida e discutida 

pelo professor na sala. 

5 – Elaboração de um relato sobre o desenvolvimento da atividade. 

 

 A vivência dos professores nesta atividade foi relatada e analisada nos 

encontros seguintes. 

8º ENCONTRO  

O objetivo deste encontro foi o de analisar o desenvolvimento da 

atividade relativa ao Problema 2 (Quadro 4), realizada em sala de aula com os 

alunos, visando promover a troca de experiências desta ação, por meio de uma 

discussão e reflexão sobre a mesma. 

Com o intuito de alcançar este objetivo, neste encontro, os professores 

trouxeram seus relatos individualmente por escrito. Cada professor teve a 

oportunidade de colocar ao grupo, suas principais observações. No relato 

geral, houve unanimidade sobre a dificuldade de tomada de decisão por parte 

dos alunos e também nos cálculos com números decimais.  

Como este encontro foi composto pelos relatos da vivência em sala de 

aula de cada um dos professores com seus alunos, no desenvolvimento da 

atividade, destaca-se alguns trechos desses relatos:  

Relato 1 – Professor 4:  

 

“Quando vi que eles não conseguiam analisar o problema, pensei [...] 

eles não sabem interpretar mesmo [...] mas quando vi que a maioria 
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apresentou dificuldade em usar os números decimais, então me 

questionei [...] para que serve a Matemática que estou ensinando, já que 

meu aluno não consegue resolver um problema simples, fazer 

operações simples [...] a sensação foi de fracasso. Quero introduzir mais 

situações que promovam reflexão, me dei conta da importância de 

compreender o conteúdo, precisamos deixar a mecanização de lado 

[...]”. 

 

Diante do relato do Professor 4 foi possível notar que a reflexão proposta 

nos encontros e de forma geral nesta formação, foram incorporadas por ele. O 

seu relato nos leva a constatar e concordar ao que diz Libâneo (2000, p. 28) 

“Se queremos um aluno crítico reflexivo, é preciso um professor crítico 

reflexivo”. Ainda como o autor descreve sobre o processo de reflexão, que é 

possível ver claramente as quatro etapas definidas pelo autor; o professor 

descreve, informa, confronta e reconstrói sua prática.  

Surpreso com a falta de tomada de decisão dos alunos, o Professor 8 

relata ao grupo que propôs uma situação prática, para ser realizada como 

atividade extraclasse ou durante uma aula. Propôs levar alunos de uma sala da 

3ª série do Ensino Médio em um restaurante para jantar, para que eles 

pudessem planejar e organizar a ida ao restaurante, desde verificar o custo por 

pessoa até a gorjeta a ser paga. O grupo acolheu bem a ideia e cada um 

elaborou um roteiro para uma atividade semelhante a esta apresentada, 

podendo ser real ou fictícia, porém com dados verídicos. 

O Professor 7 além de acolher a ideia do Professor 8, ainda sugeriu 

que verificássemos outras situações que envolveriam a sala toda, pois desta 

maneira a prática seria mais real. 

Os temas sugeridos pelo grupo para a simulação deste passeio foram: 

 

1º - Um dia no “Termas de Presidente Prudente” (custos com entrada, 

alimentação e transporte); 

2º - Ida ao cinema (custo com entrada, lanche e transporte); 
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3º - Encontro no CIA6 (custo com alimentação, escolha do tipo de 

alimentação - comida, lanche ou petisco-, bebidas -água, suco ou 

refrigerante- e sobremesas -sorvetes ou chocolates); 

4º - Jantar de formatura do 3º ano (escolha do restaurante, custo com 

alimentação, bebida, sobremesa e transporte). 

 

As ideias propostas pelos professores neste momento podem ser 

relacionadas ao cenário de investigação definido por Skovsmose (2010). 

Segundo o autor, o cenário para investigação é um ambiente de aprendizagem 

que convida os alunos a formularem questões e a procurarem explicações. 

Este convite é feito através de questionamentos que despertem o interesse 

pelo assunto abordado, propondo um desafio ao aluno. Ao se sentir desafiado 

o aluno passa a conduzir os questionamentos e a busca pelas explicações e 

assim se torna responsável pelo processo. No entanto, um cenário só se torna 

cenário de investigação se o aluno aceitar o convite da investigação.  

No livro Desafios da Reflexão em Educação Crítica, Skovsmose (2010, 

p. 37), afirma que: 

Qualquer cenário para investigação coloca desafios para o 
professor. A solução não é voltar para zona de conforto do 
paradigma do exercício, mas ser hábil para atuar no novo 
ambiente. A tarefa é tornar possível que alunos e professor 
sejam capazes de intervir em cooperação dentro da zona de 
risco, fazendo dessa uma atividade produtiva e não uma 
experiência ameaçadora. 
 

