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RESUMO  

 

O tema da Matemática Financeira vem ganhando destaque na última década como 
um assunto a ser ensinado nas escolas impulsionado, dentre outros motivos, pelo 
lançamento da Estratégia Nacional de Educação Financeira – ENEF – criada pelo 
Decreto Federal 7.397/2010 com o objetivo de contribuir para o fortalecimento da 
cidadania ao fornecer e apoiar ações que ajudem a população a tomar decisões 
financeiras mais autônomas e conscientes. Desde então, diversos autores têm 
buscado incorporar o assunto nos livros didáticos para a educação básica. Por sua 
vez, tal movimento suscitou os pesquisadores da área de educação matemática a 
se interessarem em avaliar como as propostas para incorporar a Educação 
Financeira nos livros didáticos vem sendo feita, o que gerou uma série de trabalhos 
sobre o assunto. Este estudo tem por objetivo investigar que aspectos da 
Matemática Financeira e da Educação Financeira vem sendo destacados nas 
pesquisas brasileiras que tratam do assunto em livros didáticos aprovados pelo 
Programa Nacional do Livro Didático. A presente investigação tem como inspiração 
a meta-análise e a metassíntese, uma das modalidades da pesquisa bibliográfica. 
O corpus documental se concentrou em dissertações e teses disponíveis no Banco 
de Teses e Dissertações da CAPES do período de 2010 a 2020. O objetivo é fazer 
uma síntese das principais críticas a respeito da abordagem da Matemática 
Financeira e da Educação Financeira nessas obras, a fim de identificar seus pontos 
positivos e negativos.   
 

Palavras-chave: Matemática Financeira. Educação Financeira. Livros didáticos. 
Meta análise. Teses e Dissertações.  

  



 

 

ABSTRACT  

 

The issue of Financial Mathematics has been gaining prominence in the last decade 
as a subject to be taught in schools, driven, among other reasons, by the launch of 
the National Strategy for Financial Education - ENEF - created by Federal Decree 
7.397/2010 with the aim of contributing to the strengthening citizenship by providing 
and supporting actions that help the population to make more autonomous and 
conscientious financial decisions. Since then, several authors have sought to 
incorporate the subject in textbooks for basic education. In turn, this movement has 
raised researchers of mathematics education to become interested in evaluating 
how proposals to incorporate Financial Education in textbooks have been made, 
which generated a series of works on the subject. This study aims to investigate 
which aspects of Financial Mathematics and Financial Education have been 
highlighted in Brazilian research dealing with the subject in textbooks approved by 
the National Textbook Program. The present investigation is inspired by meta-
analysis and meta-synthesis, one of the modalities of bibliographic research. The 
documental corpus focused on dissertations and theses available in the BDTD 
Theses and Dissertations Bank from 2010 to 2020. The objective is to summarize 
the main criticisms regarding the Financial Mathematics and Financial Education 
approach in these works, in order to identify its positive and negative points.  
 

Keywords: Financial math. Financial education. Textbooks. Meta analysis. Theses 
and Dissertations.  
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1 Introdução 

 

A ideia do presente trabalho originou-se da minha necessidade – considero 

uma de minhas responsabilidades – como futuro educador de promover a 

matemática como sendo uma luz na vida de cada aluno, de, por meio da 

matemática, e seus ensinamentos o alunos sejam capazes de moldar suas 

realidades. Mas, como enfatizou Demo (2003, p.17), “o que se aprende na escola 

deve aparecer na vida”. Desse modo, percebemos um currículo recheado de 

assuntos que os próprios alunos observam como desconexos com suas realidades. 

A escola, precisa trabalhar assuntos abstratos? Sim. Entretanto, a escola não é 

responsável apenas pela formação do futuro acadêmico, mas, como também, do 

cidadão comum que seja ciente e consciente do que o rodeia e capaz de pensar 

criticamente sua posição no mundo e suas tomadas de decisão.  

A Educação Financeira, então, vem ao encontro dessa ideia ao trazer 

consigo essa carga de conhecimentos necessários hoje em dia a qualquer pessoa 

que queira ser responsável e consciente acerca do mundo das finanças. Não digo 

em relação a investimentos na bolsa de valores ou empreendedorismo, mesmo que 

essas sejam possíveis consequências do trabalho com a Educação Financeira, 

mas levanto essa reflexão no que tange ao planejamento financeiro familiar, a 

atitudes éticas no contexto financeiro e controle do consumismo tendo em vista a 

redução do endividamento massivo da população, sobretudo, da mais carente da 

nossa sociedade. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo (CNC), por consequência da atual crise sanitária e econômica 

global ocasionada pela pandemia da Covid-19, o endividamento médio das famílias 

cresceu 2,8 pontos percentuais na comparação entre os anos de 2019 e 2020, 

chegando a 66,5% da população, considerada a maior porcentagem anual da serie, 

iniciada em 2010 (NÚMERO, 2021). 

Portanto, trabalhar com Educação Financeira é não apenas trabalhar 

fórmulas e algoritmos que conhecemos da Matemática Financeira de maneira 

contextualizada, mas, sim, exercitar contextos que estimulam a investigação e o 

espírito crítico do aluno/cidadão (PELICIOLI, 2011). 
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 Gostaria de salientar que o currículo é parte fundamental do processo de 

ensino e de aprendizagem ao passo que serve de embasamento para as propostas 

dos professores. Tomando como base essa ideia, temos os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) de 1998 que como já diz o próprio nome, servem 

como parâmetro para a organização curricular de cada rede de ensino. Já, desde 

1998 os PCN trazem consigo uma relação, mesmo que tímida com a EF, ao tratar 

a Matemática Comercial e Financeira, como podemos observar no seguinte trecho: 

Para compreender, avaliar e decidir sobre algumas situações de 
vida cotidiana, como qual a melhor forma de pagar uma compra, de 
escolher um financiamento etc. é necessário trabalhar situações-
problema sobre a matemática comercial e financeira, como os juros 
simples e compostos e dividir em partes proporcionais (BRASIL, 
1998, p. 86) 

 

 Como podemos observar a EF aparece destacando a necessidade e 

importância do posicionamento e postura ética, crítica e social do aluno. 

 Outro documento importante é a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

de 2017 que traz a EF como sendo um dos tópicos que precisam ser inseridos nos 

currículos. Na BNCC, o termo Educação Financeira já aparece em seu corpo, 

quando, por exemplo, sugere o trabalho com EF, na unidade temática Números, 

como pode-se observar no seguinte trecho: 

Outro aspecto a ser considerado nessa unidade temática é estudo 
de conceito básico de economia e finanças, visando a Educação 
Financeira dos alunos. [...] Essa unidade temática favorece um 
estudo interdisciplinar envolvendo as dimensões culturais, sociais, 
políticas e psicológicas, além da economia, sobre questões do 
consumo, trabalho e dinheiro (BRASIL, 2017, p. 267). 

 

 Acerca da presença de Educação Financeira na BNCC, Santos e Pessoa 
afirmam que,  

A presença da discussão de EF na proposta da BNCC chama 
atenção para a maior visibilidade que a temática está recebendo 
atualmente, o que ressalta a importância de que seja investigada e 
analisada, [...] (SANTOS; PESSOA, 2016, p. 2) 

 

Desta maneira, ao longo dos anos pode-se perceber a inserção da temática 

financeira nos documentos oficiais proporcionalmente ao crescimento da demanda 

acerca da discussão sobre Educação Financeira de maneira que vem ganhando 
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destaque na última década como um assunto a ser ensinado nas escolas 

impulsionado, dentre outros motivos, pelo lançamento da Estratégia Nacional de 

Educação Financeira – ENEF – criada pelo Decreto Federal 7.397/2010 com o 

objetivo de contribuir para o fortalecimento da cidadania ao fornecer e apoiar ações 

que ajudem a população a tomar decisões financeiras mais autônomas e 

conscientes. 

A busca acerca da Educação Financeira nos livros didáticos surgiu a partir 

de discussões sobre potenciais meios em que a Educação Financeira pode se 

apresentar ao aluno. O livro didático, que sempre esteve ao lado do professor, 

então, tornou-se nosso objeto de estudo.  

Inicialmente nossa abordagem recaiu sobre o desejo de verificar como a 

Educação Financeira estava sendo tratada nos livros didáticos. Diversos autores 

têm buscado incorporar o assunto nos livros didáticos para a educação básica. Por 

sua vez, tal movimento suscitou os pesquisadores da área de Educação 

Matemática a se interessarem em avaliar como as propostas para incorporar a 

Educação Financeira nos livros didáticos vem sendo feita, o que gerou uma série 

de trabalhos sobre o assunto. 

Dessa forma, consideramos a partir dessa pesquisa inicial não propor mais 

uma análise sobre os livros didáticos por si só, visto que já haviam muitos trabalhos, 

sobretudo, de mestrado e doutorado que possuíam essa temática em comum. 

Então, nos propomos em pensar em uma leitura a partir das leituras dos 

pesquisadores que versaram sobre análise de Educação Financeira nos livros 

didáticos. 

Optamos então em fazer uma pesquisa que pudesse avaliar e sintetizar 

essas outras pesquisas ao invés de fazer uma nova avaliação de alguma coleção 

de livros didáticos ou de mapear as pesquisas existentes, como no caso de 

pesquisas do tipo “estado da arte”. Dessa forma, fomos na direção do que na 

Educação Matemática tem sido entendido como “metanálise”, ou seja, um tipo de 

pesquisa que objetiva realizar uma:  

[...] revisão sistemática de um conjunto de estudos já realizados, 
em torno de um mesmo tema ou problema de pesquisa, tentando 
extrair deles, mediante contraste e inter-relacionamento, outros 
resultados e sínteses, transcendendo aqueles anteriormente 
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obtidos (MARANHÃO, MANRIQUE, 2014, p. 428). 

 
 Avançando na ideia de metanálise, Maranhão e Manrique (2014) 

mencionam que essa definição não distingue a metanalise da pesquisa do tipo 

“estado da arte”, que requer a coleta de muitos estudos. As autoras então trazem 

um outro tipo de pesquisa que também se baseia em uma revisão conhecida como 

metassíntese qualitativa, definida por Fiorentini (2013, p. 78, apud MARANHÃO, 

MANRIQUE (2014) como uma  

[...] meta-interpretação que consiste na interpretação do 
pesquisador sobre as interpretações produzidas por estudos 
primários, visando produzir uma outra síntese explicativa ou 
compreensiva sobre um determinado fenômeno ou tema de 
interesse (p. 429). 

 

 Além disso, na metassíntese qualitativa “os estudos primários, sobre os 

quais se realiza a metassíntese, são selecionados atendendo a um interesse 

específico do pesquisador” (MARANHÃO, MANRIQUE, 2014, p. 429).  

 Em função disso, nos inspiramos nessa metodologia para este estudo que 

tem por objetivo investigar que aspectos da Matemática Financeira e da Educação 

Financeira vem sendo destacados nas pesquisas brasileiras que tratam do assunto 

em livros didáticos aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático. 

 No capítulo 2 explicaremos como foi a seleção dos trabalhos escolhidos para 

a leitura e apresentamos um resumo de cada uma delas.  

 No capítulo 3 trazemos com mais detalhes as análises dos livros didáticos 

feita pelos autores.  

 No capítulo 4 trazemos nossa síntese a partir dos trabalhos lidos.  

