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Resumo:  

O presente artigo trata de um relato de experiência em Educação Financeira desenvolvida 

em uma escola particular da Zona Sul de Porto Alegre, RS. Com a parceria entre as 

disciplinas de Matemática e Geografia, o objetivo do trabalho foi desenvolver os conceitos 

sobre Educação Financeira, tais como conscientização histórica, social, política e 

econômica por meio de uma Unidade de Aprendizagem, com enfoque no consumo e no 

desenvolvimento sustentável. As atividades foram desenvolvidas com alunos do Ensino 

Médio em uma oficina, totalizando 20 horas. Para isso, utilizou-se vídeos e saída a campo 

para o desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa. Após a conclusão das horas propostas 

houve a divulgação do trabalho em uma feira interna aberta à comunidade escolar.   

 

Palavras-chave: Educação Matemática; Educação Financeira; Unidade de Aprendizagem.  

1. Introdução  

A relação com dinheiro no Brasil sofreu substanciais mudanças ao longo do século 

XX e teve certa estabilidade com a implantação do Plano Real de 1994. Indo ao encontro 

destas mudanças, o brasileiro, mais uma vez sentiu a necessidade de se apropriar das 

mesmas em seu cotidiano. Há cerca de 20 anos atrás todos os brasileiros sentiam a inflação 

toda vez que frequentavam o supermercado, e por conta deste medo, criaram mecanismo 

para driblar tal situação. Corrida desenfreada para a aquisição de mantimentos e a 

desvalorização do dinheiro diariamente, fez com uma geração tivesse que aprender a 
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consumir sem planejamento prévio. A ordem era fazê-lo antes que o preço de uma 

determinada mercadoria se elevasse absurdamente em poucos dias ou horas. Máquinas 

registradoras eram consideradas inimigas de uma população de aproximadamente 

147.000.000 habitantes (IBGE), população essa que vivenciou uma inflação exorbitante de 

46,58% no mês de junho de 1994. Jovens, que em meados de 1994, não tinham 

conhecimento de outra economia a não ser a do consumismo urgente, hoje vivem uma 

estabilidade econômica do país que lhes permite planejar e investir de forma mais tranquila 

e equilibrada.  

Desta forma, novas gerações que não vivenciaram tais mudanças econômicas do 

nosso país e que hoje estão nos bancos escolares dos ensinos fundamental e médio, não 

estão sendo preparadas para desenvolver habilidades e competências desta economia 

presente. A escola, por sua vez, tem a responsabilidade, juntamente com a família e a 

sociedade, de preparar essas crianças e adolescentes para uma Educação Financeira 

saudável. Sendo assim, tanto o indivíduo quanto a sociedade se beneficiará a longo prazo. 

O tema central deste trabalho é a Educação Financeira voltada aos alunos do Ensino 

Médio, através de uma Unidade de Aprendizagem embasada em uma reflexão histórica, 

social, política e econômica visando à conscientização e planejamento das ações futuras no 

que tange à economia do país.  

2. Educação Financeira como educação libertadora 

 

A Educação Financeira ultrapassa os aspectos financeiros e abre espaço à reflexão 

para o que se entende por educação libertadora e suas implicações sociais. A Educação 

Financeira pode ser uma ferramenta para desenvolver no aluno a consciência sobre seu 

papel na sociedade, de forma a poder refletir sobre suas ações e perceber que a sua ação 

tem repercussão significativa na sua vida e dos demais indivíduos. Para FREIRE (1975), 

A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a 

libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres 

"vazios" a quem o mundo "encha" de conteúdos; não pode basear-se numa 

consciência espacializada, mecanicistamente compartimentada, mas nos homens 

como "corpos conscientes" e na consciência como consciência intencionada ao 

mundo. Não pode ser a do depósito de conteúdos, mas a da problematização dos 

homens em suas relações com o mundo. 

 

Conforme Freire, uma educação libertadora transcende os limites escolares e toma 

uma conotação muito mais reflexiva e desafiadora do que conteúdos estanques 

apresentados nas escolas, e a Educação Financeira é a alternativa para promover esta 

libertação. 
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3. Papel da Escola na formação do cidadão 

 

O Brasil passou por muitas mudanças econômicas no decorrer de sua história. Indo 

ao encontro a essas mudanças a sociedade, como um todo, acaba por se adequar a nova 

realidade através de um conjunto de ações em sua própria microeconomia domésticas. Tais 

ações têm implicações na formação do cidadão. 