A proposta de um cenário de investigação é uma forma de convidar o 

aluno a refletir, e ao explorar um cenário, os alunos podem trazer 

questionamentos que fogem do padrão de exercícios, tirando o professor da 

sua zona de conforto. 

Neste encontro, também foi possível observar as necessidades 

colocadas pelo grupo em discutir a forma de como provocar a reflexão dos 

alunos, relacionando a Matemática a questões financeiras do cotidiano do 

aluno, além de revelar a importância de traçar estratégias para economizar seu 

dinheiro, levando-o a lidar com suas finanças da melhor forma possível, assim 

como define Steen (2001, p. 05)  

                                                           
6
 Lanchonete da cidade 



80 
 

Cidadãos quantitativamente alfabetizados precisam conhecer 

mais que fórmulas e equações. Eles precisam de uma 

predisposição para olhar o mundo através de olhos 

matemáticos, para ver os benefícios (e riscos) de pensar 

quantitativamente acerca de assuntos habituais, e para abordar 

problemas complexos com confiança no valor do raciocínio 

cuidadoso. Alfabetização quantitativa dá poder às pessoas ao 

fornecer lhes ferramentas para que pensem por si próprias, 

para fazer perguntas inteligentes aos especialistas, e para 

confrontar a autoridade com confiança. Estas são habilidades 

requeridas para prosperar no mundo moderno.  

 

Os professores do grupo ficaram livres para adotar uma das ideias 

propostas e desenvolver em suas aulas, assim como para estruturá-las e 

executá-las de acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPP) de suas 

escolas. 

Foi notória a preocupação despertada no grupo para situações 

envolvendo a tomada de decisão e diante desta observação, foi proposta a 

elaboração de alguns problemas para execução imediata em suas aulas, já que 

as atividades extraclasse ou não, sugeridas pelo Professor 8, dependeriam de 

um planejamento maior e do envolvimento de outros profissionais da 

instituição. Neste momento, o grupo acolheu a ideia e deixou transparecer um 

alívio.  

 

Relato 2 – Professor 10  

“Nossa! Que bom seria terminar nossos encontros com um material 

onde eu pudesse dar continuidade nesse assunto e poder promover 

outras reflexões com meus alunos”. 

 

De acordo com esta fala é possível observar que este professor ainda 

não adquiriu autonomia para mudar sua prática; ele ainda precisa de auxílio. 

Remete-nos à mediação defendida por Sacristán e Gómez (1998), e neste 

caso, a mediação deve acontecer nos momentos de formação continuada do 

professor com a intenção de ajudá-lo a obter autonomia para reconstruir sua 

prática.  
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Relato 3 – Professor 3 

“Eu já estava angustiada me perguntando, agora que percebi a 

importância de fazer reflexões diante de uma situação, como vou 

continuar?” 

 

Diante deste relato, foi possível observar que este professor apresenta 

uma fragilidade para reconstruir sua prática.  

 

Relato 4 – Professor 5  

“Com problemas mais reflexivos, podemos dar um sentido mais palpável 

ao conteúdo, será possível mostrar a sua importância na prática”. 

 

De acordo com o relato, foi possível conferir que este professor 

incorporou e compreendeu a necessidade de dar sentido ao conteúdo, ou seja, 

a partir do momento que o vivenciou percebeu a necessidade de aprimorá-lo 

para incorporar à sua prática de sala de aula, pois a intenção é a de promover 

este conhecimento ao aluno a partir da vivência, assim como aconteceu com 

ele por meio dos encontros de formação.  

No término deste encontro, ficou acordado que aconteceriam mais dois 

encontros e que, o grupo elaboraria alguns problemas que envolvessem uma 

tomada de decisão por parte dos alunos para que todos pudessem usar em 

suas aulas nos próximos meses. 

As reflexões provocadas e promovidas nos encontros propostos até o 8º 

Encontro foram propulsoras para o interesse e as manifestações por parte dos 

professores para mais dois encontros, com o objetivo de colaborar com a sua 

formação e sua prática. Foi criado pelo grupo, alguns problemas com a 

finalidade de elaborar um material que pudesse dar continuidade a prática 

desenvolvida até o momento, dando uma contribuição de grande valia para que 

esta mudança continue.  



82 
 

Zeichner(1993, p. 32) afirma: 

[...] a reflexão como instrumento de mediação da acção, na 

qual se usa o conhecimento para orientar a prática, a reflexão 

como modo de optar entre visões do ensino em conflito, na 

qual se usa o conhecimento na informação da prática; e a 

reflexão como uma experiência de reconstrução, na qual se 

usa o conhecimento como forma de auxiliar professores a 

apreender e a transformar a prática. 