 O capítulo 5 traz as considerações Finais.  
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2 Dissertações de Mestrado que analisam a Matemática/Educação 

Financeira nos livros didáticos de Matemática  

 

  Para selecionar as dissertações que utilizamos como base para esse 

trabalho, utilizamos, em um primeiro momento, o Banco de Dissertações e Teses 

da CAPES para fazer a pesquisa acerca de trabalhos cujo foco fosse os conteúdos 

de matemática financeira presente nos livros didáticos.  

  Utilizamos, a princípio, uma filtragem avançada por meio das palavras 

chaves: Livro Didático, Educação Financeira e Matemática Financeira. A 

quantidade exacerbada de resultados obtidos, tornou difícil executarmos uma 

busca manual das dissertações e teses. Assim, limitamos nossa pesquisa à apenas 

dissertações de mestrado, já que antes havia a possibilidade de encontrar tanto 

dissertações de mestrado quanto teses de doutorado que falassem sobre o tema.  

  A princípio houve uma redução considerável de resultados, porém, ainda não 

viável para fazer uma busca manual. Então, outra vez, limitamos nossa busca por 

data de publicação das dissertações, variando de 2010 a 2019. Dessa vez houve 

uma redução drástica na quantidade de resultados encontrados, porém, ainda não 

era suficiente, pois os números de dissertações que apareceram passavam dos 

cinco dígitos, apesar de, caso fizéssemos uma pesquisa manualmente, 

rapidamente verificaríamos que muitas dissertações não possuíam características 

em comum com o tema que buscávamos. 

  Utilizamos, então, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD) na qual fizemos uma busca avançada pelas palavras-chave: Educação 

Financeira, Matemática Financeira e Livro didático. Dessa vez, os resultados que 

encontramos foram capazes de ser analisados manualmente para que 

encontrássemos teses e dissertações com temáticas comuns ao trabalho que 

propomos. Foram encontrados 32 resultados, dos quais, após uma leitura prévia 

dos resumos, ou, por meio do próprio título, selecionamos 8 trabalhos que eram 

referentes à Educação matemática nos livros didáticos à primeira vista. 

  Após uma leitura mais aprofundada acerca dos objetivos dos autores, 

retiramos 3 trabalhos pelo fato de os objetivos destes trabalhos não serem 
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propriamente a análise dos conteúdos de matemática financeira dos livros 

didáticos, dessa maneira, retornamos a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações e fizemos uma alteração na busca avançada. Retiramos a palavra-

chave Matemática Financeira, o que nos resultou em 56 trabalhos. Mantivemos 

cinco dos oito trabalhos encontrados na primeira busca ao BDTD, e, na segunda 

busca, encontramos mais três trabalhos que enfocavam no tema que propomos. 

 

Quadro 1 – Dissertações com o tema Matemática Financeira em livros didáticos 

Ano Título Autor(a) 

2016 
Ensino de matemática financeira: um diagnóstico 

em escolas públicas do Núcleo Regional de 
Educação de Guarapuava – PR 

MYSZKA, Paulo Sérgio 

2016 
Educação financeira e o livro didático de 
Matemática: uma análise das coleções 

aprovadas no PNLD 2015 para o Ensino Médio. 
GABAN, Artur Alberti Gaban 

2019 
Educação financeira nos livros didáticos de 

matemática dos anos finais do ensino 
fundamental 

AZEVEDO, Suedy Santos 
de 

2017 
A educação financeira nos anos finais da 

educação básica: uma análise na perspectiva do 
livro didático 

TRINDADE, Lilian Brazile 

2017 
Um olhar contemporâneo para a matemática 

financeira presente nos livros didáticos do ensino 
médio 

MANOEL, Camila Aparecida 
Lopes Coradetti 

2017 

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? 

SANTOS, Laís Thalita 
Bezerra dos 

2018 
Matemática financeira em alguns livros didáticos: 

um olhar crítico. 
OLIVEIRA, Émerson 

Fittipaldi Suassuna de 

2019 
Educação financeira no livro didático de 

Matemática (LDM): Concepção docente e prática 
pedagógica 

SANTIAGO, Misleide Silva 

Fonte: Dados organizados pelo autor a partir da pesquisa na BDTD 
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  O primeiro texto que selecionamos foi a dissertação do ano de 2016 cujo 

autor é Paulo Sérgio Myszka da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 

intitulada Ensino de Matemática Financeira: Um diagnóstico em escolas públicas 

do Núcleo Regional de Educação de Guarapuava-PR. O autor teve como objetivo 

principal a investigação acerca da abordagem da matemática financeira nos livros 

didáticos do ensino médio disponibilizados pelo Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD) 2015. Além disso, há um capítulo da dissertação destinado a 

consultar a opinião dos professores de matemática do Núcleo Regional de 

Educação de Guarapuava (NRE) sobre o ensino de matemática e sua abordagem 

nas escolas públicas da região. O autor em seu trabalho analisou os livros didáticos 

presentes no quadro a seguir: 

 

Quadro 2 – Coleções analisadas em Myszka (2016) 

Nome Edição & Ano Editora 

Conexões com a Matemática 2ª edição, 2013 Moderna 

Matemática: Contexto & Aplicações 2ª edição, 2013 Ática 

Matemática – Paiva 2ª edição, 2013 Moderna 

Matemática – Ciência e Aplicações 7ª edição, 2013 Saraiva 

Matemática – Ensino Médio 8ª edição, 2013 Saraiva 

Novo Olhar: Matemática 2ª edição, 2013 FTD 

 Fonte: Quadro organizado pelo autor a partir de Myszka (2016) 

 

O segundo texto que selecionamos foi dissertação do ano de 2016 cujo autor 

é Artur Alberti Gaban da Universidade de São Paulo, intitulada Educação financeira 

e o livro didático de Matemática: uma análise das coleções aprovadas no PNLD 

2015 para o Ensino Médio. O autor teve como objetivo principal fazer uma análise 

de como são apresentadas as atividades sobre educação financeira nos livros 

didáticos aprovados pelo PNLD 2015, à luz da matemática crítica descrita por Ole 

Skovsmose (2001). Em seu trabalho o autor preliminarmente faz uma análise 

quantitativa das questões que envolvem matemática financeira nos três livros de 
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cada coleção (referentes ao 1º, 2º e 3º ano do ensino médio) mostrando por meio 

de quadros e tabelas como foi feita a distribuição de questões ao longo dos livros 

didáticos. Logo após, o autor faz uma breve análise qualitativa do conteúdo e 

aponta possíveis mudanças que poderiam ser capazes de tornar as questões 

citadas mais interessantes para o aluno e promover uma aprendizagem mais 

significativa para o aluno à luz dos Cenários de Investigação de Ole Skovsmose. 

Os livros didáticos analisados por Gaban (2016) estão elencados no quadro a 

seguir: 

 

Quadro 3 – Coleções analisadas em Gaban (2016)   

Nome Ano Editora 

Conexões com a Matemática 2013 Moderna 

Matemática: Contexto & Aplicações 2013 Ática 

Matemática – Paiva 2013 Moderna 

Matemática – Ciência e Aplicações 2013 Saraiva 

Matemática – Ensino Médio 2013 Saraiva 

Novo Olhar: Matemática 2013 FTD 

Fonte: Quadro organizado pelo autor a partir de Gaban (2016) 

 

  O terceiro texto que selecionamos foi a dissertação do ano de 2019 cuja 

autora é Suedy Santos de Azevedo da Universidade Federal de Pernambuco, 

intitulada Educação financeira nos livros didáticos de Matemática dos anos finais 

do ensino fundamental. A autora teve como objetivo geral fazer uma análise de 

como são apresentadas as atividades sobre educação financeira nas coleções de 

livros didáticos aprovados pelo PNLD 2017. Como objetivos específicos a autora 

desejava com a análise, identificar e classificar nos livros dos alunos atividades com 

potencial para trabalhar com educação financeira, segundo algum dos ambientes 

de aprendizagem propostos por Skovsmose (2014). Além disso teve como 

propósito analisar a coerência nas orientações do Guia PNLD acerca do trabalho 

com EF e as atividades encontradas a fim de identificar em quais unidades 

temáticas da matemática as atividades de EF estavam inseridas. Para a análise, 
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foram objetos de estudo os livros das 11 coleções de Matemática dos anos finais 

do Ensino fundamental (6º, 7º, 8º e 9º anos), o que resultou em 44 livros analisados. 

  O quarto texto que selecionamos foi a dissertação do ano de 2017 cuja 

autora é Lilian Brazile Trindade, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

intitulada A Educação financeira anos finais da educação básica: Uma análise na 

perspectiva do livro didático. A autora teve como objetivo geral fazer uma análise 

da abordagem da educação financeira nos livros didáticos do Ensino Médio, 

mediante as orientações presentes nos documentos oficiais, elencando a 

organização matemática e didática das propostas apresentadas nos livros didáticos 

aprovados pelo PNLD 2015. A autora justificou a importância do tema por meio da 

hipótese de que a educação financeira propicia a reflexão quanto os hábitos 

relacionados ao consumo, sustentabilidade, ética planejamento financeiro e 

investimentos (TRINDADE, 2017).  

  A dissertação se caracteriza por uma pesquisa de caráter qualitativo e de 

cunho bibliográfico que se utiliza da Teoria Antropológica do Didático (TAD) de 

Chevallard (1999) definida pelo processo de transformação do saber, sendo a 

transformação do saber científico para o saber a ser ensinado (TRINDADE, 2017) 

e o Espaço Tridimensional Hipotético apresentado por Gascón (2003) que é 

formado por três eixos: modernista, tecnicista e teoricista e três quadrantes: 

construtivista, empirista e clássico, segundo a Figura 1. Para mais informações 

acerca de tais teorias, recomendamos a leitura da dissertação na íntegra. Para essa 

pesquisa, vamos nos ater somente as análises dos livros descrita pelos autores. 
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Figura 1 – Espaço Tridimensional Hipotético

 

Fonte: GÁSCON (2003 apud TRINDADE 2017, p. 67) 

 

 Por fim, Trindade (2017) ressalta a necessidade de mudanças na 

abordagem e a relevância da Educação Financeira no âmbito escolar, a qual está 

em segundo plano, como um assunto que “pode” ser trabalhado em projetos e 

temas transversais. 

  O quinto texto que selecionamos foi a dissertação do ano de 2017 cuja 

autora é Camila Aparecida Lopes Coradetti Manoel, da Universidade Federal do 

Mato Grosso do Sul, intitulada Um olhar contemporâneo para a matemática 

financeira presente nos livros didáticos do ensino médio. A autora teve como 

objetivo geral descrever e analisar discursos da matemática financeira nos livros 

didáticos de matemática do ensino médio (MANOEL, 2017). Em sua leitura, a 

autora se utilizou das contribuições da análise do discurso de Foucault para 

problematizar a matemática financeira presente nos livros didáticos de matemática 

do Ensino Médio aprovados pelo Plano Nacional do Livro Didático – PNLD, de 

2015. 
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 Segundo a autora,  
 

[...] a constituição do sujeito me interessa para tensionar o currículo 
de matemática, a matemática financeira naquilo que se desdobra 
para a constituição de alunos – alunos inseridos em uma instituição 
de ensino, com marcas neoliberais, marcas que tomam a escola e 
o currículo como um lugar que fabrica novas subjetividades 
(MANOEL, 2017, p. 33) 

 

Na dissertação, compreende-se a matemática financeira presente nos livros 

didáticos de matemática do Ensino Médio “como um componente curricular 

atravessado por significados que podem contribuir para os processos de 

subjetivação, por intermédio de verdades constituídas socialmente” (p. 27) e que 

esses discursos “se homogeneizaram e a constituíram como componente 

curricular, atribuindo-lhe um sentido próprio” (p. 29). 