Desenvolver competências e habilidades para a formação de um cidadão refletivo e 

crítico é uma das responsabilidades da escola. Entretanto, a Educação Financeira ainda não 

está presente de forma significativa nas escolas. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(2008) não traz como aspecto a ser desenvolvido nas aulas de Matemática, porém este 

tema não é de única responsabilidade desta disciplina e sim um compromisso de todas as 

áreas, já que a formação do educando se dá de forma integral. D’Aquino (2008) menciona 

que no Brasil este tema não é desenvolvido no âmbito familiar e escolar.  SAVOIA et al, 

complementa: 

Percebe-se, portanto, que a Educação Financeira é embrionária no Brasil, não 

havendo uma menção clara, por parte do MEC, de sua inclusão na grade 

curricular, caracterizando-se, ainda, pela pouca coesão e reduzida atuação 

marcante dos responsáveis pela sua difusão (SAVOIA, SAITO, PETRONI, 

2006, p. 8). 

 

Diante disso, percebeu-se a necessidade de oportunizar aos alunos uma oficina que 

pudesse abranger os aspectos não previstos no currículo. Então, foi organizada uma 

Unidade de Aprendizagem utilizando os conhecimentos prévios dos alunos envolvidos no 

trabalho, de forma a poder contribuir para a conscientização do que se entende por 

Educação Financeira, dos alunos de Ensino Médio de uma escola particular de Porto 

Alegre, RS. 

4. A Unidade de Aprendizagem como estratégia para a oficina 

Diferentemente de uma sequência didática, a Unidade de Aprendizagem (UA) é 

uma organização de um determinado conteúdo a ser estudada que se caracteriza pela 

flexibilidade e pela não linearidade, levando em consideração os conhecimentos prévios 

dos alunos e seus anseios em desvendar novos horizontes. Constitui-se em uma nova 

reorganização de forma a tornar o conteúdo mais complexo e buscando aprendizagens mais 

significativas, tendo como pano de fundo os conceitos sobre pesquisa em sala de aula 

(DEMO, 1998; MORAES; GALIAZZI; RAMOS, 2004). Neste sentido, a problematização 
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destes conceitos de forma a complexificá-las torna tanto o aluno como o professor 

aprendentes e ensinantes (RAMOS, 2008).  

Sendo assim, foi desenvolvida a UA com um grupo de 12 alunos de uma escola 

particular da Zona Sul de Porto Alegre, por meio de uma oficina, contendo os aspectos 

para uma conscientização histórica, social, política e econômica que envolve o país. 

Consideraram-se como sujeitos de pesquisa aqueles alunos que participaram de toda a UA. 

Desta forma, 10 alunos fizeram parte da análise final.  

Com o objetivo de verificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema, foi 

oportunizada uma breve discussão sobre quais conceitos os alunos sentiram a necessidade 

de buscar na oficina. Este levantamento é de suma importância para o planejamento das 

ações da Unidade de Aprendizagem, dando um norte para as ações na oficina. Percebeu-se 

que os alunos buscavam a compreensão de elementos que compõe o mercado financeiro, 

tais como o funcionamento de investimentos como da poupança. Outro aspecto relevante 

trazido pelos alunos estava no uso do cartão de crédito e seus juros abusivos, tão 

mencionados na mídia.  

De posse deste material, inicialmente foi apresentado o Filme “Até que a sorte nos 

Separe” (2012) com o intuito de instigar os educandos sobre a conscientização do consumo 

em um país capitalista. Após, foi oportunizado um momento de discussão sobre o tema, já 

que o personagem principal do filme ganha o prêmio da loteria federal e, após alguns anos, 

perde toda a sua fortuna por falta de planejamento financeiro. Diante disso, foi entregue 

uma tabela de controle financeiro de dupla entrada para os alunos preencherem com seus 

gastos durante uma semana.  