É possível concordar com a afirmação de Zeichner (1993) neste 

momento, pois o grupo reconheceu a necessidade da mudança da prática e 

externou a necessidade de auxílio pedindo mais dois dias de encontro e a 

elaboração de um material didático que pudesse ser usado como suporte para 

a mudança de sua prática. Isso porque, nos materiais disponíveis no momento, 

não encontraram situações problemas que pudessem promover a necessidade 

de uma tomada de decisão usando a Matemática como ferramenta para tal e 

nem proporcionavam uma reflexão no contexto financeiro.  

 

9º e 10º ENCONTROS  

 

Nestes encontros, o grupo se apresentou muito animado, todos queriam 

falar sobre os problemas que tinham pensado e pesquisado durante a semana.  

O grupo foi se fortalecendo e assumindo mais autonomia no espaço das 

formações. Foi notória a mudança nas colocações dos professores em relação 

aos encontros iniciais; estavam muito mais críticos em relação à tomada de 

decisão e ao diagnosticar as dificuldades (prévia) que os alunos teriam para 

resolver um problema, já não consideravam as dificuldades com os cálculos, 

regras, etc. como um empecilho ou algo que iria impossibilitar a resolução. O 

grupo estava atento e focado em analisar as possibilidades que os problemas 

propiciavam em relação à tomada de decisão. Queriam que esta fosse 

colocada de forma bem clara e intencional, almejavam que o aluno pudesse 

analisar vários fatores antes de fazer suas escolhas ou a melhor escolha, 

ressaltando que nem sempre haveria uma escolha certa ou errada. Durante as 

discussões e análise dos problemas, o grupo propôs que as dificuldades de 
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cálculo poderiam ser resolvidas com as retomadas de conteúdo e com o uso de 

calculadoras, assim, poderiam focar na tomada de decisão.  

Os problemas e as situações de aprendizagem propostos foram 

discutidos e adaptados pelo grupo. São eles: 

 

 Problema 1 

Vitor queria comprar uma moto e para isso, economizou seu dinheiro. A 

moto que Vitor escolheu custa R$ 8400,00 à vista e chegando à agência, 

o vendedor propôs a Vitor o seguinte negócio: METADE À VISTA E O 

RESTANTE EM 12 VEZES DE R$350,00 SEM JUROS. Vitor tem todo o 

dinheiro que precisa para comprar a moto, porém está aplicado na 

poupança rendendo 1% ao mês. Qual será o melhor negócio para Vitor, 

pagar à vista ou em parcelas deixando o restante aplicado na 

poupança? Justifique? 

 

 Problema 2 

Amanda é uma adolescente de 15 anos e recebe uma mesada de seus 

pais no valor de R$185,00 para suprir seus gastos. Sabendo que, em 

média, no decorrer do mês gasta: 

 Recarga de telefone celular...................................................R$25,00; 

 Cantina da escola................................................................ R$20,00; 

 Lazer (passeios e alimentação)............................................R$75,00; 

 Outros gastos (roupas, sapatos, presentes)....................... R$65,00. 

Responda: 

a) No próximo mês, Amanda deseja comprar um tênis no valor de 

R$ 70,50. Qual dos itens acima deveria poupar para efetuar a compra do 

tênis?  

b) No mês seguinte à compra do tênis, a menina deseja guardar 

dinheiro na poupança. Qual dos itens acima deverá poupar de modo que 

deposite 25% do valor da mesada mensalmente? 
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 Problema 3 

João comprou uma televisão nova e quer assinar um plano de TV por 

assinatura. João pesquisou o preço em três operadoras diferentes, que 

por ventura estavam com promoções diferentes durante 3 meses. As 

operadoras estão listadas abaixo:  

 Operadora Moon: Plano mensal de R$70,00 + 50 canais 

(incluindo filmes, seriados e canais estrangeiros). Após 3 meses, será 

cobrado R$2,00 por dia, por uso de canais estrangeiros e seriados. 

 Operadora Valle: Plano mensal de R$80,00 + 50 canais (incluindo 

filmes, seriados e canais estrangeiros) + 5 canais Premius (após o 

término dos 3 meses será cobrado R$1,00 por dia de uso de canais 

Premius). 