Na busca de construir os “enunciados” propostos por Foucault, a autora 

buscou, de forma mais específica, algo que fosse parecido com a “ideia de que os 

alunos devem ser instruídos para fazer as melhores escolhas, as mais vantajosas” 

e que “esses alunos devem ser instruídos para jogar o jogo econômico que as 

diferenças produzem” (p. 55). Assim, Manoel (2017) notou alguns temas que a 

fizeram produzir significados sobre essa forma “de ser-sujeito do discurso da 

matemática” (p. 55) tal como apresentada pelos livros didáticos de matemática do 

Ensino Médio. Esses temas foram: investimento, poupança, tomada de decisão e 

cidadania, palavras que despertam “diferença nos discursos da matemática 

financeira presente nos livros didáticos de matemática” (p. 55). 

O sexto texto que selecionamos foi a dissertação do ano de 2017 cuja autora 

é Laís Thalita Bezerra dos Santos, da Universidade Federal de Pernambuco, 

intitulada 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. 

Como objetivo geral da dissertação a autora o definiu como sendo o de 

analisar como os manuais dos professores, assim como as atividades propostas 

nos livros dos alunos abordam a Educação Financeira. Dos livros selecionados 

para a análise, a autora fez um recorte da pesquisa para ater-se apenas aos livros 

didáticos de Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental aprovados pelo 
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Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2016. De maneira mais específica: 

quantificar as atividades que potencializem a discussão da temática EF; identificar 

as conteúdos e temáticas em que as atividades que tem potencial de discussão 

estão inseridas; analisar as atividades presentes nos livros, de acordo com os 

ambientes de aprendizagem de Skovsmose (2000); identificar nos manuais dos 

professores sugestões que os auxiliem no trabalho com EF e como os professores 

estão sendo orientados no trato com a EF presente nos livros didáticos de 

matemática (SANTOS, 2017, p. 67). 

  Para a compor o quadro metodológico da pesquisa a autora utilizou como 

base para a análise das atividades a categorização dos ambientes de 

aprendizagem, descritos por Skovmose (2000) segundo a Figura a seguir: 

 

Figura 2 – Ambientes de Aprendizagem segundo Skovsmose (2000). 

 

Fonte: SKOVSMOSE (2000, p. 8 ) 

 

 No ambiente de aprendizagem do tipo (1) estão presentes exercícios que 

fazem referência à matemática pura, isto é, sem contextualizações. Exercícios 

cujos enunciados costumam ter expressões do tipo: “Calcule...”,” Resolva a 

equação...” exercícios bem comuns ao modelo de ensino tradicional. Ambientes de 

aprendizagem do tipo (2) fazem menção a atividades de matemática sem 

contextualização, mas que trazem uma proposta que envolva os alunos por meio 

de desafios, ou, ainda, questões que fomentam reflexões e questionamentos por 

parte dos alunos. Já os ambientes de aprendizagem do tipo (3) trazem consigo 

exercícios que fazem referência à semi-realidade que Skovsmose define como uma 

realidade construída. São atividades que tratam de situações artificiais criadas 

pelos autores do problema, que tem como propósito maior a apresentação do 

exercício para que seja resolvido (SANTOS, 2017). O ambiente de aprendizagem 

do tipo (4) refere-se a uma semi-realidade na perspectiva de cenários para 



21 
 

 

investigação. No EF poderiam ser atividades que exploram situações da vida real 

ou simulados de um mercado, nas quais os alunos interagem como compradores e 

tomam decisões em relação a comparação de preços, situações de desconto em 

produtos. 

 Os ambientes de aprendizagem do tipo (5) são baseados, estritamente, em 

situações da vida real, que em EF, poderiam ser representadas por atividades que 

trabalham com dados reais por meio de tabelas ou gráficos. E, por último, o 

ambiente de aprendizagem do tipo (6) para o desenvolvimento de cenários de 

investigação que se referem a realidade num grau mais intenso.  Skovmose (2000) 

exemplifica, com a construção de um parque construído dentro da escola que foi 

arquitetado pelos próprios alunos por meio de atividades de medição, cálculo de 

materiais. As atividades possuíam um intuito real de serem realizadas 

 Acerca dos resultados da pesquisa a autora destacou a existência da EF de 

livros didáticos de matemática dos anos iniciais do ensino fundamental, apesar de 

não estar presente de forma obrigatória, até então, nos documentos oficiais. A 

autora ressaltou a importância de estudos na área para que haja a uma maior 

incidência de propostas como as já presentes nos livros. Além de disso, alertou 

para a necessidade de haver uma melhor elaboração do manual do professor no 

que tange as sugestões de trabalho com a educação financeira. 

  O sétimo texto que selecionamos foi a dissertação do ano de 2018 cujo autor 

é Émerson Fittipaldi Suassuna de Oliveira, da Universidade Federal de Campina 

Grande, intitulado Matemática Financeira em alguns livros didáticos: Um olhar 

crítico. Segundo Oliveira (2018), 

O livro texto é o instrumento utilizado no dia-a-dia do alunado e esse 
deve estar alinhado com as novas diretrizes educacionais que 
prezam pelo desenvolvimento dos discentes numa formação que 
os tornem cidadãos conscientes, além de aptos ao trabalho que 
exercem ou exercerão e ao uso das modernas tecnologias. 
(OLIVEIRA, 2018, p. 3) 

 

Então, como objeto de sua dissertação o autor considerou para análise três 

livros didáticos do Ensino Médio adotados por duas escolas da rede estadual de 

Campina Grande (PB), sendo um deles mais antigo, e dois, mais recentes. Oliveira 

(2018) define também os objetivos específicos de sua pesquisa como sendo:  
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[...] comparar as sequências em que foram abordados os conteúdos 
programáticos dos três livros aqui analisados, como os assuntos 
foram apresentados em cada livro, fazendo comparações quando 
assim for pertinente, e por fim, verificar a luz do que se preza nos 
novos parâmetros nacionais da educação se os livros didáticos 
estão em conformidade com o propósito de capacitação dos alunos 
ao trabalho e o uso de tecnologias (p.4). 

 

Os livros analisados estão dispostos no Quadro 4. 

 

 Quadro 4 – Livros didáticos analisados em Oliveira (2018) 

Nome Ano Editora 

Matemática, Volume 1 1995 Moderna 

Matemática Ciência e Aplicações, Volume 3 2010 Saraiva 

Matemática, Volume 3 2014 Ática 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor, de acordo com Oliveira (2018) 

 

E, por fim, o último texto que selecionamos foi a dissertação do ano de 2019 

cuja autora é Misleide Silva Santiago, da Universidade Federal da Paraíba, 

intitulada Educação Financeira no Livro Didático de matemática (LDM): Concepção 

Docente e Prática Pedagógica. 

Segundo Santiago (2019), 

[...] foi possível verificar que esta temática é pouco discutida no 
ambiente escolar e, muitas vezes, silenciada no ambiente da 
educação básica por meio das práticas docentes. Isso quer dizer 
que eventos educativos com pais de alunos e com alunos, por 
exemplo, deixam a desejar quando o assunto é Educação 
Financeira. (Santiago, 2019, p. 14) 

 

Além disso, Santiago ressalta que “que alguns livros didáticos não 

apresentam propostas relacionadas a esta temática, sendo especialmente 

constatada a sua ausência na prática docente dos professores de Matemática, bem 

como em propostas direcionadas aos alunos” (p.14). A autora entende a 

necessidade de as pessoas saberem administrar suas finanças, porém, segundo 
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ela, os livros didáticos apresentam em sua maior parte, conteúdos voltados a 

Matemática Financeira (porcentagens, juros simples, juros compostos e etc.). Por 

outro lado, defende a presença de conteúdos voltados a Educação Financeira que 

é pouco explorada em sala de aula pelos professores.   

Santiago (2019) estipula como objetivo geral de sua dissertação “analisar 

propostas de Educação Financeira apresentadas no livro didático de Matemática 

do Ensino Médio, verificando sua repercussão na prática docente dos professores 

de Matemática” (p.18). Como objetivos específicos: identificar propostas da 

Educação Financeira em um Livro Didático de Matemática (LDM) utilizado no 1º 

ano do Ensino Médio em uma Escola Estadual da cidade de Campina Grande-PB; 

verificar a concepção sobre a EF em depoimentos dos professores(as) de 

Matemática e sua repercussão na prática docente; apresentar uma proposta sobre 

educação financeira baseada na pesquisa realizada no LDM do Ensino Médio e a 

concepção defendida pelos professores de Matemática. 

 Santiago (2019) caracteriza sua pesquisa como qualitativa bibliográfica com 

abordagem de campo cujo instrumento de coleta de dados foram dois questionários 

abertos a fim de esclarecer as questões de interesse da pesquisa e obter maiores 

detalhes dos alunos e dos professores. O livro didático escolhido para análise foi 

Novo olhar: Matemática, do 1° ano do Ensino Médio, do autor Joamir Roberto de 

Souza, livro aprovado pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) a ser 

utilizado pelos anos de 2015 a 2017. 
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3 Como os livros didáticos abordam o tema Matemática/ Educação 

financeira ? 

 

3.1  Livros didáticos do PNLD 2015 analisados por Myszka (2016) 

  A seguir faremos uma descrição, com comentários, acerca dos conteúdos 

de Matemática Financeira presentes nos seis livros didáticos aprovados pelo PNLD 

2015 do Ensino Médio analisados no trabalho de Myszka (2016) . 

No trabalho realizado por Myszka (2016) são analisadas as seis coleções de 

livros aprovados pela equipe de avaliadores e elaboradores do guia PNLEM, 

juntamente com os resumos de cada obra. Em relação a primeira coleção, 

Conexões com a Matemática, de acordo com o guia do PNLEM (BRASIL, 2015), o 

autor escreve que o conteúdo de matemática financeira é dado juntamente com o 

de funções que, de fato, é a abordagem adequada quando pensamos a matemática 

conceitual por trás dos conceitos presentes em matemática financeira a nível 

escolar. 

Por meio das análises que serão aqui apresentadas Myszka (2016) buscou 

responder as seguintes perguntas: 

- O conteúdo é completo o suficiente para formar educandos letrados 

financeiramente? 

-  Qual o grau de contextualização utilizado? 

- Qual o tipo de exercício que é trabalhado? 

Myszka (2016) deixa claro que o livro traz inovações na abordagem da 

matemática financeira pelo fato de mesclar atividades tradicionais e atividades não 

padronizadas, como uso de planilhas, orçamento doméstico. Isso torna evidente o 

intuito de apresentar a utilidade da matemática financeira na vida cotidiana que não 

seja por meio de exercícios que se utilizam apenas de manipulação e aplicação de 

fórmulas. Myszka (2016) chama atenção para pontos importantes que não estavam 

presentes no livro, como a ausência de sistemas de amortização, ou, ainda, a 

superficialidade ao tratar da relação dos juros com as progressões. Além disso, 

Myszka (2016) aponta que não houve contextualização histórica do conteúdo, o 

que para ele seria uma oportunidade de mostrar a importância do conteúdo ao 

longo da história e inserir o aluno cada vez mais na aula. 
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O segundo livro, Matemática: Contexto e Aplicações, de acordo com o guia 

do PNLEM (BRASIL, 2015), é contextualizado e claro, porém, para Myszka (2016), 

peca pela quantidade excessiva de conceitos e atividades propostas, aliado a uma 

sistematização precoce dos conteúdos. Tal livro, na visão de Myszka (2016), não 

apresentou inovações pelo fato de trabalhar apenas com atividades tradicionais, 

sem o incentivo ao uso de planilhas, apesar de ressaltar a necessidade da 

calculadora na resolução de exercícios. Além disso, não apresenta os sistemas de 

amortização e a relação da matemática financeira com as progressões e, nenhuma 

contextualização histórica do assunto. 

