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Resumo 
 

Em uma sociedade onde o endividamento dos indivíduos e o consumismo indicam falta de 
Educação Financeira, é observada a real necessidade de conhecimento financeiro na infância 
e adolescência que refletirá no consumo consciente na fase adulta. Este estudo apresenta 
uma análise bibliográfica respeito do tema Educação Financeira do ano de 2015 a 2019. Foi 
utilizada uma metodologia de revisão sistemática de dissertações e teses, por meio dos 
descritores: Educação Financeira, Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino Fundamental. A busca 
foi efetuada com critérios no site de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) e no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia (IBICT). Após a seleção destes trabalhos, foi realizada uma análise de conteúdo 
minuciosa, considerando seus aspectos metodológicos, problemática discutida e implicações 
para a prática pedagógica como suporte para Educação Financeira. Os resultados indicaram 
44 dissertações, não sendo encontradas teses. Sendo 31 trabalhos selecionados pelos 
descritores educação financeira e ensino fundamental, 8 pelos descritores Educação 
Financeira e anos iniciais e 5 pelos descritores Educação Financeira e anos finais, no entanto, 
reduziu-se para 17 ao analisar os conteúdos direcionados as práticas pedagógicas e 
formação docente, os quais foram tomados para leitura e análise do conteúdo. Neste estudo 
conclui-se que tais práticas pedagógicas contribuem para a aquisição de conhecimentos 
teóricos e práticos de Educação Financeira. No entanto, observou-se que estudos com vistas 
à atuação docente para esse tema específico ainda são escassos. 
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Introdução 

As constantes e intensas mudanças na economia brasileira têm desafiado as pessoas a 

gerenciar suas finanças, isso ocorre porque desde cedo não são ensinadas como lidar com o 

dinheiro. Porém a Educação Financeira se constitui em uma estratégia de auxílio a tomada 
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de decisão de poupança e investimento, no entanto, é real a necessidade de procedimentos 

metodológicos que estejam alinhados ao conteúdo formal de Educação Financeira do 

currículo dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental a partir dos quais crianças e 

adolescentes construam conhecimento, de forma a tornarem-se conscientes e 

responsáveis enquanto cidadão. Portanto, é importante ressaltar os processos de ensino e 

aprendizagem dos conteúdos matemáticos, os quais têm gerado discussão à respeito dos 

métodos de ensino que contemplem aprendizagem, como destaca Godino, Batanero e Font 

(2007), ao evidenciar as seguintes formas de dependência entre expressão e conteúdo: 

representacional, na qual o objeto toma o lugar do outro para alcançar o objetivo; 

instrumental no caso em que um objeto utiliza outro como instrumento e estrutural a 

medida em que dois ou mais objetos compõem um sistema a partir do qual emergem novos 

objetos. 

Na literatura científica é relevante o tema formação de professores, uma vez que, 

estão presentes no processo de ensino-aprendizagem. Teixeira (2017, p.60) explicita a 

importância do professor articular os saberes da disciplina que vai lecionar e preparar suas 

aulas considerando o nível de entendimento dos alunos, o que auxiliaria a distinguir 

Educação Financeira e Matemática Financeira. 

[...] o professor deve compreender a disciplina que vai lecionar, bem como sua 
natureza e organização, e relacionar vários tópicos com outras áreas do 
conhecimento [...] como uma visão da disciplina a ser ensinada de forma a ser 
compreendida pelos alunos [...]. Neste sentido, não apenas no tocante a 
formação dos professores, essas discussões carecem de desenvolvimento 
contínuo de material didático, a fim de aplicar o conhecimento necessário ao 
processo educativo desenvolvido nas escolas, uma vez que, nos documentos 
que regulam a Educação Básica no Brasil verificamos a designação do ensino 
da Matemática Financeira. 