 Operadora Dotty: Plano mensal de R$75,00 + 50 canais (incluindo 

filmes, seriados e canais estrangeiros) + 10 canais Premius (após o 

término dos 3 meses será cobrado R$1,50 por dia de uso de canais 

Premius). 

a) De acordo com as operadoras acima, qual delas você escolheria? 

b) Realizando os cálculos oferecidos pelos planos de cada 

operadora, qual delas seria a melhor opção? Por quê?  

c) Se a operadora Moon não tivesse mais planos disponíveis, qual 

das outras duas operadoras seria mais viável? 

 

 Problema 4 

Durante 10 meses, André guardou R$500,00 para viajar nas férias com 

sua família. Ele, sua esposa e os três filhos resolveram viajar para Porto 

Seguro. A agência de viagem “ABC” oferece os seguintes pacotes por 

pessoa: 

 4 dias/3 diárias - Passagem + translado + hotel = R$998,00 ou 10 

x R$ 99,80. 

 6 dias/5 diárias - Passagem+ translado +hotel = R$ 1028,00 ou 10 

x R$ 102,80. 
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 7 dias/6 diárias - Passagem+ translado + hotel = R$ 1078,00 ou 

10 x R$107,80. 

 

a) Qual dos pacotes André consegue pagar à vista? Quanto lhe 

resta? 

b) Nenhum dos pacotes acima está incluso os passeios feitos 

durante a viagem. Se André reservasse R$ 2000,00 do dinheiro que tem 

para passeios, conseguiria viajar pagando os pacotes à vista? 

c) Sabendo que André pretende viajar 7 dias e reservar R$ 2000,00 

para os passeios, a agência fez as seguintes propostas de pacote 

familiar: 

1º) R$ 3000,00 de entrada + 5 x R$ 500,00 

2º) R$ 3000,00 de entrada + 7 x R$ 400,00 

3º) R$ 3000,00 de entrada + 10 x R$ 398,00 

Se você fosse o André, qual dos pacotes escolheria? Por quê? 

 

 Problema 5  

Tatiane pretende comprar um terreno e, ao chegar ao loteamento, 

recebe as seguintes propostas: 

 À vista R$ 45000,00  

 Entrada de 10% do valor à vista mais 180 parcelas de R$ 425,00  

 Entrada de 10% do valor à vista mais 96 parcelas de R$ 606,00  

Com base nessas informações, responda: 

a) Qual seria a melhor opção para a compra do terreno? Faça os 

cálculos e justifique sua resposta. 

b) Se não possuir o valor total à vista, qual das duas opções a prazo 

Tatiane deveria escolher? 

c) Supondo que em um determinado mês, ela não tenha o valor total de 

suas despesas e tenha que escolher entre pagar o terreno ou pagar seu 

carro. Sabendo que esse atraso seria de 30 dias, analise as opções e 

escolha a melhor alternativa. Justifique sua resposta. 
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Parcela do carro = R$ 583,53 após vencimento será cobrado R$ 11,67 

de multa e mora de R$ 2,76 por dia de atraso. 

Parcela do terreno = R$ 425,00 após o vencimento será cobrado R$ 

25,98 de multa mais mora de R$ 2,22 por dia de atraso. 

 

 Problema 6 

Uma loja anuncia uma promoção de um aparelho smartphone da 

seguinte maneira: 

Iphone 5s de R$3100,00 por apenas R$2899,00!! 

Nas compras com pagamento à vista, desconto especial de 10%. 

Parcelas em até 4 vezes no cartão de crédito com acréscimo de 8% ao 

mês e no crediário próprio da loja em 10 parcelas de R$289,90 e um 

acréscimo de 5% ao mês (em ambos os casos o acréscimo será 

efetuado no valor de cada parcela). 

Considere o seguinte contexto: 

Carlos trabalha meio período no jornal da cidade como Office boy e 

atualmente ganha R$250,00 por semana, qual das ofertas seria mais 

lucrativo para Carlos? Comprar em parcelas ou guardar o dinheiro até 

conseguir o valor à vista? Justifique sua resposta. 

 

 Problema 7 

Junior pediu um videogame de presente de aniversário para os pais, 

mas quando chegou a hora da compra ficou em dúvida entre dois 

consoles. O primeiro era o PlayStation4, que estava avaliado em 

R$2500,00. O segundo era o Xbox One que estava avaliado em 

R$2000,00. Apesar da diferença alta do preço, Júnior notou que os jogos 

para o PlayStation4 custam em média R$120,00, e que os jogos do 

Xbox One custam em média R$160,00. Além disso, para o console 

PlayStation4 não é necessário pagar para acessar os serviços online do 
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console, já no Xbox One é necessário pagar em média R$25,00 

mensalmente. 

a) Na situação de Junior, qual escolha você faria? Justifique. 

b) Se Junior resolvesse comprar o Xbox One, mais quatro jogos e 12 

meses de serviços online, sairia mais barato ou mais caro do que 

comprar o PlayStation4 e o mesmo número de jogos? 