Como o intuito deste trabalho é fazer um apanhado geral acerca das 

opiniões expostas em pesquisas que versam sobre a qualidade dos conteúdos de 

matemática financeira presentes nos livros didáticos aprovados no PNLD, vamos 

deixar apenas essas duas análises feitas por Myszka (2016), para que o leitor 

possa ter uma breve ideia de como Myszka pensa acerca do tema. Para mais 

detalhes sugiro a busca direta pelo trabalho de Myszka. 

Agora, partiremos para as conclusões expostas após a análise de Myszka 

(2016) dos seis livros didáticos aprovados no PNLD 2015. Para Myszka (2016) é 

possível constatar a disparidade entre as abordagens utilizadas, os conceitos 

trabalhados e exercícios propostos. Contudo, de modo geral, os livros didáticos têm 

evoluído em relação ao conteúdo de matemática financeira se comparada à 

pesquisas anteriores como a de Hélio Rosetti Júnior e Juliano Schimiguel de 2010 

na Enciclopédia Biosfera que trata também da análise de matemática financeira 

nos livros didáticos nacionais do período de 1990 até 2005, período em que os três 

autores de livros citados por Myszka já possuíam publicações voltadas aos alunos 

do ensino médio. Apesar do avanço, Myszka (2016) ressalta que alguns conceitos 

não constam em alguns livros analisados, assim como existem conceitos que são 

abordados de maneira superficial. 

Além disso, o autor destaca a escassez de questões envolvendo 

planejamento familiar, orçamento doméstico e questões relacionadas ao bom uso 

do dinheiro que é tão ou até mais importante do que fórmulas e resolução de 

exercícios padronizados, para a construção do ser humano ciente e consciente de 

si em se tratando de sua vida financeira. Quanto aos exercícios, Myszka (2016) 

relata que, em suas análises, as questões trabalhadas possuem caráter 
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prioritariamente instrumental que não dependem de tomadas de decisões por parte 

dos alunos, o que demonstra uma perda de oportunidade de tornar essas atividades 

algo que impacte efetivamente na formação do indivíduo a se tornar um cidadão 

munido da sabedoria necessária para tomada de decisões financeiras com base na 

razão. 

 

3.2 Livros didáticos do PNLD 2015 analisados por Gaban (2016) 

Agora, faremos uma descrição, com comentários, acerca dos conteúdos de 

Matemática Financeira presentes nos seis livros didáticos para o Ensino Médio 

analisados no trabalho de Gaban (2016). 

O trabalho desenvolvido por Gaban (2016) traz uma análise das coleções 

dos livros didáticos aprovados pelo PNLD 2015. Primeiramente, Gaban (2016) faz 

um estudo estatístico quantitativo acerca da distribuição dos conteúdos de 

Matemática Financeira dentre os livros das coleções, e, também, entre as coleções 

aprovadas. Já, no fim, Gaban desenvolveu uma análise qualitativa acerca das 

atividades apresentadas pelos livros segundo os pressupostos dos Cenários de 

Investigação propostos por Skovsmose (2000). 

Irei expor algumas das conclusões acerca da etapa estatística quantitativa 

do trabalho de Gaban (2016), visto que o trabalho desenvolvido por ele se aproxima 

muito do trabalho de Myska, descrito anteriormente. 

A primeira coleção analisada por Gaban (2016) foi Conexões com a 

Matemática de Fábio Martins de Leonardo, publicado pela  editora Moderna. O 

autor escreve que a quantidade de exercícios que envolvem finanças é pequena e 

aparecem com maior frequência em capítulos que desenvolvem o assunto de 

funções, e, também, tratamento de dados. Por outro lado, destaca que em outros 

capítulos a frequência de exercícios envolvendo matemática financeira é inferior a 

7% do total de exercícios do capítulo. 

Um fato importante a deixar claro é que nas estatísticas estruturadas por 

Gaban (2016), considerou-se toda e qualquer atividade que fazia referência a 

questão monetária, ou seja, qualquer atividade com uso de dados monetários 

(questões envolvendo compras, custo de produção de um objeto, otimizações e 

etc.), mesmo que não fossem utilizados os conceitos e as fórmulas conhecidas da 

Matemática Financeira para resolução de tal problema. 
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Desta maneira, Gaban (2016) ressalta que a maior frequência de atividades 

de Matemática Financeira está presente no livro 3 (que se refere ao terceiro ano do 

ensino médio) da coleção pelo fato de haver um capítulo destinado a Matemática 

Financeira, embora apenas 46 dos 70 exercícios presentes no capítulo, segundo 

ele, sejam propriamente voltados a temática do capítulo. 

Já na segunda coleção analisada, Matemática: Contexto e Aplicações de 

Luiz Roberto Dante, as conclusões foram parecidas com a da primeira coleção, 

porém, diferentemente da mesma, os exercícios de matemática financeira estavam 

concentrados em poucos capítulos cujas temáticas eram pertinentes para o seu 

desenvolvimento, e, por conta disso, a quantidade de exercícios era ainda menor 

se comparado a primeira coleção analisada. Como exemplo, podemos destacar o 

livro 2 (que se refere ao segundo ano do ensino médio) da coleção que apresenta 

menos de 1% de atividades que se relacionam com Matemática Financeira, uma 

vez que seus capítulos em sua maioria tratam de assuntos da geometria, apesar 

de haver maneiras simples de inserir Matemática Financeira na temática da 

geometria, como venda de metragem de tecido para confecções, utilizar-se do 

custo do metro quadrado para a compra de um terreno, etc. 

Haja vista a breve análise de duas das seis coleções analisadas por Gaban 

(2016), que caso tenha interesse maior em conhecer a análise das outras coleções, 

sugiro consultar a obra na íntegra. 

Como conclusão do estudo quantitativo, Gaban (2016), afirma que um fator 

comum entre as coleções é que o quantitativo de exercícios envolvendo 

Matemática Financeira não ultrapassou 8% do total de cada obra e que se não 

fossem contabilizados os exercícios presentes nos capítulos específicos de 

Matemática Financeira, o quantitativo de exercícios estaria abaixo de 4%, com a 

exceção de uma das seis coleções, o que demonstra uma falta de transversalidade 

dos exercícios presentes no livros didáticos aprovados no PNLD 2015. 

 

3.3  Livros didáticos analisados por Azevedo (2019) 

O trabalho realizado por Azevedo (2019) teve como objetivo geral “analisar 

se/como atividades de Educação Financeira Escolar têm sido abordadas em livros 

didáticos de Matemática dos anos finais do ensino fundamental aprovados no 
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PNLD 2017, segundo os ambientes de aprendizagem propostos por Skovsmose 

(2014)” (p. 56). 

 O trabalho consistiu na busca e identificação de atividades que tivessem 

“potencial” para o trabalho com Educação Financeira (p. 56). Para isso, foram 

analisados 44 livros dos anos finais do Ensino Fundamental que compunham 11 

coleções de livros aprovados pelo PNLD 2017. Para a autora uma atividade com 

potencial para o trabalho com Educação Financeira é quando, 

 

[...] a seção do livro já vier afirmado ou quando identificarmos em 
sua escrita discussões sobre compras, vendas, descontos, tomada 
de decisão com aspectos financeiros, ética e sustentabilidade 
relacionadas a finanças. O potencial também está relacionado ao 
fato de se tratarem de atividades de livro didático que 
precisam/sugerem intervenção do professor [...] (AZEVEDO, 2019, 
p. 56-57) 

 

Diferentemente dos demais trabalhos analisados até o momento, a análise 

dos livros didáticos foi realizada por meio das atividades em si, de acordo com os 

ambientes de aprendizagem propostos por Skovsmose (2014). A autora agrupou 

as atividades com potencial para o trabalho com a Educação Financeira dentro de 

algum dos ambientes de aprendizagem, além de analisar a existência ou não de 

coerência nas orientações do guia PNLD e do manual do professor. 

 A autora afirma que as atividades não apresentam claramente um contexto 

de Educação Financeira Escolar (p. 60). Por outro lado, salienta que há uma 

quantidade considerável de atividades que envolvem contextos figurados (semi-

realidade, segundo Skovsmose) que discutem Matemática Financeira e Juros (p. 

60). 

 A seguir apresentamos o quantitativo de atividades encontradas por 

Azevedo (2019) classificados por ambiente de aprendizagem. 
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Figura 3 – Síntese do quantitativo de atividades sobre Educação Financeira por 
Ambiente de aprendizagem 

 

Fonte: AZEVEDO (2019, p. 61) 

 

 Na tabela elaborada por Azevedo (2019) destaca-se a concentração de 

atividades do ambiente 1 que “faz referência ao paradigma do exercício combinado 

com a matemática pura, pelo fato de explorar apenas o contexto do exercício” (p. 

67) e aplicação de fórmula, e do ambiente 3, no qual prevalecem atividades cujos 

dados não são verídicos, mas que são utilizados para que haja uma 

contextualização, de modo a aproximar-se da realidade do aluno e auxiliar na 

resolução. 

 Num outro momento, ao comparar sua pesquisa que trata dos anos finais do 

ensino fundamental com outras que versam sobre o ensino médio e outras sobre 

os anos iniciais do ensino fundamental, a autora considera que “na medida que os 

alunos avançam na escolaridade se deparam com atividades sempre mais 

complexas em que prevalece o cálculo em detrimento de questões mais 

argumentativas” (p. 62). 

 A seguir apresentamos um gráfico produzido por Azevedo (2019) no qual a 

autora apresenta o quantitativo de ambientes de aprendizagem por coleção 

analisada: 
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Figura 4 – Cruzamento de dados entre ambiente por coleção analisada em 
Azevedo (2019) 

 

Fonte: AZEVEDO (2019, p. 65) 

 

Azevedo (2019) destaca o ambiente 3 não só como sendo o maior em termos 

quantitativos, mas, também o que prevalece em 9 das 11 coleções analisadas. Por 

outro lado, pouquíssimos são os exercícios do ambiente 3 que exploram os 

cálculos, mas que levantam questões a serem refletidas pelos alunos e 

argumentação acerca da tomada de decisão no contexto da matemática financeira. 

 Quanto a presença de orientações no manual do professor, Azevedo (2019) 

destaca que “a atuação do professor é primordial ao promover debates sobre as 

questões, possibilitando investigações e troca de argumentos entre os alunos” (p. 

72). Portanto, as orientações do manual são essenciais para que o professor possa 

ensinar com intencionalidade, sobretudo no contexto da Educação Financeira. Na 

figura a seguir a autora elenca o número de orientações presentes no manual do 

professor por coleção. 
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Figura 5 – Orientações no manual do professor por coleção 

 

Fonte: AZEVEDO (2019, p. 77) 
 

Segundo a autora, 

[...] apenas uma coleção possui mais atividades com orientações 
específicas, o restante em sua maioria não apresenta nenhuma 
orientação que consideramos relevante. Algumas chamam a 
atenção para o manual, entretanto na medida que fomos no manual 
não encontramos nada referente à discussão proposta. 
(AZEVEDO, 2019, p. 78) 

  

 Azevedo (2019) também salienta que as orientações do professor alertam 

sobre a possibilidade de resposta, porém, não considera que apenas com a parte 

escrita possibilite a ampliação da atividade de um mero exercício a um cenário de 

investigação. Dessa maneira, a atuação do professor se torna cada vez mais 

necessária em virtude da escassez de orientações para que não haja a 

predominância de atividades do ambiente 1, centrado no paradigma do exercício. 