Após o preenchimento da tabela com os gastos de cada aluno foi utilizado o 

Laboratório de Informática da escola para a construção de gráficos em planilhas eletrônicas 

e foi oportunizado um vídeo disponibilizado no sítio da Educação Financeira na TV, 

intitulado de “Filhos consumistas” (2013). O vídeo traz informações sobre as alarmantes 

estatísticas do consumo exacerbado dos adolescentes brasileiros. Feito isso, foram 

colocados aos alunos alguns questionamentos sobre a importância de um consumo 

consciente e sobre a organização financeira das famílias no que tange ao uso ou não da 

mesada.  Neste momento, o objetivo era confrontar as diferentes realidades e trazer à tona 

algumas situações de reflexão entre os participantes.  
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 Em outro momento, os alunos fizeram uma visita ao supermercado localizado nas 

imediações da escola. A ideia era mostrar aos alunos de que forma os donos do comércio 

distribuem as mercadorias, observando aspectos tais como a altura e a posição nas 

gôndolas, bem como os formatos dos recipientes em formas atraentes. Esta visita também 

tinha como objetivo a visualização do marketing na escolha do objeto de consumo e a 

reflexão sobre o produto como projeto final da disciplina.  

Para que os educandos pudessem situar-se frente a fatos e dados da situação 

econômica do país e de sua própria realidade, um breve resgate histórico foi realizado a 

partir de do diálogo construído entre professor e aluno. Sempre comparando a realidade 

com momentos passados, foi possível fazer um resgate da história do capitalismo e suas 

implicações na sociedade do consumo. Posteriormente, foram abordados com o auxílio de 

recurso audiovisual, conceitos estruturantes como desenvolvimento sustentável, sociedade 

de consumo, crise econômica mundial, bolsa de valores e etc. A partir do documentário 

“Trabalho Interno” foi possível abordar conceitos de macro economia referentes a crise 

capitalista do século XXI, como o funcionamento de uma bolsa de valores, créditos swap, 

e uma análise mais profunda da crise do próprio capitalismo financeiro atual. O 

documentário “Obsolescência programada” permitiu a abordagem de conceito de 

desenvolvimento sustentável e dos próprios conceitos de obsolescência programada e 

obsolescência perceptiva, oportunizando ao aluno uma leitura crítica referente a 

necessidade daquilo que consome e da urgência de mudança de paradigmas referente ao 

consumo desenfreado. 

Dando prosseguimento às atividades da UA, foram apresentados aos alunos alguns 

conceitos que envolvem a ideia de Custo de Crédito e a diferença entre juros simples e 

compostos. Neste momento foi oportunizado outro vídeo também no sítio a Educação 

Financeira na TV, intitulado “Dez passos para se dar bem com o dinheiro” (2013). Neste 

vídeo alguns especialistas em Educação Financeira trazem aspectos relevantes sobre o uso 

adequado do dinheiro, destacando a importância de um bom planejamento sem adquirir 

dívidas desnecessárias.  

A última atividade da oficina foi a elaboração de algum produto para a 

comercialização interna da escola. Com um caráter empreendedor, os alunos foram 

desafiados a elaborar, confeccionar e atribuir valores de venda a algum produto. Desta 

forma, muitas ideias surgiram, tais como a confecção de caixas com bombons, porta 

celular e bolos colocados em recipientes recicláveis. Os alunos não só realizaram o projeto 
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como tiveram a incumbência de montar uma tabela com os gastos na produção e os 

possíveis lucros, demostrando os conhecimentos adquiridos na oficina. 

Ao término da oficina, os alunos foram convidados a dar seus depoimentos sobre 

suas impressões em relação aos temas abordados. Neste momento os alunos relataram o 

quanto foi proveitoso discutir sobre alguns aspectos da Educação Financeira para a sua 

formação. Muitos colocaram que não tinham consciência do que consumiam e, a partir da 

planilha, fornecida no inicio da oficina, passaram a tê-la.  

5. Considerações Finais 

A inserção da Educação Financeira nas escolas ainda é considerada em segundo 

plano. Estamos nos deparando com uma geração de consumistas que não medem esforços 

para a obtenção de novos produtos lançados no mercado e, por não realizarem 

planejamento, adquirem, sem consciência, produtos facilmente superáveis, frustrado-os 

rapidamente. Outro fator importante é o modo como os aspectos da Educação Financeira 

são pouco estudados nos bancos escolares, ficando muitas vezes somente na abordagem de 

cálculo de juros e porcentagem, deixando de explorar conceitos de ideias de mercado e 

suas influências nos consumidores jovens. 

Indo ao encontro às concepções de que a escola tem um papel importante na 

formação do educando de forma integral, espera-se que o presente trabalho contribua para 

futuras pesquisas na área da Educação Financeira, incentivando a conscientização de um 

planejamento financeiro desde a educação básica. 
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