 

 SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1 

 Que aplicação devo fazer? 

 Desenvolvimento: 

1) Fazer uma pesquisa sobre cinco tipos diferentes de aplicações 

financeiras e os devidos impostos sobre eles. Para esta pesquisa, a sala 

poderá ser dividida em 5 grupos e cada grupo, pesquisar uma aplicação 

diferente. 

2) Apresentação e discussão sobre o sistema de aplicação apresentado; 

3) Simular vários investimentos e verificar a vulnerabilidade de cada um; 

4) Analisar se o melhor investimento pode variar de acordo com o valor 

aplicado. 

 SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 2 

 Como funciona um financiamento? 

Desenvolvimento: 

1) Simular quatro ou cinco financiamentos de carro ou moto, dependendo 

do número de grupos formados pelos alunos da sala de aula; 

2) Analisar se o valor das parcelas condiz com os juros informados pela 

financeira; 

3) O que significa IOF?  

4) Fazer uma planilha de cálculo detalhando todas as cobranças. 

5) O que significa R0, R1, R2, R3 e R4 na tabela de uma financeira? 

6) Analisar e discutir a pesquisa de cada grupo, provocando reflexões que 

avaliem as necessidades de um financiamento. 
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Ficou ressaltado que as Situações de Aprendizagem seriam 

desenvolvidas de acordo com a disponibilidade de tempo de cada professor, 

uma vez que o resultado não seria único já que elas dependem da inferência 

direta dos assuntos pesquisados, do direcionamento do professor e 

questionamento dos alunos. 

As duas Situações de Aprendizagem foram apresentadas no final do 

décimo (10º) Encontro e os professores demonstraram grande interesse por 

elas. O Professor 7 se reportou a elas como uma sendo a oportunidade de um 

grande aprendizado para alunos e professores; perguntou aos demais colegas 

quais deles conheciam os temas abordados nas situações apresentadas, e o 

desconhecimento ou conhecimento parcial sobre o assunto abordado nelas foi 

unânime. Isto motivou os professores a criarem um grupo interativo (no 

aplicativo WathsApp) para a troca de experiências e informações sobre esta 

situação e outras que poderiam ocorrer, já que os encontros da formação 

estavam sendo encerrados. 

À medida em que cada professor apresentava um problema, este era 

discutido e analisado sobre as possibilidades de instigar a reflexão dos alunos 

em relação à tomada de decisão, pois este era o principal foco do grupo. 

Ao analisarmos os problemas propostos pelo grupo, podemos destacar 

as seguintes observações: 

 

 Todos os problemas fazem uso da Matemática como ferramenta 

para a tomada de decisões; 

 

 Os conteúdos de números decimais, frações e porcentagem 

fazem parte direta ou indiretamente de todos os problemas, o que nos 

permite concluir que a dificuldade apresentada nos encontros iniciais foi 

sanada após a intervenção feita ou, não são mais vistos como um 

empecilho para resolução dos mesmos; 

 

 O contexto dos problemas colabora com o desenvolvimento da 

Educação Financeira, apresentam situações do cotidiano contribuindo 
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para a necessidade dos alunos em fazerem escolhas mais assertivas 

em situações do dia a dia, presente na realidade de cada um; 

 

 Todos os problemas promovem uma reflexão que direcionam os 

alunos a tomarem decisões, podendo esta ser diferente umas das 

outras, ou seja, dependendo da conduta do professor, os alunos 

poderão defender seu ponto de vista e argumentar uns com os outros. 

 

Analisando as Situações de Aprendizagem propostas, podemos 

destacar as seguintes características: 

 As duas situações de aprendizagem elaboradas propõem 

cenários investigativos; 

 

 Elas abordam situações reais e de interesse dos alunos como 

cidadão; 

 

 Proporcionam relacionar o conhecimento matemático e a 

realidade em que estamos inseridos como cidadãos; 

 

 Fazem uso da Matemática como ferramenta facilitadora para 

tomada de decisões; 

 

 

 Abordam assuntos que vão além da sala de aula, o que pode tirar 

o professor da sua zona de conforto fazendo com que este atue de 

forma diferenciada aprimorando seus conhecimentos e renovando sua 

prática docente. 