 Em relação as atividades de Educação Financeira por eixos temáticos a 

autora constatou a concentração dessas atividades nos assuntos que versam sobre 

números, álgebra e transversalidade, portanto, não há presença de atividades de 
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Educação Financeira nos campos de geometria, de grandezas e medidas e nem 

em probabilidade e estatística. 

 

3.4  Livros didáticos do PNLD 2015 analisados por TRINDADE (2017) 

Agora, faremos uma descrição, com comentários, acerca dos conteúdos de 

Matemática Financeira nos livros didáticos aprovados pelo PNLD 2015 para o 

Ensino Médio analisados no trabalho de Trindade (2017), mais especificamente, a 

coleção selecionada contêm 3 volumes destinados a cada uma das séries do 

Ensino Médio, intitulada Novo Olhar Matemática, do autor Joamir Souza da Editora 

FTD, publicada em 2013.  

No trabalho desenvolvido, a autora ressalta positivamente que, no conteúdo 

de matemática financeira, Joamir Souza apresenta atividades matemáticas que 

compreendem situações reais cujas conexões são significativas e diversificadas 

com as práticas sociais atuais (p.120). Assim, perpassam o ensino por meio de 

cálculo numéricos, ressaltando temas relevantes do cotidiano da vida adulta, como 

situações de consumo, de investimento, tributos, imposto de renda e etc. Tais 

assuntos ressignificam a importância e abordagem da Educação Financeira nos 

livros didáticos, sobretudo, no ambiente escolar. 

Para Trindade (2017), nas obras presentes no Guia do PNLD (BRASIL, 

2015), há uma sequenciação dos conhecimentos que não favorece a autonomia do 

aluno, o que dificulta as reflexões e analogias com a realidade, pois os livros fazem 

a apresentação das definições e conceitos, seguidos de exemplos e atividades 

resolvidas e posteriormente, exercícios para aplicação da teoria (p. 120), o que 

reforça uma visão tecnicista da educação ao priorizar as técnicas algorítmicas e 

limita a participação do aluno, comprometendo o aprofundamento e uma visão mais 

ampla acerca dos objetos matemáticos. 

Trindade (2017) dividiu sua análise dos livros didáticos em quatro etapas e 

segundo os critérios a seguir: 
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Figura 6 – Critérios de Análise de Trindade (2017) 

 

Fonte: TRINDADE (2017, p.78) 

 

Cada etapa da análise de Trindade (2017) tinha os seguintes objetivos:  

Etapa 1: Apresentar, quantificar e classificar as atividades de Educação 

Financeira mediante os critérios C1 a C5 de acordo com a disposição em cada 

volume. 

Etapa 2: Analisar à luz dos critérios estabelecidos, os exercícios de cada 

volume que se relacionam com a Educação Financeira. 

Etapa 3: Analisar a organização dos exercícios da etapa 2 com base no 

referencial teórico da Teoria Antropológica do Didático (TAD). 

Etapa 4: Analisar a organização didática da coleção segundo a teoria do 

Espaço Tridimensional Hipotético, das orientações presentes no livro do professor 

e no Guia do PNLD. 

 

Vamos destacar agora as ideias da autora após a análise dos quadros da 

etapa 1, agrupando as atividades segundo os critérios disponibilizados por Trindade 

(2017) no quadro anterior para que possamos resumir melhor as informações 

presentes no trabalho desenvolvimento por ela. 

Para o critério C1, que verifica a presença de situações que abordam o 

cotidiano ao que se refere ao consumo e atitudes éticas, Trindade (2017) destaca 

que o Volume 1 apresenta 32 propostas concentradas na unidades que versam 

sobre Funções e Progressões. Por outro lado, a autora verifica a ausência de 

indicações ou sugestões no manual do professor, o que é preocupante pelo fato do 

consumo e questões éticas fazerem parte do cotidiano do aluno e serem relevantes 
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no desenvolvimento do indivíduo, além minimizar os impactos negativos futuros na 

economia e na vida da população (p. 78). 

Já no Volume 2 há uma disparidade em relação ao Volume 1 quanto ao 

número presente de propostas que versam sobre Educação Financeira. Há 77 

propostas distribuídas em três das cinco unidades do Volume 2, que são: Unidade 

2: Matemática Financeira e Estatística, Unidade 3: Matrizes, Determinantes e 

Sistemas Lineares, Unidade 5: Análise Combinatória e Probabilidade. 

 Trindade (2017) ressalta que “devido ao fato desse livro apresentar a 

unidade de Matemática Financeira, justifica-se a maior quantidade de abordagem 

referente a Educação Financeira (p. 99-100)”. Além disso, as unidades de 

Trigonometria e Geometria não apresentam qualquer abordagem do assunto. 

Por fim, no Volume 3, Trindade (2017) afirma que o volume “apresenta 

apenas uma proposta de atividade que contempla a abordagem da Educação 

Financeira, mediante os critérios C1 e C3 sendo que este exercício pertence à 

unidade de Estatística (p. 111)”. Assim, o trabalho desenvolvido por Trindade 

(2017) apresenta apenas dois quadros que se referem ao Volume 3, mais 

especificamente mostrando a presença de apenas uma atividade para o critério C1 

e a mesma atividade para o critério C3. Por isso, a partir daqui iremos tratar apenas 

dos volumes 1 e 2. 

Para o critério C3 a autora destaca a presença de 8 atividades que versam 

sobre o consumo consciente, dos quais estão presentes em duas unidades : na de 

Funções, que apresenta sete atividades, e na de Progressões, com apenas uma 

atividade. Trindade (2017) faz apontamentos de como professor poderia utilizar 

situações da vida cotidiana para trabalhar esse aspecto de suma importância para 

vida do cidadão que é a tomada de decisão e que pode ser exercitada por meio do 

estudo de anúncios de produtos ou forma de pagamentos para uma melhor decisão 

a ser tomada. No Volume 2 as atividades segundo o critério C4 estão presentes em 

apenas duas unidades: Matemática Financeira e Estatística; Matrizes, 

Determinantes e Sistemas Lineares. A autora ressalta que na unidade de 

Matemática Financeira há 31 atividades dentre as 37 constatações do Volume 2, 

possibilitando que o professor trabalhe questões de consumo consciente diversas 

vezes durante os conteúdos dessa unidade. 
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Já no critério C5, que trata da conscientização sobre a relevância e 

importância acerca das reservas financeira e investimentos, Trindade (2017) 

constata a presença de 4 atividades na unidade de Funções e 3 na unidade de 

Progressões no Volume 1, e afirma que “as sete abordagens [...] não são 

suficientes para que, em um ano letivo de aulas de Matemática, o aluno aprenda, 

reflita e construa estratégias de poupança para a vida adulta (p. 80-81)”. No Volume 

2 a autora constata a presença de 33 abordagens do critério 𝐶5 das quais 29 estão 

presentes na unidade de Matemática Financeira, que é um assunto favorável a 

discussão segundo possíveis encaminhamentos dados pelo professor. 

Descrevemos, até o momento, os critérios que acreditamos ser mais 

relevantes para o desenvolvimento de aluno ciente e consciente de suas finanças 

e preocupado em tomar atitudes não o prejudiquem financeiramente sua vida 

adulta. Na etapa 2, a autora destaca algumas atividades segundo os critérios 

estabelecidos anteriormente, porém não consideramos relevante nesse momento 

para o nosso trabalho. 

Na etapa 3, Trindade (2017) buscou analisar a organização dos exercícios 

da etapa 2 com base no referencial teórico da Teoria Antropológica do Didático 

(TAD). A autora constatou que não era necessário o uso de conhecimentos de 

Matemática Financeira na resolução dos exercícios propostos que envolveram 

Educação Financeira na coleção analisada, apesar de, na maioria das resoluções 

apresentadas, a técnica para resolução estivesse restrita ao uso de algoritmos. 

Por fim, na etapa 4, Trindade (2017) analisou a organização didática da 

coleção segundo o Espaço Tridimensional Hipotético. Segundo as informações 

presentes nas orientações do livro do professor e no Guia do PNLD, observa-se 

uma abordagem clássica pelo fato da maioria dos exercícios se localizarem nos 

eixos tecnicista e teoricista. A autora destaca também que não há orientação no 

exemplar do professor referente à Educação Financeira. 

 

3.5  Livros didáticos do PNLD 2015 analisados por MANOEL (2017) 

No trabalho de Manoel (2017), a autora definiu como o objeto da 

investigação a matemática financeira presente nos livros didáticos de matemática 

do ensino médio, aprovados pelo Plano Nacional do Livro Didático – PNLD, de 

2015. Daí, definiu, então, o objetivo da pesquisa como sendo descrever e analisar 
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discursos da matemática financeira nos livros didáticos de matemática do ensino 

médio (p.12). Inspirada nos estudos de Foucault acerca da análise do discurso e 

constituição do sujeito, a autora constrói um diálogo de maneira a problematizar os 

conteúdos da matemática financeira. 

 A autora observa o currículo como uma “produção social, por meio da 

linguagem” (LOPES, 2011 apud MANOEL, 2017), que considera o “discurso” um 

ato de poder e não uma expressão da realidade, atribuindo-lhes então “o poder de 

significar, de criar sentidos e hegemonizá-los” (LOPES, 2011 apud MANOEL, 2017) 

e à medida que esses sentidos são partilhados e aceitos entre os alunos, e 

futuramente, entre a sociedade, constituem um instrumento no processo de 

significação. Nesse contexto, a matemática presente nos livros didáticos do ensino 

médio se inclui como componente curricular não neutro, atravessado por relações 

de poder (p.30).  

 Acerca dos significados, Souza (2015, p. 84 apud MANOEL 2017) afirma 

que “os que atribuímos à educação, à pedagogia e ao currículo são sustentados 

solidamente nas ideias da modernidade e seu foco incide em transmitir o 

conhecimento científico e moldar o sujeito para ser representante da sociedade 

moderna constituída”. Manoel (2017), então, justifica sua escolha pelas 

contribuições foucaultianas da análise do discurso à constituição do sujeito para 

problematizar as questões relacionadas à educação, sobretudo, a matemática, 

para tensionar o currículo de matemática quanto à matemática financeira em 

relação a constituição dos alunos que estão inseridos em uma instituição de ensino 

com marcas neoliberais, fábricas de novas subjetividades (p. 33). 

 Para atender ao objetivo da pesquisa proposta, Manoel (2017) pretendeu 

observar o currículo de matemática, sobretudo a matemática financeira, ao lançar 

luzes sobre a forma como ela se apresenta, para assim compreender o que a faz 

ser apresentada dessa maneira e não de outra, o que faz ter sua singularidade 

marcada (p. 41), “seria olhar como essas informações se articulam para reforçar 

intenções de uma época em que os determinantes políticos econômicos regem o 

currículo de matemática”(p. 41). 

 As obras escolhidas por Manoel (2017) para sua análise foram seis coleções 

aprovadas pelo PNLD de 2015: 
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Matemática Paiva, de Manoel Paiva; Conexões com da Matemática de Fábio 

Martins de Leonardo; Matemática – Contextos e Aplicações, de Roberto Luiz Dante; 

Matemática, Ciência e Aplicações, dos autores Gelson Iezzi; Osvaldo Dolce; David 

Degenszajn; Roberto Périgo e Nilze de Almeida; Matemática Ensino Médio, das 

autoras Kátia Stocco Smole e Maria Ignez Diniz e Novo Olhar – Matemática, de 

Joamir Souza. Contudo, após a escolha, Manoel (2017) limita-se apenas a olhar os 

capítulos e seções das obras que se intitulavam como “Matemática financeira”. 

