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Resumo: Este relato de experiência apresenta um projeto desenvolvido em uma Escola 

Pública Estadual. Aconteceu ao longo do primeiro trimestre letivo de 2013, com alunos 

ingressantes no Ensino Médio. Tem principio de um Estudo de Caso, segundo Ludke e 

Menga (1986), na perspectiva de uma abordagem qualitativa e, para desenvolvê-lo nos 

apoiamos na metodologia de projetos com o tema da Matemática Financeira.  Esta temática 

tem se mostrado em vários espaços com a perspectiva de desenvolver um conhecimento 

crítico do mundo financeiro, a partir do conhecimento matemático apresentado no ensino 

médio. Os alunos desenvolveram pesquisas, se apoiaram da metodologia de resolução de 

problemas para resolver as situações propostas. Criaram planilhas de gastos de suas 

famílias e gastos pessoais, construíram gráficos de consumo, analisaram produtos 

financeiros oferecidos por estabelecimentos bancários. O projeto culminou com uma 

apresentação dos trabalhos, para toda comunidade estudantil, no auditório da Escola. O 

projeto, em função da grande aceitação que obteve, será desenvolvido novamente neste 

ano. 

Palavras-chave: educação matemática; matemática financeira; ensino médio; metodologia 

de projetos.  

1. Introdução  

A experiência que será relatada neste trabalho faz parte das ações desenvolvidas no 

Programa de Pós-Graduação – Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática 

da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas-RS. Trata-se de um recorte 
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do projeto de pesquisa que esta sendo desenvolvido sobre as territorialidades dos estágios 

na licenciatura na Matemática. E, tem o compromisso de desenvolver práticas que possam 

contribuir com a formação dos futuros professores, durante o período de estágio na escola 

de educação básica. 

Paralelamente a esta condição, as escolas da rede pública estadual do Rio Grande 

do Sul estão vivendo o processo de implantação do Ensino Médio Politécnico e, dentre as 

características desta modalidade proposta, temos a metodologia de projetos como um dos 

caminhos a serem trabalhados com os estudantes.  

E, a metodologia de projetos vem há  algum tempo sendo estudada e aplicada em 

escolas do nosso País.  Estudiosos como Nilbo Nogueira (2005), Celso Vasconcellos 

(2009), Zilma Oliveira (2002), Adriana Gandin (2005), Hernández e Ventura (1998), Carla 

Bozzato (2013), dentre outros, afirmam que esta metodologia pode contribuir para a  

autonomia do alunado, dentre outros aspectos conforme o pensamento de Castoríades, que 

enuncia 

É uma práxis determinada, considerada em suas ligações com o real, na 

definição concretizada de seus objetivos, na especificação de suas mediações. É 

a intenção de uma transformação do real, guiada por uma representação do 

sentido desta transformação, levando em consideração as condições reais e 
animando uma atividade (1995, p.97). 

 

Em nossos estudos, ao nos referenciarmos em Hernandes e Ventura (1998), 

consideramos que ao desenvolver a metodologia de projetos temos uma perspectiva de 

conhecimento globalizado e, assim, relacionado a muitos aspectos de uma  formação mais 

ampla para nossos estudantes. Consideramos igualmente as  sugestões dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, que apresentam a metodologia de projetos como uma das formas 

de abordarmos os conteúdos propostos para o Ensino Médio. 

Hernandez e Ventura (1998, p.61), em seu livro, declaram que 

A função do projeto é favorecer a criação de estratégias de organização dos 

conhecimentos escolares em relação a: 1) o tratamento da informação, e 2) a 

relação entre os diferentes conteúdos em torno de problemas ou hipóteses que 

facilitem aos alunos a construção de seus conhecimentos, a transformação 

procedente dos diferentes saberes  disciplinares em conhecimento próprio.  