Portanto, é importante evidenciar a diferença entre Educação Financeira e Matemática 

Financeira no ensino, uma vez que, a Matemática  Financeira tem o papel de modelar, 



 

 

 

quantificar e auxiliar na compreensão de fatos que permeiam as operações financeiras, ao 

passo que a Educação Financeira inclui uma dimensão cultural que evidencia a necessidade 

de compreensão da sociedade, bem como o mundo econômico em que vivemos, portanto 

não se restringe apenas a consumidores e investidores. 

Neste sentido, a Matemática Financeira segundo Bonneau (1980) é um ramo da 

Matemática que tem como objetivo, modelar, quantificar e compreender os fenômenos que 

direcionam as operações financeiras em determinado tempo (empréstimos e 

investimentos), destacando, as operações em que as taxas de atualização e o fator tempo 

destacam-se como ferramentas de cálculo desenvolvidas pela matemática. Segundo a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE (2005), a Educação 

Financeira é definida como um processo de aperfeiçoamento por parte de investidores e 

consumidores no que diz respeito ao conhecimento de produtos, conceitos e riscos 

financeiros, obtidos por informação, ensino e conselho objetivo, por meio dos quais 

adquirem confiança e competência para escolherem riscos e oportunidades que promovam 

o bem estar financeiro. 

Em relação ao ensino e aprendizagem de Matemática Financeira, Santos (2017, p.449) 

identifica por meio da análise de livros didáticos indícios do saber a ensinar, ou seja, do que 

provavelmente é abordado em sala de aula em relação à disciplina Matemática, na qual 

Matemática Financeira é um dos domínios. Essa ressalva conduziu a uma análise da 

produção científica para o domínio da Educação financeira. Sendo assim, delimitou-se esse 

estudo a fim de que o mesmo abordasse o domínio da Educação Financeira articulado com o 

material didático e a formação de professores para os anos iniciais e finais do Ensino 

Fundamental. 

Originamos essa análise a partir de 2015, em razão dos dados atualizados e das 

constantes e intensas mudanças na economia brasileira. Diante do evidenciado e por 

compreender que há considerável aumento da necessidade do conhecimento financeiro 

adequado desde a infância, para que ao chegar à fase adulta haja a consciência de que o ato 

de consumir não afeta apenas quem faz a compra, mas o meio ambiente, a economia e a 

sociedade como um todo,a revisão sistemática aqui realizada têm como questão 

principal:quais as propostas de pesquisas brasileiras existentes em relação às práticas da 



 

 

 

Educação Financeira com foco para a formação de professores que atuam nos anos iniciais e 

anos finais do ensino fundamental? 

Portanto o objetivo deste trabalho é apresentar evidências empíricas na utilização de 

métodos que auxiliem o processo de ensino e aprendizagem de Educação Financeira de 

professores e alunos do ensino fundamental, anos iniciais e finais. 

 

Material e Métodos 

Trata-se de uma revisão bibliográfica sistematizada, a qual tem como base, identificar 

evidências por meio de resultados coletados. Keele (2007, p.12) define a revisão bibliográfica 

sistematizada como [...] aplicação de estratégias científicas que limitem o viés de seleção de 

artigos, avaliem com espírito crítico os artigos e sintetizem todos os estudos relevantes em 

um tópico específico. 

A revisão aqui apresentada abordou a temática da Educação Financeira, como foco 

para a formação de professores e material didático para os anos iniciais e finais do ensino 

fundamental. 

Barros et al (2008) identifica as seguintes etapas para a revisão sistemática: 

1) selecionar todos os artigos científicos relevantes, relacionados à questão 

específica; 

2) fazer a leitura dos resumos das publicações coletadas e eleger aquelas que 

satisfazem a critérios determinados; 

3) citar os resultados dos artigos selecionados na etapa anterior por meio de 

tabelas; 

4) de modo opcional, unificar os resultados individuais de cada publicação utilizando 

técnicas estatísticas complexas. 