 Em seu trabalho Manoel (2017) observou alguns temas que a fizeram 

considerar como a matemática financeira e o currículo de matemática se articulam 

para compactuar com o jogo econômico: “é a mesma coisa que dizer que esses 

alunos devem ser instruídos para jogar o jogo econômico que as diferenças 

produzem. Ou seja, que as diferenças sociais produzem” (p. 55).  

 Assim, a autora passou a olhar mais atentamente para alguns temas que a 

fizeram refletir sobre essa forma de “ser-sujeito do discurso da matemática” (p. 55). 

Esses temas foram: investimento, poupança, tomada de decisão e cidadania, 

“palavras que despertam a diferença, a diferença nos discursos da matemática 

financeira presente nos livros didáticos de matemática” (p. 55).  

 Quanto a tomada de decisão, a autora percebe que o tema é evidenciado 

“em enunciações que mencionaram o fato de o sujeito ser instruído para práticas 

econômicas que podem levá-lo a tomar melhores decisões com relação a 

investimento e poupança, às formas de lidar com o dinheiro” (MANOEL, 2017, p. 

57). Nesse caso, a instrução é “útil para a sua economia” e “esse indivíduo deve se 

reconhecer como sujeito do discurso do jogo competitivo que faz distinguir essas 

vantagens” (MANOEL, 2017, p. 57).  

 Ao pensar sobre o tema investimento e poupança a autora percebe sua 

associação ao rendimento ou acúmulo de “capital e/ou dinheiro”, e que, por sua 

vez, se associam a práticas econômicas. Sobre esse tema a autora observa que: 

[...] para aquisição de bens de consumo, é necessário um tempo de 
trabalho e que esse tempo está associado ao acúmulo de dinheiro. 
Também notei que a matemática financeira presente nos livros 
didáticos de matemática do ensino médio legitimam práticas de 
investimento e poupança como uma das instruções do cunho da 
matemática financeira. Para essas instruções, alguns livros 
mencionam que o regime de juros compostos é uma das formas de 
capitalizações mais vantajosas (MANOEL, 2017, p. 58).  
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  Outro tema que despertou atenção de Manoel (2017) interesse foi o que se 

refere à cidadania, ao se questionar sobre qual seria a relação entre ser cidadão e 

ter conhecimento sobre matemática financeira.  

 Acerca das conclusões que Manoel (2017) considerou ao analisar os livros 

didáticos descritos anteriormente podemos destacar que a autora observou 

[...] um desdobramento da família ocidental moderna como uma 
empresa, significados que reforçavam a criação de um capital 
humano sofrendo uma inflexão para a constituição de um sujeito 
homo oeconomicus neoliberal, o empresário de si, o cidadão 
neoliberal, aquele que é sujeito por ter um comportamento 
econômico, por entrar na ordem desse discurso. (MANOEL, 2017, 
p. 112) 

 

Dessa maneira, segundo Manoel (2017), o currículo planejado de 

matemática financeira estaria funcionando em torno de uma sociedade neoliberal 

que busca uma formação baseada no mercado (p.112), de modo a manter o jogo 

das diferenças, e por esse motivo a autora acredita que as políticas públicas de 

currículo e livros didáticos são proliferadores de mecanismos para essa condição 

neoliberal (p.112). 

 

3.6  Livros didáticos do PNLD 2017 analisados por SANTOS (2017) 

 A dissertação de Santos (2017) tem como objetivo geral a análise dos 

manuais dos professores e das atividades propostas em livros didáticos de 

matemática dos anos iniciais do ensino fundamental aprovados pelo PNLD 2016 

que abordam educação financeira. Foram separados para análise 23 coleções de 

alfabetização referentes aos 1°, 2° e 3° anos e 17 coleções de matemática que se 

referem aos 4° e 5° anos. Os livros que possuíam alguma unidade/capítulo e/ou 

seção que indicaram algum possível trabalho com educação financeira foram 

selecionados para análise e após uma filtragem foram destacados 32 livros que 

atendiam aos seguintes critérios: 

• Presença de alguma proposta para o aluno e/ou alguma orientação ao 

professor sobre o desenvolvimento do trabalho com educação financeira. 

• Presença de orientações ao professor correspondente à unidade/capítulo 

e/ou seção que trabalharam educação financeira. 
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 Segundo Santos (2017), 

Os critérios justificam-se pelo fato de que nos livros didáticos, [...], 
encontram-se muitas atividades envolvendo dinheiro como 
contexto, mas que têm objetivos diversos, [...], e não a discussão 
da EF (SANTOS, 2017, p. 68).  

 

 Assim, dentre todos os livros didáticos de matemática dos anos iniciais do 

ensino fundamental aprovados no PNLD 2016, 23 livros de alfabetização 

matemática e 9 livros de matemática atenderam aos critérios estabelecidos. Para 

análise dos manuais dos professores Santos (2017) tomou como base a 

categorização de Skovsmose (2000) que pode ser observada segundo a seguinte 

sistematização: 

 

Figura 7 – Modelo para análise dos manuais dos professores e das atividades 
propostas nos livros dos alunos à luz de Skovmose (2000) 

 

Fonte: SANTOS (2017, p.69) 

 

Para classificar as atividades segundo os cenários de investigação de 

Skovsmose (2000) a autora destaca que as atividades sem orientação no manual 

do professor foram categorizadas como paradigmas do exercício. Por outro lado, 

as que possuíam algum tipo de orientação no manual do professor sobre os 

encaminhamentos que possibilitassem reflexões por parte dos alunos foram 
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categorizadas como tendo potencial para um cenário de investigação. Para atender 

os objetivos da pesquisa, inicialmente houve uma quantificação das coleções e dos 

livros que apresentavam atividades de educação financeira, e posteriormente a 

categorização das atividades encontradas. Além disso, há uma terceira seção que 

trata da relação das atividades propostas com os conteúdos matemáticos cuja 

discussão gira em torno da possibilidade da discussão de educação financeira em 

outras disciplinas. 

A seguir apresenta-se o quadro que a autora sistematizou para quantificar 

as atividades de educação financeira por coleções (distribuídas com as letras de A 

à T) e por anos (com os números de 1 a 5, para indicar o 1°,2°,3°,4° e 5° anos). A 

autora destaca, também, que livros que não apresentaram atividades de educação 

financeira foram identificados com um traço quando apresentaram apenas 

sugestões ao professor, e com um asterisco quando apresentavam apenas 

indicações de livros e/ou sites. 

 
Figura 8 – Sistematização do quantitativo de livros analisados em Santos (2017) 

 

Fonte: SANTOS (2017, p.74) 
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 Na figura 9 apresenta-se o quantitativo total de atividades de educação 

financeira de acordo com os anos escolares nos livros analisados por Santos 

(2017): 

Figura 9 – Quantitativo de atividades de EF por ciclo e ano escolar 

 

Fonte: SANTOS (2017, p.75) 

 

 Desta maneira, foram encontradas 48 atividades com potencial para 

discussão de educação financeira nos livros de 1° a 5° ano. Uma hipótese que a 

autora levantou é que, por conta do maior número de conteúdos de matemática no 

4° e 5° ano, as atividades de educação financeira, por não estarem presentes no 

currículo de forma sistematizada são deixadas a margem do ciclo, enquanto nos 

livros de alfabetização há mais espaço para o trabalho com educação financeira 

visto que há menos volume de conteúdo. 

Segundo a autora, 

Apesar de haver poucas atividades presentes em livros didáticos 
de matemática dos anos iniciais do ensino fundamental, defende-
se a importância de que elas sejam analisadas, de modo que se 
investigue a discussão que está sendo propiciada e os subsídios 
que dão, de fato, para que o aluno possa vir a tomar decisões 
conscientes e com criticidade (SANTOS, 2017, p. 76) 

 

Dessa maneira observa-se que Santos (2017), assim como os outros 

autores destacados nesse trabalho, acreditam que o papel do professor é crucial 

para que, mesmo atividades sem orientação ou voltadas ao paradigma do 

exercício, segundo as ideias de Skovsmose (2000), sejam analisadas de modo que 

o contexto propiciado pela questão não seja desperdiçado.  

Considerando a possibilidade do trabalho com educação financeira em 

outras disciplinas, a autora constata que das 48 atividades, apenas 13 envolveram 

conteúdos matemáticos, 9 nos livros de alfabetização matemática e 4 nos livros de 
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matemática. A autora então destaca que o baixo quantitativo de atividades que 

envolveram conteúdos matemáticos auxilia a percepção de que educação 

financeira pode ser trabalhada em outras disciplinas. Além disso Santos (2017) 

defende que há a possibilidade de trabalhar com a educação financeira a partir de 

outras disciplinas, para além do conteúdo matemático e sugere, por exemplo, 

trabalhar a influência das propagandas/mídia a partir da leitura de textos na 

disciplina de língua portuguesa, ou ainda, a sustentabilidade relacionada com 

educação financeira na disciplina de ciências. 

Britto (2012), em análise acerca da Estratégia Nacional de Educação 

Financeira (ENEF), argumenta que uma vez que educação financeira é importante 

para a prática cidadã, há a necessidade de discussão por todas as disciplinas e 

considera interessante o trabalho com educação financeira de modo transversal. 

Por fim, destacamos na Figura 10 a classificação de Santos (2017) das atividades 

segundo os ambientes de aprendizagem propostos por Skovsmose (2000) 

 

Figura 10 – Atividades de Educação Financeira de acordo com os 
ambientes de aprendizagem de Skovsmose (2000) 

 

Fonte: SANTOS (2017, p.137)   

*CI = Cenário para Investigação 

 

Podemos observar que diferentemente dos trabalhos até aqui já descritos, 

que utilizaram os preceitos dos ambientes de aprendizagem para categorizar as 

atividades, o trabalho de Santos (2017) diverge dos anteriores ao concluir que a 

maior parte das atividades é categorizada com potencial para os cenários de 

investigação. Além disso, a autora destaca a importância da aproximação da 

matemática com a vida dos alunos com ambas as referências (semirrealidade ou 

realidade). Vale observar que Santos (2017) teve como foco a leitura das 

orientações presentes no manual do professor, diferentemente dos estudos 
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descritos anteriormente que focaram nos livros didáticos, sem olhar para o manual 

ou para as orientações ao professor. 

 

3.7  Livros didáticos do PNLD 2018 analisados por OLIVEIRA (2018) 

Agora vamos comentar as ideias e conclusões da dissertação de Oliveira 

(2018) que tem como objetivo geral a análise de como o tema Matemática 

Financeira é abordada em três livros didáticos do Ensino Médio.  

O primeiro livro analisado por Oliveira (2018) foi Noções sobre Matemática 

Financeira de Edwaldo Bianchini e Herval Paccola – Volume 1, de 1995, Capítulo 

10, cuja análise aparece no quarto capítulo da dissertação. No quinto capítulo, o 

autor versa sobre o livro Matemática: Ciência e Aplicações, de Gelson Iezzi, 

Osvaldo Dolce e outros, Volume 3, de 2010, Capítulo 6. Oliveira diz ser este último 

um dos livros adotados pela escola de sua região. No sexto capítulo, Oliveira avalia 

o livro de Matemática de Luiz Roberto Dante, Volume 3, parte 1, de 2014, Capítulo 

1, livro que Oliveira utilizou em suas aulas na Escola Estadual do Ensino 

Fundamental e Médio em Monte Carmelo. 