 

Nestes dois últimos encontros, ficou evidente que a elaboração deste 

material de apoio, composto pelos sete (7) problemas e 2 (duas) situações de 

aprendizagem, fez com que os professores do grupo externassem a forma em 

que repensaram sua prática e se sentiram mais seguros para reconstruí-las. 
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Durante os últimos encontros, o Professor 8 relatou que, depois que 

começou a falar sobre as escolhas financeiras, seus alunos passaram a 

consultá-lo sobre as várias possibilidades de compra. Passaram a fazer 

análises, se interessaram muito mais pelo assunto, o que facilitou a exploração 

do tema em sala de aula, tanto que combinou com seus alunos que uma vez 

na semana  traria pelo menos um problema de cunho financeiro para que eles 

pudessem refletir sobre suas escolhas. 

A decisão do professor em manter o assunto em suas aulas pode 

proporcionar aos alunos reflexões sobre situações reais e colaborar com a 

aprendizagem em relação à Educação Financeira, colocando em prática a 

visão de Dewey (1910, 1933), quando esse afirma que a capacidade de 

reflexão surge quando reconhecemos um problema como tal, a dificuldade por 

resolvê-lo e aceitamos o risco, ou seja, reconhecemos a incerteza que a 

solução ou a decisão tomada pode trazer. 

Mediante as manifestações e os relatos dos professores do grupo, ficou 

evidente que a formação contribuiu com a prática do professor. O material 

elaborado com finalidade de oferecer um suporte inicial para a continuidade do 

trabalho, além de ajudar o professor para colocar em prática um dos aspectos 

destacados nos documentos oficiais: 

No Ensino Médio, etapa final da escolaridade básica, a 

Matemática deve ser compreendida como uma parcela do 

conhecimento humano essencial para a formação de todos os 

jovens, que contribui para a construção de uma visão de 

mundo, para ler e interpretar a realidade e para desenvolver 

capacidades que deles serão exigidas ao longo da vida social e 

profissional. (BRASIL, 2000, PCN, p.111).  

Propor situações que fazem parte do cotidiano do aluno e mediar 

reflexões que possam ajudá-los a tomar decisões mais conscientes pode 

contribuir com a construção da visão de mundo almejada nos anos finais do 

Ensino Médio e assim, atingir um dos objetivos da Educação Financeira, que é 

prepará-lo para a vida.  

Uma das teorias que fundamentou os encontros de formação propostos 

nesta pesquisa foi a defendida por Imbernón (2011, p. 74), onde o autor, 

afirma que:  
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[...] uma revisão crítica dos conteúdos e dos processos de 
formação permanente do professor para que gerem um 
conhecimento profissional ativo e não passivo e não 
dependente nem subordinado a um conhecimento externo.  
 

Assim, a proposta da formação continuada desta pesquisa procurou 

desenvolver temas geradores de discussões e reflexões críticas, evitando com 

isso o uso restrito do estudo de uma Matemática Financeira pautada na 

aplicação de fórmulas e cálculos.   

Na visão de Imbernón (2011), o processo de formação permanente 

deve contribuir com o conhecimento profissional do professor permitindo que 

este avalie a necessidade e a qualidade da inovação de sua prática, 

desenvolvendo suas habilidades nas estratégias de ensino promovendo a 

capacidade de mudanças e adaptações metodológicas. 

Schön (1992), Zeichner (1993) e Libâneo (2002), concordam que a 

prática reflexiva deve acontecer antes, durante e depois da ação, porém 

Zeichner (1993) defende ainda que a prática reflexiva deve fundamentar-se na 

conscientização do saber, e este, deve ser constantemente analisado, 

aprimorado e discutido com outros professores para contribuir com o 

crescimento do grupo, pois isto proporcionará ao mesmo a identificação das 

próprias dificuldades e falhas, tornando possível que prática compartilhada 

assuma um caráter coletivo da reflexão. Ele afirma ainda que “o ensino é 

necessariamente melhor quando os professores são mais reflexivos” 

(ZEICHNER, 1993, p. 25), e que esta prática contribui para a formação de um 

professor mais crítico, aberto e disposto a aprender de forma contínua. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A presente pesquisa teve a intenção de desvelar quais eram as 

possibilidades e as restrições de um processo formativo para desenvolver a 

Educação Financeira voltada à Educação Básica. Para tanto, foi pensada, 

planejada e desenvolvida uma formação continuada com a participação de dez 

professores de Matemática que atuam no Ensino Médio da rede pública. A 

formação foi realizada em dez encontros presenciais em uma unidade escolar 

durante três meses. Nesses encontros, foram trabalhadas situações problema 

voltadas ao contexto da Educação Financeira, propiciando aos participantes a 

refletirem sobre a importância da tomada de decisão para o desenvolvimento 

da Matemática Crítica. 