Para padronização e organização da busca foram utilizados os seguintes descritores: 

Educação Financeira, Anos iniciais, Anos finais e Ensino Fundamental. Foi realizada uma 

análise dos resumos de todos os trabalhos encontrados, excluindo-se aqueles que não 

sugeriram vínculos entre as expressões de Educação Financeira e anos iniciais e finais do 

ensino fundamental. Desse modo, os trabalhos selecionados para análise foram os que 

atenderam os  seguintes critérios: vínculo da literatura à educação financeira e  práticas 



 

 

 

pedagógicas, além de tratar da formação do professor nos anos iniciais e finais do ensino 

fundamental. 

O levantamento científico realizado foi elaborado em duas etapas e considerou o 

período compreendido entre 2015 e 2019. A delimitação do período, considerou os possíveis 

impactos que a prática da Educação Financeira nos anos iniciais e finais do ensino 

fundamental pode ter trazido para essa discussão. Foram reunidos teses e dissertações de 

programas de Pós-graduação credenciados, tendo como fonte o portal de periódico da 

CAPES (www.periodicos.capes.gov.br) e o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia, IBICT, (https://bdtd.ibict.br/vufind/). 

A primeira etapa foi elaborada a partir de uma pré-seleção dos trabalhos pertinentes à 

questão principal, por meio da leitura dos seus títulos, resumos e palavras-chave. Na 

segunda etapa, todos os trabalhos pré-selecionados foram analisados pela pesquisadora e 

identificados de que maneira as palavras-chave foram aplicadas. Na sequência os dados 

responderam à pergunta advinda desta revisão sistemática. Por último os dados dos 

trabalhos foram sintetizados para exposição dos resultados. 

 

Resultados e Discussão 

O conceito de Educação Financeira é exposto pela OCDE (2009,p.84) e revisitado no 

Brasil como indica o texto que segue: 

[...] o processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram sua 
compreensão dos conceitos e dos produtos financeiros, de maneira que, com 
informação, formação e orientação claras, adquiram os valores e as 
competências [...]. Para a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF) 
[...] discentes e docentes educados em temas financeiros podem constituir-se 
em indivíduos crescentemente autônomos em relação a suas finanças e 
menos suscetíveis a dívidas descontroladas, fraudes e situações 
comprometedoras [...] (BRASIL, 2010, p.63). 

Observa-se ainda que Olivieri (2013, p.49) assinala que a Educação Financeira é uma 

forma de estar aberto ao processo constante de aprendizagem, desenvolvendo a capacidade 
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integral do ser humano [...] responsável pelos próprios atos oriundos do dinheiro para viver 

bem e equilibradamente. O que indica a importância fundamental da educação para o 

aprendizado de novas regras e valores para se trabalhar com o dinheiro desde a 

demonstração dos desejos próprios pela criança. 

A Educação Financeira não diz respeito a quantidade de dinheiro, mas a forma de tirar 

o melhor proveito dos valores disponíveis. D’Aquino e Maldonado (2012, p. 71), apontam a 

facilidade em convencer uma criança que vê a propaganda colorida e acha que, portanto, o 

carro é legal. Neste sentido torna-se evidente que convencer um adulto à respeito de itens 

como potência do produto, manutenção, economia, é mais complexo e   racional, portanto, 

o foco é convencer as crianças. 

Delimitando o período de 2015 a 2019, foram identificados a princípio 44 trabalhos, 

após a leitura e análise sistematizada a partir dos descritores de busca, reduziu-se para 17, 

em que os dados quantitativos são apresentados, demonstrando algumas relações 

descritivas, em seguida, são evidenciadas as implicações dos estudos para as práticas 

pedagógicas do ensino da educação financeira. Nessas discussões são identificados 

apontamentos de cada pesquisa e de autores da área. 