 

Com esta perspectiva acreditamos que a metodologia de projetos, quando bem 

planejados e executados, auxilia  o desenvolvimento da capacidade de decidir, escolher, 

falar e escutar, ou como  dissemos antes, a autonomia. No desenvolvimento das atividades 

desse projeto percebemos que esse trabalho propiciou aos estudantes a alegria em 

aprender, em descobrir, e a busca de outras informações que os levaram naturalmente a 
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pesquisar e, dessa forma, desenvolver habilidades relevantes para a formação integral do 

ser humano. 

Cremos que o trabalho com projetos, mais do que romper com as velhas aulas 

expositivas, lineares e unidirecionais, pouco interativas e pobres de estímulos, propõe um 

envolvimento dos estudantes, dos professores com o conhecimento e, nessa experiência 

relatada, o envolvimento se estendeu para as famílias dos discentes. Por isso, dentre outras 

razões é que acreditamos que é necessário avançar para outras formas de ensinar e 

aprender. 

2. A escolha da temática do projeto 

Segundo o artigo 22 da LDB, “A educação básica tem por finalidades desenvolver 

o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania 

e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. Com a 

perspectiva de preparar o aluno da educação básica, para o trabalho e para a cidadania, é 

que planejamos junto com os estudantes este Projeto sobre Educação Financeira. A 

temática da educação financeira é algo novo em nosso País, que tem uma história marcada 

por momentos de grande instabilidade financeira e pela inflação. Os estudantes que 

ingressaram no ensino médio no ano de 2013, nasceram nos últimos anos século XX. Neste 

estudo de caso (LUDKE e MENGA, 1986), os alunos tinham em média, no inicio do 

projeto, 14 anos, assim a maioria deles nasceram no ano de 1999.  

Isto nos leva a pensar que estes alunos não conheceram os inúmeros planos 

financeiros do nosso País, o auge do período inflacionário.  E, as oito mudanças de moeda 

em 52 anos de história do Brasil, de 1942 até 1994, são elas: Cruzeiro (1942 – 1965); 

Cruzeiro Novo (1965 – 1970); Cruzeiro (1970 – 1986);  Cruzado (1986 – 1989);  Cruzado 

Novo (1989 – 1990); Cruzeiro (1990 – 1993); Cruzado Real (1993 – 1994); Real (1º Julho 

de 1994) (D’AQUINO, 2008, p.8). 

E, muitos conteúdos da mídia apontam o quanto os jovens não ‘sabem’ usar seu 

dinheiro, a ponto de comprometerem seu primeiro salário antes de recebê-lo, na 

reportagem do dia 4 de novembro de 2013, uma pesquisa da Associação Brasileira de 

Cartões de Crédito e Serviços
1
 mostra que três em cada dez brasileiros já ficaram sem 

pagar a fatura total do cartão de crédito. Neste caso os juros do cartão são os maiores de 

                                                
1
 Disponível em: http://www.abecs.org.br/. Acesso em 04/11/2013. 

http://www.abecs.org.br/
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todos, chegam a 500% ao ano. Em nosso País 76% dos brasileiros têm pelo menos um 

cartão de crédito e 31% já ficaram sem conseguir pagar o valor total da fatura. Com estas 

preocupações, resolvemos aproveitar o espaço da Escola para desenvolver esse projeto 

com a temática educação financeira. 

Ainda, segundo Kiyosaki (2002), a educação financeira poderia ser ensinada às 

pessoas desde os primeiros anos de vida. Considerando que muitos pais não têm 

conhecimento para passar essas informações para seus filhos, a educação financeira 

deveria ser matéria obrigatória nas escolas, desde o ensino fundamental. Com esta 

preocupação, percebemos o desenvolvimento de muitos trabalhos nesta área tais como 

Pereira (2009), Ferreira (2013), o Banco Central do Brasil possui uma página para tratar 

dessa questão que é: HTTPS://www.bcb.gov.br/?PEF-BC , a FEBRABAN – Federação 

Brasileira de Bancos possui vários trabalhos que buscam a construção de uma educação 

financeira em nosso País (WWW.febraban.org.br), dentre outros. 