Atualmente, as características da sociedade tornam evidente uma 

demanda anunciada nos documentos oficiais e em diversas pesquisas, visto 

que a necessidade de mudanças na vida do cidadão se faz presente em todos 

os momentos da sua vida em relação ao controle de suas finanças. Entretanto, 

na sua fase escolar, é imprescindível oferecer ao aluno situações que 

colaborem para uma formação crítica, reflexiva e que o fortaleça para atuar no 

mundo do trabalho e na gestão de suas finanças. 

 A prática de ensino de uma Matemática que possa oferecer ferramentas 

que possibilitem outras vertentes do seu contexto, como a Matemática 

Financeira e a Matemática voltada à Educação Financeira pode colaborar para 

a execução de uma Educação Matemática Crítica trazendo ganhos expressivos 

para a formação do aluno como cidadão. Isto porque, a Matemática Financeira 

é voltada para resolução de cálculos apoiados na maioria das vezes por 

fórmulas, enquanto que a Educação Financeira se constitui na análise dos 

resultados destes cálculos voltados para escolhas, tomadas de decisões que 

fazem a diferença para e na vida do cidadão. Portanto, o quanto antes esta 

prática acontecer na escolarização básica, o estudante terá oportunidade de 

construir o conhecimento matemático numa perspectiva reflexiva favorecendo-

o na sua vida adulta, a tomada de decisões conscientes. 

 Entretanto, existe um descompasso entre as orientações dadas nos 

documentos oficiais sobre a Educação Financeira e a formação inicial e 
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continuada do professor. Fato este, que nos faz concordar com várias 

pesquisas, quando observam que os alunos de Licenciatura de Matemática 

reproduzem em suas aulas uma postura metodológica semelhante à que 

vivenciou com seus mestres do Curso de Graduação ou da Escola Básica.  

Em relação à Matemática Financeira, os relatos dos professores 

participantes desta formação e a leitura de outras pesquisas nos mostram que 

a mesma não é ministrada na maioria dos cursos de Licenciatura em 

Matemática e quando é incluída na grade curricular, nem sempre é planejada 

com a preocupação de preparar os professores para atuarem na Escola 

Básica. 

Nesta pesquisa, em relação à prática do professor foi possível observar 

que, quando o professor a relata, ele se afasta para olhar para a sua prática, e 

ao compartilhá-la com o grupo, a reflexão se enriquece, pois há um conjunto de 

práticas que estão sendo discutidas e que ganham outra perspectiva, que é a 

concretização da teoria por meio de uma atividade a ser trabalhada com o 

aluno, ou seja, o professor olha para sua ação, compreende como e porque ela 

aconteceu e depois a reconstrói, caracterizando assim, a mudança de sua 

prática. 

Foi possível constatar ainda que uma formação pontual por mais que 

avance, em um determinado momento, há um impasse que evita que o 

professor caminhe sozinho, ou seja, que mude de fato sua prática. Quando ele 

encontra dificuldades em reconstruí-la, se sente inseguro e precisa se apoiar 

em um direcionamento ou em um material que o conduza para incorporar a 

nova prática.  

No momento em que o professor sente dificuldade em dar continuidade 

à nova prática, é oportuno sugerir que as formações tenham continuidade nos 

espaços institucionais, ou seja, nas Atividades de Trabalho Pedagógico (ATPC) 

que podem ser feitas em grupo, pelo coordenador pedagógico ou por um 

formador externo. É importante que este momento aconteça, já que o professor 

possui um espaço destinado à sua Formação Continuada. 

Quando o grupo de professores reconhece a necessidade de obter um 

material de apoio, é possível compreender outra fragilidade apontada por esta 
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pesquisa, a do material didático disponível para o professor em relação à 

Matemática Financeira. Ao colocar em prática uma ação reflexiva voltada para 

Educação Financeira dentro de uma perspectiva crítica, o professor se depara 

com a falta de subsídios didáticos para dar continuidade à nova prática. Ao 

propor a construção de um material de apoio, o grupo demonstra que esta 

fragilidade é um obstáculo que pode ser superado e que estão dispostos a 

mudar a prática exercida até o momento em relação à Educação Financeira. 

 A pesquisa deixa evidente ainda que o conteúdo de Matemática 

Financeira é abordado de forma restrita, voltada para aplicação de fórmulas, ou 

seja, a ferramenta matemática, algumas vezes é contemplada pelos livros 

didáticos. A Educação Financeira voltada para tomadas de decisões não foi 

localizada por esta e nem por outras pesquisas analisadas e citadas neste 

estudo. Os relatos dos professores participantes deixam confirmada a 

necessidade de ter materiais didáticos que favoreçam a atuação do professor 

em desenvolver práticas voltadas para a Educação Financeira. Para suprir esta 

necessidade, o grupo de professores participantes envolvidos pelo tema teve  a 

iniciativa de elaborar um material que pudesse subsidiar suas aulas depois do 

término das formações.  