Contudo foram eliminados, 27 trabalhos uma vez que não se referiam ao ensino de 

Educação Financeira nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, mas sim referiam-se 

ao Ensino Médio, Ensino da Estatística, Ensino da Matemática Financeira e Propostas 

voltadas à Orçamento e Planejamento Financeiro. O que pode ser visualizado no gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Categorização das temáticas dos trabalhos - Educação Financeira 

Fonte: A autora 
 
 

Considerando que o objetivo deste trabalho foi identificar propostas de ensino para os 

anos iniciais e finais do ensino fundamental, a análise enfocou os17 trabalhos apresentados 

no quadro 1 que propõem algum tipo de proposta metodológica. 

 
Quadro 1 – Trabalhos selecionados. 

 

TÍTULO AUTOR D/T DATA PROGRAMA 

Educação Financeira 
Escolar: A Noção de 
Juros' 

Jesus Nazareno Martins 
Dias 

D 2015 Mestrado Profissional em 
EDUCAÇÃO  MATEMÁTICA 
Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE   FEDERAL   DE 
JUIZ DE FORA 

Saindo da Zona de 
Conforto: 
Investigando as ações 
e as tomadas de 
decisão  de alunos 
consumidores do 8º 
ano do ensino 
fundamental em 
situações- problema 
financeiro- 
econômicas 

Luciana Cordeiro Dias 
Divino 

D 2015 Mestrado Profissional em 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
JUIZ DE FORA 

A Abordagem da 
Educação Financeira 
nas escolas: uma 

Vanessa de Albuquerque D 2015 Mestrado Profissional em 
ENSINO DAS CIÊNCIAS 
Instituição de Ensino: 



 

 

 
proposta didática 
para Educação de 
Jovens e Adultos nos 
anos finais do Ensino 
Fundamental' 

   UNIVERSIDADE DO GRANDE 
RIO - PROF JOSE DE SOUZA 
HERDY, 

Educação Financeira 
no Ensino 
Fundamental II do 
Paraná: uma análise 
das diretrizes 
curriculares 

Vânia de Almeida Silva 
Machado 

D 2016 Mestrado em Metodologias 
para o Ensino de Linguagens e 
suas Tecnologias Instituição 
de Ensino: UNIVERSIDADE 
PITÁGORAS UNOPAR, 
Londrina 

Educação Financeira: 
trabalhando com o 
conceito de inflação 
no Ensino 
Fundamental 

Cíntia Teixeira Dias D 2016 . Mestrado Profissional em 
Matemática em Rede 
Nacional Instituição de 
Ensino: UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
Rio de Janeiro 

Educação Financeira 
no Ensino 
Fundamental: Um 
Bom Negócio 

Adriana de Souza Lima D 2016 Mestrado Profissional em 
PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA Instituição de Ensino: 
COLÉGIO   PEDRO   II,   Rio   de 
Janeiro 

A utilização da 
matemática  na 
educação financeira 
no segundo 
segmento do ensino 
fundamental 

Ana Lúcia Rosa D 2016 Mestrado Profissional em 
Matemática em Rede 
Nacional Instituição de 
Ensino: UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO, Rio de Janeiro 

A Construção de 
Cyberproblemas: 
Analisando  a 

Produção de 
Conhecimento de 
Estudantes do 6º Ano 
acerca de Aspectos 
da Educação 
Financeira 

Luciana Moreira Rego D 2016 Mestrado em ENSINO DE 
MATEMÁTICA Instituição de 
Ensino: UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 
Rio de Janeiro 

A Educação 
Financeira nos Anos 
Finais da Educação 
Básica: Uma análise 
na    perspectiva    do 
livro didático 

Lilian Brazile Trindade D 2017 Mestrado em EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA Instituição de 
Ensino: PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
SÃO PAULO, São Paulo 

Educação Financeira: 
praticando  o 
consumo consciente 
no Ensino 
Fundamental' 

Antônio Marco Campos 
Carrara 

D 2017 Mestrado Profissional em 
ENSINO DAS CIÊNCIAS 
Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE DO GRANDE 
RIO - PROF JOSE DE SOUZA 
HERDY 