 

3. Metodologia do Projeto 

Este trabalho segue uma tendência da Educação Matemática, ou seja, uma 

metodologia com características qualitativas. Como já dissemos, trata-se um estudo de 

caso,  na perspectiva de Ludke e André (1986), onde o caso para o estudo são as turmas do 

segundo do Ensino Médio de uma Escola Pública Estadual da cidade de Pelotas-RS. E, 

para desenvolver a temática sobre educação financeira adotamos a Metodologia de 

Projetos conforme já apresentamos anteriormente. 

Para implementar este projeto junto aos estudantes e pensando nas dificuldades 

encontradas por eles na resolução de problemas e na capacidade que cada um tem de 

resolvê-los, tomamos por base alguns princípios com a leitura do livro “A Arte de Resolver 

Problemas” de George Polya. Conforme o autor, devemos: 

Primeiro que tudo, o enunciado verbal do problema precisa ficar bem entendido. 

O aluno deve também estar em condições de identificar as partes principais do 

problema, a incógnita, os dados, a condicionante. Daí porque, raramente, pode o 

professor dispensar as indagações: Qual é a incógnita? Quais são os dados? Qual 

é a condicionante?  O estudante deve considerar as partes principais do 

problema, atenta e repetidamente, sob vários pontos de vista. (POLYA, 1978, 

p.4). 

 

https://www.bcb.gov.br/?PEF-BC
http://www.febraban.org.br/
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O referido autor faz uma análise sobre a resolução de problemas, indicando as 

principais etapas e métodos criativos para a resolução dos mesmos, sugerindo estratégias a 

serem desenvolvidas na sala de aula. 

Também, para corroborar na elaboração de projetos interdisciplinares e, pelo fato 

de termos como parceiros desse trabalho alguns professores de outras disciplinas como 

história, língua portuguesa, geografia, percebemos a perspectiva abaixo 

Pensar as disciplinas como mapas significa, portanto, uma fundamental mudança 

de perspectiva, quando se pensa a organização do trabalho escolar. As fronteiras, 

por exemplo, não são fixadas para se tornarem obstáculos ou barreiras; mesmo 

que, circunstancialmente, possam sê-lo, de modo geral, devem caracterizar-se 

muito mais como um convite a acordos transdisciplinares, a viagens 

interdisciplinares, modo análogo à tendência, no mundo inteiro, à 

internacionalização da economia, das empresas, da informação, do 

conhecimento. [...] interessante de ser examinado do ponto de vista econômico, o 
fato de que a referida internacionalização contribui, ao mesmo tempo, para 

reforçar organicamente a importância das instituições locais, das comunidades, 

das escolas, bem como o conceito de cidadania. (MACHADO,2011,p.109).  

O autor reitera as perspectivas interdisciplinares e de compreensão de aspectos 

econômicos em função da internacionalização da economia e consequentemente do 

conhecimento. 

4. Motivando para trabalho 

Como objetivo geral deste projeto o que pretendemos foi buscar a compreensão 

sobre o valor do dinheiro através do uso dos simuladores de cálculo de juros bancários que 

estão nas páginas das empresas financeiras e, assim conscientizar estes sujeitos sobre a 

importância do papel social da Matemática como forma de despertar senso crítico. 

 No desenvolvimento do projeto elaboramos atividades com base nos gastos 

cotidianos dos alunos e em investimentos que eles pensassem em fazer. Se, as famílias dos 

alunos não possuem o hábito do planejamento, estimular para que os estudantes ensinem 

aos pais como fazer. Esperamos que, ao final da atividade, os estudantes compreendam que 

fazer um planejamento mensal, deve ser um hábito e dessa forma consigam poupar e 

controlar as finanças.  

Com vistas a alcançar o que propomos, nos apoiamos em conteúdos, tais como 

planejamento financeiro, construção de planilhas, cálculos de juros simples e juros 

compostos. Como objetivos específicos pretendemos: 

 Mostrar a importância do planejamento financeiro aos alunos. 
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 Efetuar cálculos com foco na importância de economizar, gastar apenas aquilo que 

é necessário.  

 Empregar nos cálculos juros simples e compostos. 

 Construir diversos tipos de planilhas de gastos usando  (Excel). 