O material desenvolvido pelo grupo de professores no processo 

formativo constituiu-se em uma amostra composta por sete (7) problemas e 2 

(duas) situações de aprendizagem. Foi elaborado com o propósito de utilizarem 

com seus alunos a fim de contribuir com uma formação crítica, em que o aluno 

se apropria de habilidades e competências que colaborem com a estruturação 

do seu pensamento, contribuindo para que este seja capaz de analisar, avaliar 

e argumentar diante de uma situação que tenha que tomar uma decisão. 

No mundo atual, saber gerir suas finanças é fundamental para o 

desenvolvimento humano e para isso é necessário abordar e promover uma 

reflexão sobre o conhecimento matemático necessário para desempenhar este 

papel, contribuindo com uma visão de mundo que possa fortalecer e 

desenvolver capacidades que serão exigidas na vida social e profissional do 

aluno, sendo este o papel primordial da Educação Financeira na Educação 

Básica. 
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Nos encontros de formação, foi possível observar que o professor busca 

conhecer o novo, se propõe a refletir sobre suas práticas e sobre suas novas 

práticas, mesmo diante do novo, das incertezas e dos conflitos que isso pode 

gerar. Isso demonstra que estão abertos a novas metodologias que contribuam 

com a formação do seu aluno. Diante disto, podemos ainda constatar a 

necessidade da formação continuada, de reflexões sobre a prática e de uma 

proposta atuante na vida do aluno, que possa cooperar com as competências e 

habilidades necessárias para promover tomadas de decisões consciente nos 

mais diferentes âmbitos de sua uma vida financeira e profissional. 

Esta pesquisa ampliou nossos conhecimentos não só em relação à 

Educação Financeira numa perspectiva Crítica voltada para o Ensino Médio, 

mas também para a necessidade da continuidade de uma formação continuada 

voltada para uma prática reflexiva e para as necessidades do professor. 

Para futuras pesquisas seria conveniente se reportar a um grupo de 

professores de diferentes localidades fazendo uso das tecnologias digitais, 

como por exemplo, o WhatsApp e de outras ferramentas ou da modalidade de 

formação, como a Educação a Distância (EAD), visando com isso um 

aprendizado contínuo e reflexivo sobre a prática voltada à Educação 

Financeira. 
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APÊNDICE  A – QUESTIONÁRIO 

1) Qual sua faixa etária? 

(   ) 21 a 25 anos 

(   ) 26 a 30 anos 

(   ) 31 a 35 anos 

(   ) 36 a 40 anos 

(   ) mais de 40 anos 

2) Quais são as turmas que você mais atua? 

(   ) Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano 

(   ) Ensino Médio – 1ª a 3ª série 

3) Para atuar como professor de Matemática, você cursou: 

(   ) Licenciatura Plena em Matemática 

(   ) Complementação pedagógica em Matemática 

4) Você cursou a disciplina de Matemática Financeira na sua formação 

inicial? 

 

(   ) Sim, porque era obrigatória 

(   ) Sim, optei por fazer esta disciplina 

(   ) Não, porque não era obrigatória 

(   ) Não, esta disciplina não fez parte da grade curricular do meu curso 

 

5) Você aborda conteúdos de Matemática Financeira em suas aulas? 

(   ) Sim, no E.F 

(   ) Sim, no E.F e E.M 

(   ) Sim, no E.M 

(   ) Não 

6) Você aborda situações de Educação Financeira em suas aulas? 

(   ) Sim, no E.F 

(   ) Sim, no E.F e E.M 

(   ) Sim, no E.M 

(   ) Não         
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APÊNDICE  B – ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

1- Você acha que este curso de formação continuada colaborou com sua 

prática em sala de aula? Como? 

 

2- Abordar problemas envolvendo uma tomada de decisão partindo de uma 

análise crítica em suas aulas gerou algum impacto na aprendizagem dos 

alunos? E em sua prática? 

 

3- Você considera importante abordar Educação Financeira no Ensino 

Médio? Por que? 

 

4- Você acha que a Educação Matemática Crítica desenvolvida na sala de 

aula, através da Educação Financeira contribui de alguma forma com a 

formação crítica do cidadão?  

 

5- Você faria outra formação continuada sobre Matemática Financeira 

dentro de uma abordagem da Educação Matemática Critica? Se sim, 

que assunto você acha que deveria ser abordado? 

 

6- Você gostaria de relatar algo sobre sua experiência em sala de aula que 

foi proposto nesta formação? 

 