Pré-algebrização da 
educação financeira 
no ensino 
fundamental 

Paula Luciano Marques 
Pego 

D 2017 Mestrado Profissional em 
Matemática em Rede 
Nacional       Instituição       de 
Ensino: UNIVERSIDADE 



 

 

 
    FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 

Rio de Janeiro 

Educação financeira 
nas trilhas da inclusão 
no ensino 
fundamental i 

Barbara Cristina Mathias 
dos Santos 

D 2017 Universidade do Grande Rio 
“prof. José de Souza Herdy” 
Unigranrio 
Pró-reitoria de pós-graduação 
e pesquisa - PROPEP 
Mestrado profissional no 
ensino das ciências 

Educação financeira e 
consumo consciente: 
tarefas didáticas nos 
anos iniciais do 
ensino fundamental 

Luciana Troca Dantas D 2017 Universidade do Grande Rio 
“prof. José de Souza Herdy” 
Pró-reitoria de pós-graduação 
e pesquisa - PROPEP 
Mestrado profissional em 
ensino das ciências 

Educação financeira 
em livros didáticos de 
matemática dos anos 
iniciais do ensino 
fundamental: quais as 
atividades sugeridas 
nos livros dos alunos 
e as orientações 
presentes nos 
manuais dos 
professores? 

Laís Thalita Bezerra dos 
Santos 

D 2017 Universidade Federal de 
Pernambuco 

Centro de educação 
Programa de pós-graduação 
em educação matemática e 
tecnológica 
Curso de mestrado 

Educação financeira 
no  ensino 
fundamental: 
Conhecimentos 
identificados em um 
grupo de professores 
do quinto ano 

Daniela Flores Teixeira D 2017 Programa de mestrado em 
Educação Matemática da 
Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo 
PUC/SP 

Educação financeira 
nos anos iniciais do 
ensino fundamental: 
como tem ocorrido 
na sala de aula? 

Anaelize dos Anjos Oliveira D 2017 Universidade Federal de 
Pernambuco 
Centro de educação 
Programa de pós-graduação 
em educação 
Matemática e tecnológica 
Curso mestrado 

Educação Financeira 
na adolescência: Um 
estudo com alunos do 
Ensino Fundamental 
II e Médio na Cidade 
de Montes Claros – 
MG 

Marcos Alves da Rocha D 2018 Mestrado Profissional em 
ADMINISTRAÇÃO Instituição 
de Ensino: FACULDADE 
PEDRO LEOPOLDO, Pedro 
Leopoldo 

Fonte: A autora 



 

 

 

Após a leitura dos trabalhos relevantes para esta pesquisa, compreendeu-se que seus 

autores utilizaram como referencial, documentos oficiais do Ministério da Educação e 

referências de estudos voltadas ao consumo, Matemática e Educação Financeira, sendo que, 

houve pouca presença de literatura estrangeira como consta no quadro2. 

 

Quadro 2 – Documentos e/ou autores relacionados aos temas 
TEMA DOCUMENTOS OU AUTORES 

Autores Nacionais 

Documentos Oficiais 
brasileiros 

BRASIL. MEC; BRASIL/AEF; BRASIL/CONEF; BRASIL/ENEF; BRASIL/BNCC 

Educação VYGOTSKY, L. S. 

Consumo BAUMAN, Z; 
KISTEMANN JR., M. A. 

Educação Financeira – 
Matemática 

CAMPOS, C.; TEIXEIRA, J.; COUTINHO, C; 
D’AQUINO, C.; 
SKOVSMOSE, O; 
TEIXEIRA, J. 

Propostas pedagógicas 
para Educação Financeira – 
currículo escolar 

 
HOFMANN, R. 

Autores internacionais 

Educação Financeira WILLIS, L.; OCDE. 