O autor, diferentemente das dissertações até aqui apresentadas faz uma 

análise do conteúdo de matemática financeira, sem os pressupostos da Educação 

Financeira apresentados até o momento, isto é, Oliveira (2018) analisa os assuntos 

de juros simples, juros compostos, montante etc. Assim, para essa análise, 

queremos extrair informações da dissertação de modo a complementar as ideias 

expostas até o momento, e que corroboram com que que já observamos dos livros 

didáticos. 

Primeiramente, Oliveira (2018) observou que no livro de Eduardo Bianchini 

e Herval Paccola, de 1995, o Volume 1 continha o assunto de matemática financeira 

antes mesmo de serem apresentados os assuntos de progressões aritméticas e 

geométricas, o que Oliveira criticou, visto que são assuntos intimamente 

conectados a matemática financeira, e que possibilitariam ótimas abordagens de 

maneira a agregar no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, destacou que 

muitas questões não tratam de assuntos do cotidiano e apresentam soluções 

mecânicas e apenas com aplicações diretas de fórmula. 
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Já, em relação ao livro de Gelson Iezzi, segundo Oliveira (2018) a 

localização no livro da matemática financeira foi maneira mais adequada, visto que 

o assunto era introduzido após os assuntos de função, logaritmos, progressão 

aritmética e progressão geométrica, que Oliveira julgou como pré-requisitos para o 

entendimento da temática. O autor notou, também, uma recorrência de exercícios 

com raciocínios repetitivos e questões de puro cálculo. Além disso, no entanto, 

ressaltou a maior presença de questões ligadas a realidade prática, o que as torna 

potências para a discussão e problematização junto aos alunos. 

Oliveira (2018) sugeriu alterações de maneira que as questões envolvessem 

mais o cotidiano dos alunos efetivamente, por exemplo, com uso de contas 

atrasadas de água e energia. Por fim, Oliveira (2018) deixa clara a evolução na 

abordagem do tema ao comparar o primeiro livro analisado, de 1995, em relação 

ao livro de Gelson de 2010, contudo não o isentou da necessidade de melhorar em 

outros aspectos. 

Oliveira (2018) também analisou o livro de Dante, de 2014, no qual o assunto 

de matemática financeira apresentou-se no Volume 3, parte 1. Dante sugeriu que 

tal assunto ficasse localizado imediatamente após o assunto de progressões 

geométricas assim como ocorreu no livro de Gelson Iezzi, de 2010. Oliveira 

destacou um bom desenvolvimento teórico do assunto ao trazer exemplos de fácil 

entendimento, assim como, uma sequência de conteúdos excelente. Contudo, 

houve falhas, segundo Oliveira (2018), quanto aos exercícios que prezaram pelos 

raciocínios mecânicos, além de questões descontextualizadas e sem 

problematização. 

Assim, Oliveira (2018) conclui que houve uma melhoria dos livros didáticos 

se comparados ao primeiro livro, datado de 1995, quanto a organização dos 

conteúdos e abordagens. Entretanto, comparando os livros de 2010 e de 2014, a 

melhoria observada por Oliveira (2018) se deu apenas no campo teórico, deixando 

a cargo dos exercícios presentes tanto no livro de Gelson Iezzi (2010) quanto de 

Dante (2014) a crítica. Dessa maneira, conseguimos observar que mesmo 

assumindo uma análise mais centrada nos conteúdos de matemática financeira 

observa-se a necessidade de aproximar a matemática financeira da educação 
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financeira ao propor a conexão com a realidade dos estudantes e problematização 

dos exercícios de maneira a contribuir com o pensamento crítico do aluno. 

 

3.8  Livros didáticos do PNLD 2019 analisados por SANTIAGO (2019) 

A dissertação de Santiago (2019) teve com objetivo geral analisar propostas 

de educação financeira apresentadas nos livros didáticos de matemática do ensino 

médio verificando sua repercussão na prática docente dos professores de 

matemática (p.18). 

Para os objetivos específicos Santiago (2019) definiu-os como sendo: 

• Consultar livro didático de Matemática (LDM) utilizado no 1º ano do 

Ensino Médio em uma Escola Estadual, identificando propostas de 

Educação Financeira; 

• Verificar a concepção sobre a Educação Financeira em depoimentos 

dos professores(as) de matemática e sua repercussão na prática 

docente; 

• Apresentar uma proposta sobre educação financeira baseada na 

pesquisa realizada no LDM do ensino médio e a concepção defendida 

pelos professores de matemática. 

 

A pesquisa foi caracterizada como qualitativa bibliográfica com abordagem 

de campo, pelo fato de a autora analisar um livro didático de matemática do 1º ano 

do ensino médio da coleção Novo Olhar: Matemática, de Joamir Roberto de Souza. 

Esse livro didático fez parte do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD, 

aprovado para ser utilizado dentre os anos 2015 a 2017. Além disso, houve também, 

a aplicação de 2 questionários, um deles destinados a 3 professores de matemática 

com vasta experiência no ensino (p. 23) e outro questionário a alunos do 1º ano do 

ensino médio da Escola Estadual Raul Cordola na qual tornou-se posteriormente 

Escola Cidadã Integral (ECI) localizada na zona sul da cidade de Campina Grande 

– PB. Tais questionários foram compostos de 10 questões abertas direcionadas aos 

professores com intuito de entender suas concepções acerca de Educação 

Financeira, enquanto outro questionário de 8 questões para os alunos que lhes 
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indagaram de forma mais geral acerca da temática, sobre as abordagens dos 

professores e interesse no tema.  

A coleção Novo Olhar: Matemática é composta por 3 volumes em que todos 

os conteúdos são apresentados por capítulos. Nesta pesquisa a autora se deteve 

apenas ao primeiro volume da coleção, destinado ao 1º ano do ensino médio. O livro 

didático está subdividido em nove capítulos, a saber: 1. Conjuntos; 2. As Funções; 

3. Função Afim; 4. Função Quadrática; 5. Função Exponencial; 6. Logaritmo e 

Função Logarítmica; 7. Função Modular; 8. As progressões; 9. Trigonometria no 

triângulo. 

A autora destaca que na abertura de cada unidade há informações de modo 

a relacionar o conteúdo tratado a outras áreas do conhecimento por meio de texto, 

imagens, gráficos etc. 

Na Figura 11 a autora traz a relação do quantitativo de atividades por 

capítulo. 

Figura 11 – Indicação de capítulos e do total das atividades 
 

Fonte: SOUZA (2013 apud. SANTIAGO, 2019, p. 71) 

 

Podemos verificar a presença de 871 atividades nesse livro do 1º ano. Já 

em relação a educação financeira Santiago (2019) destaca que dentre os 82 

exercícios de conjunto, apenas 4 envolviam conteúdo de porcentagem e 1 de 

vendas. No 2º capítulo, de funções, das 91 questões, uma faz referência a 

porcentagem, 2 abordam o consumo, 3 sobre custos e economia e 6 referem-se a 
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venda de um produto. No 3º capítulo, Função Afim, há 77 questões das quais há 2 

sobre porcentagem, 2 sobre lucro e 1 sobre vendas. No 4º capítulo, Função 

Quadrática, das 103 questões, há uma que se refere a consumo, 2 sobre custos, 2 

sobre lucro e mais 2 sobre vendas. No 5º capítulo, Função Exponencial, há 91 

questões, das quais há apenas 1 questão sobre taxa de juros e duas sobre vendas. 

No 6º capítulo, Logaritmo e Função Logarítmica, das 88 questões, há uma 

envolvendo porcentagem e 4 sobre juros. No 7º capítulo, têm-se 51 questões. 

Dentre elas, há 1 sobre consumo e 2 sobre vendas. No 8º capítulo, as progressões, 

de um total de 184 questões, encontram-se 2 sobre porcentagem, 1 sobre juros, 1 

sobre economia e 3 sobre vendas. No 9º capítulo, trigonometria no triângulo, não 

há presença de questões referentes a matemática financeira, o que reforça ainda 

mais os argumentos expostos até então sobre a necessidade de tentar incluir a 

matemática financeira, sobretudo, a educação financeira na geometria. 

 Um ponto crítico que a autora destaca nessa obra analisada é que, embora 

o livro apresente problemas matemáticos com enunciados que trabalham 

porcentagem, juros e taxa de juros, não há comentários acerca desses termos e 

como utilizá-los, que por sinal, segundo Santiago (2019), são apresentados no livro 

do segundo ano do ensino médio, desta coleção, denotando uma falta de 

organização dos conteúdos. 

Quanto ao questionário destinado aos professores podemos destacar que 

os professores têm consciência da necessidade do trabalho com educação 

financeira ao responderem que o assunto é capaz de promover cidadania, 

incentivar o aluno e, também, favorecer o desenvolvimento de uma consciência 

crítica acerca das finanças pessoais e o consumo. Contudo, quando questionados 

acerca do momento em que abordam a educação financeira em suas aulas, dois 

professores responderam que isso se dá por meio dos exercícios e discussões, 

denotando, ao meu ver, uma carência de comentários no livro guia que contém 

orientações aos professores de modo a que possam desenvolver melhor as 

problematizações e discussões acerca da educação financeira. 

 Já quanto ao questionário destinado aos alunos, as respostas vão de 

encontro com a afirmação dos professores que introduzem o tema por meio de 

exercícios e debates, visto que, segundo Santiago (2019), percebeu-se que poucos 
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tinham conhecimento sobre educação financeira, mas que dos 24 alunos que 

participaram do questionário, 25% gostariam que fossem ofertados minicursos, 

25% que a temática fosse apresentada por meio de eventos, 33% por meio de 

aulas, 13% em palestras e 4% em oficinas, alternativas que possibilitariam a 

adoção do tema de outras maneiras a não ser pela sala de aula. 
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4 Em busca de uma síntese 

 

Nesse capítulo faremos uma síntese acerca do que foi observado por nós 

ao longo da análise das dissertações. Elencaremos o que se destacou nas leituras 

dos autores quanto as análises dos livros didáticos aprovados no PNLD. 

Uma das questões que pontuamos é sobre a presença da Educação 

Financeira nos diferentes níveis de ensino, desde o Ensino Fundamental até o 

Ensino Médio. Santos (2017) faz uma observação interessante ao destacar uma 

presença maior de atividades de EF no ciclo da alfabetização, que a autora supõe 

ser em razão da ausência sistematizada do assunto de EF no currículo do 4º e 5º 

ano, enquanto na alfabetização há mais espaço para esse trabalho, visto que o 

volume de conteúdo é menor. Dessa maneira, há de se pensar que o espaço da 

Educação Financeira é limitado no ensino de matemática, sendo discutido apenas 

na ausência de uma sistematização curricular, o que aponta na direção de 

considerar o papel secundarizado da educação financeira, uma componente da 

formação crítica do aluno. Há de se rever tais informações tendo em vista o que 

hoje se apresenta na BNCC, uma possível vertente de pesquisa. Assim, 

concordamos com Santos (2017) ao dizer que a educação financeira ainda não 

obteve seu espaço devido na formação do aluno/cidadão. 