 Elaborar problemas, dentro das necessidades e/ou desejo de compras.  

 Resolver problemas para compreensão dos conceitos estudados. 

 Exercitar a leitura e a interpretação de gráficos. 

 Produzir problemas matemáticos com estas situações problemas. 

 Instigar o hábito de ter uma caderneta de poupança. 

 

5. Desenvolvimento do Projeto 

Em primeira instancia a professora trouxe para  a aula  alguns textos de revistas 

sobre educação financeira, que apresentavam assuntos referentes à economia, publicidade, 

encartes de lojas e outras imagens que pudessem levar o aluno a pensar sobre assuntos 

financeiros. Em seguida conversou com os alunos sobre como eles gastam as mesadas ou o 

dinheiro que ganham. O que eles compram? Como o dinheiro é empregado? Eles 

conseguem poupar alguma quantia? Com base nas respostas, que deveriam, além de 

oralmente, serem registradas através de escrita em seus cadernos.  Na aula seguinte 

iniciamos com a leitura dos textos produzidos pelos estudantes procurando entender quais 

problematizações estavam presentes como seria possível uma solução; após esta retomada, 

continuaram as conversas sobre a importância do planejamento financeiro e explicando 

como economizar e não gastar "à toa". Novas escritas foram sendo produzidas à medida 

que novos dados foram surgindo. A professora de  Matemática fez a primeira leitura dos 

textos e passou para a professora de Português fazer a correção da forma escrita e retornou 

para a reescrita de forma reflexiva, após as discussões feitas nas aulas de Seminário com o 

apoio das professoras de História e de Geografia.    

Na etapa seguinte, foram socializados todos os textos produzidos. Após uma breve 

apresentação na turma, os alunos oralmente avaliaram como eles estavam empregando o 

seu dinheiro. Dando continuidade, a professora propôs tarefas retomando as  reportagens 

de revistas, encartes de lojas e/ou jornais com diversos tipos de propagandas sobre compras 

que já haviam sito considerados e que agora foram acrescidos mais informações trazidas 
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pelos estudantes. A partir dessa tarefa, foi solicitado aos alunos que construíssem gráficos, 

tabelas estatísticas e fizessem comparações dos preços entre as diversas 

empresas/lojas/bancos.  

Na sequência das atividades problematizaram-se com os alunos as condições de 

compras a prazo e a vista. Nesse momento, os alunos foram levados pensar sobre o valor 

das compras a prazo. Após reflexão os estudantes consideraram que esta modalidade 

somente deve ser usada se o consumidor não tiver o dinheiro total do valor da compra 

naquele momento. Do contrário, é melhor comprar o que necessita na modalidade a vista. 

Um alerta importante para os alunos foi o  estimulo à sempre verificarem as taxas de juros 

das empresas, muitas vezes, a loja oferece parcelas sem juros,  Mas mesmo assim, é 

preciso avaliar se vale a pena aplicar o dinheiro, parcelando a compra. Já que essa compra 

não terá acréscimo de juros nas parcelas, teremos algum lucro aplicando o montante do 

dinheiro em uma poupança, por exemplo. Nesse momento a turma foi orientada sobre 

quais cálculos que  deverão fazer a fim de saber qual a melhor opção de preço. 

Outra recomendação para que os estudantes façam seu planejamento financeiro é 

tomar cuidado com as tentações. Quando colocarem os gastos no papel, eles vão entender 

que não é necessário comprar objetos só porque estão "na moda", ou iludidos pelas lindas 

propagandas veiculadas pela mídia.   

Em outro momento as aulas foram ministradas na sala de informática. Continuando 

a temática com a turma, iniciaram nesse momento, com a explicação que uma das formas 

mais eficazes de se fazer o controle financeiro que é colocar todos os gastos no papel. Por 

isso, os alunos foram orientados a construir uma planilha no Microsoft Excel, para 

demonstrar todas as entradas e saídas de dinheiro. Esta planilha foi construída com todas as 

dívidas fixas da família de cada aluno (as contas pagas todos os meses, como luz, celular, 

internet etc.), os gastos previstos e as possíveis emergências.  