Fonte: A autora 
 
 

O Programa de pós-graduação stricto sensu em que houve mais produção de trabalhos 

com a proposta de métodos para o ensino de educação financeira foi o Programa de 

Mestrado Profissional em ENSINO DAS CIÊNCIAS da Universidade do Grande Rio com 4 

produções, 1 em 2015 e 3 em 2017. O quadro 3 demonstra as propostas desenvolvidas nos 

trabalhos pesquisados. 

 
Quadro 3 – Propostas desenvolvidas no trabalho pesquisado 
Autor/ano Tipo do estudo Participantes Temática/objetivo do 

estudo 

Santos, Laís Thalita 
Bezzera (2017) 

Categorização de 
Skovsmose 

32 livros didáticos Analisar como os 
manuais dos 
professores, bem 
como as atividades 
propostas nos livros 
dos alunos, em livros 
didáticos  de 
Matemática dos anos 
iniciais      do      Ensino 



 

 

 
   Fundamental 

aprovados  pelo 
Programa Nacional do 
Livro Didático (PNDL) 
2016 abordam  a 
Educação Financeira 
(EF) 

Santos, Bárbara 
Cristina Mathias (2017) 

Estudo de caso Crianças com 
deficiência intelectual 
leve e/ou moderada, 
matriculadas nos anos 
iniciais do Ensino 
Fundamental. 

Apresentar um estudo 
de caso desenvolvido 
em uma escola 
municipal de Duque de 
Caxias, estado do Rio 
de Janeiro, cujos 
participantes são 
crianças com 
deficiência intelectual 
leve e/ou moderada, 
matriculadas nos anos 
iniciais      do      Ensino 
Fundamental 

Teixeira, Daniela Flores 
(2017) 

Estudo de caso com 
Entrevista 
Semiestruturada 

Cinco professores do 
5º ano do Ensino 
Fundamental 

Identificar em um 
grupo de professores 
do 5º ano do Ensino 
Fundamental I, o tipo 
de mobililização dos 
conhecimentos 
pedagógicos   e 
matemáticos sobre 
Educação Financeira. 

Dantas, Luciana Troca 
(2017) 

Engenharia Didática Alunos do 4º ano do 
Ensino Fundamental, 
em uma escola pública 
do município de Duque 
de Caxias-RJ, 

Incentivar os alunos a 
terem um consumo 
mais consciente; 
refletir mudanças de 
atitude em relação ao 
meio em que eles 
vivem; elaborar 

Oliveira, Anaelize dos 
Anjos (2017) 

Análises qualitativas, 
dialogando com os 
autores que discutem 
sobre a EF de forma 
mais geral e a partir 
dos ambientes de 
aprendizagem de 
Skovsmose 

Uma supervisora e 
duas professoras, uma 
do 4º ano e uma do 5º 
ano de uma escola da 
rede privada da cidade 
do Recife 

Analisar como o 
trabalho com a 
Educação Financeira 
(EF) vem sendo 
abordado nos anos 
iniciais do Ensino 
Fundamental. 

Fonte: A autora 
 

O trabalho de Santos (2017) faz parte do Grupo de Pesquisa Investigações no Ensino 

de Matemática e Ciências cujo objetivo foi apresentar um estudo de caso desenvolvido em 

uma escola municipal de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro, tendo como 

participantes crianças com deficiência intelectual leve e/ou moderada, matriculadas nos 



 

 

 

anos iniciais do Ensino Fundamental. O método escolhido foi um estudo de caso realizado 

por meio de aplicação de atividades ligadas à temática da Educação Financeira Escolar. A 

pesquisa ocorreu por meio da aplicação de atividades didáticas adaptadas envolvendo 

temáticas sobre o valor das coisas, economia e sustentabilidade. Essa pesquisa de mestrado 

profissional gerou um produto educacional, em forma de um livreto interativo contendo 

situações que envolvem a tomada de decisão em relação ao melhor uso dos recursos 

financeiros, com o intuito de instrumentalizar a ação docente com o público infantil e 

especial. 