Outro ponto importante nas discussões que pudemos observar é quanto a 

localização da temática no que tange a organização e sequenciamento dos 

conteúdos anteriores e posteriores ao assunto de matemática/educação financeira 

dentro dos livros didáticos. Nesse ponto de vista, destacamos a dissertação de 

Oliveira (2018) que, em sua análise ao livro de Gelson Iezzi de 2010, considera que 

o assunto era introduzido de maneira adequada, visto que era apresentado após 

os assuntos de funções, logaritmos, progressão aritmética e progressão geométrica 

no Ensino Médio. Tais assuntos foram considerados como pré-requisitos da 

temática nesse ciclo de ensino. Dessa afirmação podemos ressaltar o trabalho de 

Santiago (2019) que, ao analisar o Volume 1 da coleção Novo Olhar: Matemática 

destaca o quantitativo de atividades que possuem ligação com 

matemática/educação financeira. Santiago (2019) fez 49 observações dentre 685 

atividades presentes em 7 capítulos que tinham como temática as funções. Assim, 
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acaba não sendo necessário a presença de um capítulo específico de matemática 

financeira para que o assunto seja tratado, no ensino médio por exemplo, já que a 

temática é posta como destaque nos livros didáticos com capítulo destinado a 

Matemática Financeira apenas no 3º ano. Já no ensino fundamental as atividades 

de EF podem estar imersas em contextos onde podem ser trabalhados em conjunto 

com assuntos como sustentabilidade, consumismo e atitudes éticas por exemplo. 

Justifica-se tal constatação a partir de Gaban (2016) que observou em suas 

conclusões acerca dos livros didáticos do ensino médio que o quantitativo de 

atividades de EF não ultrapassou 8% a quantidade de total de atividades do livro e 

que se não contabilizasse as atividades dos capítulos específicos de matemática 

financeira presentes no livro do 3º ano, o quantitativo estaria abaixo de 4%. 

Portanto, percebe-se que poderíamos tratar mais da Educação Financeira fora de 

capítulos específicos, porém o que se vê nos livros é justamente o contrário, uma 

concentração de atividades, podando potenciais trabalhos com a EF fora desses 

momentos que são destinados a temática. 

Aliado a esse baixo quantitativo, a qualidade das poucas atividades 

presentes nos livros pode ser questionada ao apresentarem em sua maioria 

situações nas quais o custo cognitivo do aluno está relacionado ao cálculo e uso 

de fórmulas para solução dos problemas de matemática financeira como destacou 

Azevedo (2019). O autor destaca uma porcentagem altíssima de atividades nos 

ambientes de aprendizagem 1 e 3 propostos por Skovsmose (2000) que fazem 

referência ao paradigma do exercício e a matemática pura ao explorar apenas o 

contexto do exercício com subsídio e utilização das fórmulas da Matemática 

Financeira e cálculos para chegar na solução do problema. As atividades são mais 

mecânicas e pouco investigativas. Dessa forma, o professor acaba que por falta de 

tempo, ou apoio do manual do professor e do livro didático podando potenciais 

discussões dentro de sala de aula capazes de promover a cidadania. Sobretudo no 

que tange o uso de tecnologias, como computadores e calculadora, hoje tão 

presentes no nosso dia a dia, nota-se que são pouco exploradas. Myszka (2016) 

em análise ao livro Matemática: Contexto & Aplicações de Luiz Roberto Dante 

ressalta o não uso de planilhas eletrônicas e um uso da calculadora apenas nas 

resoluções dos exercícios de caráter mecânico. Tendo em vista uma sociedade 
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cada vez mais tecnológica com a nossa, pensar em uma matemática como 

ferramenta para atividades da realidade dos alunos e das famílias sem o auxílio de 

tecnologia é estar dando um passo para trás no desenvolvimento educacional. 

Outro fato que devemos dar destaque é observado por Azevedo (2019) que 

afirma que nos livros dos anos finais do Ensino Fundamental a maior parte das 

atividades está no contexto algébrico, não sendo encontradas nos tópicos de 

Geometria, Probabilidade e Estatística e Grandezas e Medidas. No Ensino Médio, 

Gaban (2016) e Trindade (2017) verificam que há uma ocorrência muito maior da 

Matemática Financeira em tópicos e capítulos sobre funções e tratamento da 

informação do que em capítulos sobre Geometria ou Trigonometria. Assim, tirando 

os capítulos específicos sobre Matemática Financeira são poucas as atividades que 

envolvem esse assunto aplicados a outros temas da matemática, ou seja, “a 

transversalidade e a forte relação da Educação Financeira são pouco exploradas” 

(GABAN, 2016, p. 55).  

Nessa mesma direção Gaban (2016) critica o uso da Matemática Financeira 

como pretexto para trabalhar outros assuntos. A ideia é que a MF esteja aliada a 

outros conteúdos sim, mas que as atividades possam ser expandidas e levantar 

outros questionamentos referentes a EF. Nesses casos daria para o próprio 

professor fazer isso mesmo que o livro não faça. E isso poderia acontecer mesmo 

com questões de Geometria que se percebe como um tema dificilmente associado 

a EF.   

Podemos então pensar a partir de outro ponto de vista: A matemática pode 

não ser a única disciplina capaz de trabalhar e educação financeira em sala de aula. 

De fato, na dissertação de Santos (2017) pudemos observar que a autora constata 

que das 48 atividades de EF em coleções de livros didáticos do 1º a 5º ano 

analisados, apenas 13 envolveram conteúdos matemáticos, 9 nos livros de 

alfabetização e 4 nos livros de matemática. Santos (2017) oferece alguns eixos 

interessantes para inserir reflexões sobre a EF a partir das categorias utilizadas em 

sua análise das atividades nos livros didáticos dos anos iniciais de Ensino 

Fundamental, como: atitudes ao comprar; influência das propagandas/mídia; 

guardar para adquirir bens ou produtos; desejos versus necessidades; economia 

doméstica; uso do dinheiro, valor do dinheiro; tomada de decisão; produtos 
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financeiros; sustentabilidade e consumismo. Esses eixos tornariam possível pensar 

num trabalho eficiente de EF a partir de outras disciplinas, como a história, 

abordando as possíveis origens dos sistemas econômicos e monetários, bem como 

entender como os diferentes povos eram capazes de lidar com dinheiro e comércio. 

A ausência da história da matemática financeira é bem questionada por Myszka 

(2016) e a introdução do assunto por meio da história seria interessante para 

conciliar o trabalho do professor de matemática com outras áreas de conhecimento. 

Também há possibilidade de diálogo com a língua portuguesa ao tratar, por 

exemplo, da influência da propaganda/mídia a partir da leitura de textos, 

enriquecendo a conexão direta entre as disciplinas.  

Tal discussão ainda abre caminho para um outro questionamento que surgiu 

a partir dessa observação de Santos (2017): Por que as atividades de ordem 

interpretativa, que oportunizam potenciais discussões, tendem a estar mais 

presentes nos ciclos em que os alunos são mais novos? Esse questionamento 

ainda é impulsionado por Azevedo (2019) que, ao fazer comparações entre as 

dissertações que tratam dos diferentes ciclos da escolarização, considerou que “na 

medida que os alunos avançam na escolaridade se deparam com atividades 

sempre mais complexas em que prevalece o cálculo em detrimento de questões 

mais argumentativas” (AZEVEDO, 2019, p.62). 

Tem-se assim também a abertura de oportunidades para pensar em futuras 

pesquisas no que tange o trabalho com Educação Financeira na EJA tendo em 

vista que muitos alunos, se não, todos, fazem parte da classe trabalhadora já 

imersa no sistema econômico.  

Investigar o trabalho dos livros didáticos, ou ainda, alternativas que não 

sejam ligadas aos livros como formas de promover a Educação Financeira são 

possibilidades para futuras investigações com o intuito de extinguir a ideia de para 

ser sujeito torna-se necessário jogar o jogo econômico, o jogo que as diferenças 

produzem, como Manoel (2017) destaca ser presente nos livros didáticos, tendo 

em vista que de modo a manter o jogo das diferenças sociais a as políticas públicas 

de currículo e livros didáticos se apresentam como proliferadores de mecanismos 

para uma condição neoliberal do nosso sistema econômico que legitima diferenças 

(MANOEL, 2017, p.112). 
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Novamente podemos destacar as observações de Azevedo (2019) quanto 

as considerações presentes no manual do professor, responsável por possibilitar 

ao professor direcionar com intencionalidade certas questões presentes nos livros. 

Azevedo (2019) conclui reforçando a atuação do professor como sendo primordial 

para promover debates sobre as questões apresentadas nos livros didáticos 

(AZEVEDO, 2019, p.72), tendo em vista que, 80,5% das atividades no manual do 

professor analisados por ele não possuem orientações destinadas ao professor. No 

fim, será o professor que deverá conduzir as atividades para que elas não fiquem 

reduzidas ao cálculo pelo cálculo. Mas, para isso é necessário também que os 

cursos de Licenciatura tenham em suas propostas curriculares espaços não 

somente para o trabalho com a Matemática Financeira como com a Educação 

Financeira, seja em disciplinas, projetos de ensino, pesquisa ou extensão.  

Por fim, termino destacando que os livros didáticos apresentam um caráter 

extremamente ligado ao cálculo, visando a instrumentação do aluno quanto as 

ferramentas que a Matemática Financeira disponibiliza, secundarizando o trabalho 

que a Educação Financeira tem de potencializar o raciocínio, a criticidade e a 

cidadania dos alunos ao transporem todo o conhecimento que tiverem contato na 

sala de aula com suas realidades, capacitando-os e dando ferramentas não apenas 

para calcularem quanto de juros vão pagar, como também, discernimento quanto a 

momentos de tomada de decisão. Desse modo, o lugar da Matemática/Educação 

Financeira nos livros didáticos, a meu ver, é onde o aluno estiver, pois não há lugar 

ao qual não haja conexões que possam ser exploradas tendo em vista uma grade 

curricular em que o professor possa atuar livremente. 
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5 Considerações Finais 

 

A partir da definição de que faríamos uma pesquisa cuja temática fosse 

atrelada a Matemática Financeira, deparei-me com uma rica oportunidade de levar 

ao aluno uma educação baseada no compartilhamento, na construção e na 

conscientização por meio de experiências, por vezes construídas para atender uma 

demanda de exercícios, por vezes para destacar atitudes que não nos beneficiam 

quanto cidadãos imersos nessa cultura consumista. 

Essa pesquisa trouxe consigo perspectivas diferentes acerca de um mesmo 

objeto, e com elas, conclusões parecidas, algumas esperadas, outras nem tanto. O 

livro didático, nessa pesquisa, teve um papel central em nossas discussões, de 

instrumento de ensino a instrumento político, responsável por libertar, mas também, 

reproduzir uma sociedade e educação que não nos agrada. 

Tendo em vista minha necessidade de trabalhar Educação Financeira, 

buscamos nos livros didáticos uma possível abordagem para tratar a temática. Visto 

que já haviam muitos trabalhos que versaram sobre o tema, decidiu-se então 

verificar que aspectos da Matemática/Educação Financeira estavam sendo 

destacados nas pesquisas brasileiras quanto às análises dos livros didáticos. 

Foram selecionadas 8 dissertações do Banco de Teses e Dissertações da CAPES 

do período de 2010 a 2020, a partir dos quais pudemos concluir a necessidade de 

incluir cada vez mais a temática no ensino, de maneira sistematizada e eficiente, e 

não apenas na disciplina de matemática. Com os PCN observamos uma presença 

tímida da EF, mas foi a partir da BNCC que foi oficializada nos documentos oficiais 

a discussão acerca da Educação Financeira, e com essa e outras pesquisas 

vislumbramos um crescimento exponencial nessa temática com o objetivo de 

promover discussões enriquecedoras e capazes de potencializar a criticidade e 

cidadania dos nossos alunos. 

Nessa pesquisa está posta minha visão do tema, mas não a única possível. 

Espero que assim como fui incentivado, os professores sejam incentivadores, 

capazes de transmitir aos seus alunos por meio da educação e suas práticas, 

mecanismos capazes de alterar suas realidades por meio do conhecimento, ética 

e trabalho duro. 
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