Os estudantes começaram a lançar os gastos pelo mês de janeiro/2013, pois isso 

ajuda na hora de fazer planos de curto, médio e longo prazo. Solicitamos aos alunos que 

anotassem, em uma folha de papel, todos os possíveis gastos mensais. O objetivo era 

mostrar a responsabilidade das famílias no sustento da casa e, o impacto dos gastos dos 
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alunos no orçamento. Na planilha a seguir (Tabela 01) foram exemplificados os gastos dos 

jovens, para orientá-los, com algumas sugestões: 

DESPESAS REFERENTES A 2014 

RECEITAS R$ 

Poupança  

Inglês   

Escola   

Academia  

Ônibus  

Roupa  

Festa  

Lanche  

Pizzaria  

Celular  

Cinema  

Total de DESPESAS  

O QUE SOBROU  

Tabela 1 - Tabela Individual de Gastos 

Salientamos que para um bom planejamento financeiro é recomendável que a 

receita seja maior que a despesa, portanto ao somar os gastos mensais é importante que 

sempre sobre algum dinheiro das “mesadas” recebidas ou de qualquer outra possível renda. 

Do contrário, será necessário reduzir gastos, a começar pelos supérfluos. Com as despesas 

anotadas foi a hora de montar a planilha. Despesas fixas foram pintadas de uma cor, 

investimentos de outra cor e gastos supérfluos, em outra. Foi dado um tempo para que cada 

aluno elaborasse sua planilha de planejamento financeiro.  

Na sequência de outra aula retornamos as planilhas elaboradas e as discussões sobre 

economia e planejamentos realizadas anteriormente para que, a partir desses registros ou 

informações, os alunos elaborassem situações problemas envolvendo gastos e o cálculo de 

juros simples. 
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Avaliamos se os alunos conseguiram relacionar as despesas frequentes em uma 

planilha e se foram capazes de avaliar a melhor alternativa para fazer um investimento, 

com base na renda mensal e nos cálculos de juros simples. Observamos a participação dos 

alunos em sala de aula e na elaboração do planejamento mensal. Também, foi levado em 

conta as planilhas de cada um para verificar se eles compreenderam o que pode ser 

poupado ou investido. 

Importante foi ouvir os alunos sobre o modo pelo qual eles se relacionam com a 

matemática – nesse caso a financeira - , como estudam, como relacionam a matemática no 

seu cotidiano, quais as dificuldades que enfrentaram no processo de aprendizagem e quais 

avanços conseguiram identificar no aspecto informativo e formativo. Nesse sentido, 

consideramos que ajudamos os alunos a refletir sobre o processo da construção do seu 

próprio conhecimento através de uma auto-avaliação, no que concerne a conhecimentos 

sobre educação financeira. 

6. Resultados Parciais 

Como forma de finalizar o projeto, as turmas foram divididas em 5 grupos, cada 

grupo escolheu um tema para apresentar em Power Point no auditório da escola,  no final 

do I Trimestre do ano de 2013.   O produto final foi a apresentado para toda comunidade 

escolar, com a ideia de dar visibilidade para este projeto, assim sendo, o público alvo pode 

apropriar-se desse conhecimento para fazer uso dele,  em seu próprio benefício. 

Consideramos que os resultados foram promissores, pois tivemos os depoimentos 

de alguns familiares dos estudantes que apreciaram a construção da planilha para controle 

do gasto familiar. Não temos resultados finais, apenas parciais, pois este projeto será 

novamente aplicado neste ano (de 2014) e pensamos que assim, em uma segunda edição, 

com o apoio de todos as observações feitas pela comunidade estudantil e avaliação  dos 

professores que colaboraram, faremos os reajustes necessários e o desenvolveremos 

novamente. 

Consideramos relevante registrar que este trabalho será desenvolvidos junto aos 

estagiários da Universidade Federal de Pelotas, da Licenciatura de Matemática  para que os 

futuros professores possam vivenciá-lo e posteriormente aplicá-lo durante a realização de 

seus estágios curriculares supervisionados.  
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