Dantas (2017) apresentou em seu trabalho uma pesquisa que foi desenvolvida com 

alunos do 4º ano do Ensino Fundamental, em uma escola pública do município de Duque de 

Caxias-RJ, intitulada Educação Financeira e Consumo Consciente: tarefas didáticas nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. O objetivo de sua pesquisa foi incentivar os alunos ao 

consumo consciente, à reflexão quanto às mudanças de atitude em relação ao meio em que 

eles vivem além de elaborar uma sequência didática para aprimoramento da prática 

educativa e construção de um produto educacional, apresentando a hipótese de que o 

trabalho com Educação Financeira deve ter início desde o Ensino Fundamental. 

Utilizou como método a Engenharia Didática, onde construiu uma Sequência Didática 

com os alunos, sendo realizada em encontros semanais, o qual buscou uma perspectiva 

lúdica no trabalho em questão, por meio de fábulas, vídeos, discussões, desenhos, 

entrevistas, dentre outros, utilizou sua descrição fundamentada à luz da Teoria das Situações 

Didáticas, apresentando como pressuposto o fato de o aluno tomar decisões satisfatórias, 

além de colocá-las em prática, no seu dia a dia. Construiu um produto educacional em 

formato de livreto infantil, intitulado Posso comprar? atuando como um material didático de 

apoio ao aluno e ao professor. O trabalho foi realizado pelo Grupo de Pesquisa e 

Investigação no Ensino de Matemática e Ciências, na base do CNPq e validado pela 

Universidade do Grande Rio. 

O estudo desenvolvido por Santos em 2017 analisou todos os livros didáticos de 

Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental aprovados pelo Programa Nacional do 

Livro didático – PNLD (2016) que orientam o desenvolvimento de um trabalho com a 

Educação Financeira (EF), totalizando 32 livros para análise. Para tanto, quantificou as 



 

 

 

atividades que têm potencial para discutir a temática EF presentes em livros didáticos de 

Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental, analisou as atividades presentes nos 

livros de acordo com os ambientes de aprendizagem de Skovsmose (2000) e indicou, 

possíveis sugestões para o trabalho nos manuais dos professores. Os livros foram analisados 

à luz dos ambientes de aprendizagem de Skovsmose (2000) e das categorias das temáticas 

elencadas a partir das atividades propostas nos livros didáticos e das orientações presentes 

nos manuais dos professores. 

Santos (2017) aponta como resultados, que existem 48 atividades de Educação 

Financeira (EF) e na maior parte delas (26 atividades) só é possível a identificação como 

sendo uma atividade de Educação Financeira a partir do manual, destacou que as 

atividades, em sua maioria, estão dissociadas de conteúdos matemáticos, o que indica a 

possibilidade de trabalho com a EF a partir de outras disciplinas, não sendo, portanto, tal 

temática exclusiva da Matemática. Encontrou discussões que de modo mais claro e 

aprofundado orientavam o trabalho docente, sendo este tipo de proposta que se defende 

que seja propagada. Defendeu a partir dos resultados que a discussão sobre a EF e, 

consequentemente, as atividades que discutem a temática, ocorram de forma mais 

sistematizada nos livros didáticos de Matemática dos anos iniciais e não do modo pontual 

como atualmente é encontrada. 

Teixeira (2017) objetivou em seu trabalho identificar em um grupo de professores do 

5º ano do Ensino Fundamental I, o tipo de mobilização dos conhecimentos pedagógicos e 

matemáticos sobre Educação Financeira, por meio de uma entrevista semiestruturada. 

Buscou os tipos de conhecimentos identificados em professores de 5º ano quanto à 

Educação Financeira quando estes descrevem suas práticas em aula e resolvem problemas 

relativos ao tema, além das características didáticas identificadas nessa mobilização. Para tal 

estudo teve a participação de cinco professoras, por meio do método de estudo de caso, 

desenvolvido em três etapas: levantamento do perfil das docentes, identificação dos 

conhecimentos de professores e a resolução de situações sobre a Educação Financeira. 

O mesmo autor (TEIXEIRA, 2017) constatou nos resultados a ocorrência de construções 

conceituais das docentes, no que diz respeito aos conhecimentos específicos de Educação 

Financeira, de forma que, o conhecimento pedagógico sobre aquele determinado item 



 

 

 

pudesse evoluir para, pelo menos, mobilizável. No entanto, os resultados obtidos apontaram 

para a necessidade de pesquisas específicas sobre o entendimento do tipo de mobilização 

dos conhecimentos identificados, em relação à Educação Financeira, bem como formações 

que permitam aos profissionais da educação o desenvolvimento da autonomia para 

abordagens adequadas. 

O objetivo de Oliveira (2017) foi analisar como o trabalho com a Educação Financeira 

(EF) vem sendo abordado nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Para tal, participaram da 

pesquisa uma supervisora e duas professoras, uma do 4º ano e uma do 5º ano de uma 

escola da rede privada da cidade do Recife. Realizou entrevistas semiestruturadas com as 

participantes e, posteriormente, fez observações de oito aulas de EF, sendo quatro aulas em 

cada turma. Foram realizadas análises qualitativas, dialogando com os autores que discutem 

sobre a EF de forma mais geral e a partir dos ambientes de aprendizagem de Skovsmose 

(2000). 

Os resultados apontaram de Oliveira (2017)que, a inserção da temática no ambiente 

escolar foi realizada a partir da compra de um programa de EF fornecido pelo Grupo DSOP 

de Educação Financeira, que consistia em livros didáticos e paradidáticos específicos de EF 

que fornecia formações também acerca da temática. A discussão de temas que extrapolam o 

poupar e o consumo de bens supérfluos explicitaram os entendimentos e a importância 

conferida à temática pelas docentes, além da perceptível mudança do paradigma do 

exercício, para os cenários para investigação, a partir da condução adotada pelas professoras 

analisadas. Apontou ainda, que as atividades desenvolvidas nas aulas de EF envolviam tanto 

conteúdos matemáticos, quanto contextos que podiam ser discutidos aliados a outras 

disciplinas, o que auxiliou no entendimento de que as questões relacionadas à EF podem ser 

discutidas a partir de outras disciplinas, enriquecendo, assim, as discussões. A partir dos 

resultados, defendeu que a EF tem como objetivo mobilizar ambientes de reflexão para que 

os alunos possam tomar decisões de forma crítica. 

 

Conclusão 

A revisão bibliográfica sobre o tema Educação Financeira, mais particularmente nos 

Ensino Fundamental anos iniciais e Finais tende a mostrar que o tema já vem sendo tratado, 



 

 

 

mesmo que timidamente por meio de pesquisas de mestrado, com maior destaque para a 

questão de orçamento e planejamento e pouca reflexão e discussão sobre conscientização 

associada ao consumo e à poupança. 

Entre as 17 pesquisas que se mostraram mais aderentes a nossa proposta, observamos 

que 11 foram desenvolvidas em mestrados profissionais, o que parece indicar a necessidade 

de um maior número de trabalhos teóricos que mostrem diferentes formas de 

desenvolvimento da Educação Financeira, considerando as especificidades dos anos e etapas 

escolares, mais especificamente, quando nos referimos ao Ensino Fundamental anos iniciais 

e finais. 

A pesquisa bibliográfica executada colocou em evidência a necessidade de um número 

maior de estudos que auxiliem professores e alunos dos anos iniciais a compreenderem a 

importância da Educação Financeira enquanto situação contextualizada na vida cotidiana. 

Esses estudos também podem articular Educação Financeira e conceitos e noções 

matemáticas, para motivar os alunos e mostrar a necessidade dessa disciplina para diversas 

atividades da vida cotidiana e profissional. 
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