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Começando a nossa conversa... 

 

Sou professor de Matemática do Ensino Médio da rede pública e privada do 

estado de Minas Gerais desde 2006. É importante ressaltar que também trabalho há 12 

anos em cursos preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

Contudo, desde que comecei a minha caminhada no magistério, sempre tive 

preocupações com as dificuldades apresentadas pelos alunos no processo de ensino e 

aprendizagem na disciplina de Matemática. Ressalto, ainda, sobre a minha inquietação 

com relação aos saberes e fazeres dos alunos, que são, muitas vezes, desconsiderados 

na prática docente dos professores em sala de aula. 

Isto posto, é importante que não nos esqueçamos do compromisso da escola e 

dos professores com a busca de formas alternativas que visem melhorar o processo de 

ensino e aprendizagem em Matemática e, assim sendo, valorizar a implantação e 

implementação de ações pedagógicas que possibilitem a contextualização de 

conteúdos matemáticos relacionadas com o cotidiano dos alunos. 

Nesse sentido, esta abordagem tem como objetivo a valorização do contexto no 

qual as situações-problema propostas em sala de aula foram desenvolvidas para que 

adquiram sentido e tenham significado no ambiente escolar. Assim, este material 

poderá propiciar o desenvolvimento de um currículo em que o conhecimento 

matemático esteja desvinculado de conteúdos previamente memorizados e 

desenvolvidos mecanicamente. 

É eminente a necessidade da aproximação da escola com a realidade vivida 

pelos alunos, de modo que torne o espaço escolar um ambiente de aprendizagem que 

possibilite o desenvolvimento da reflexão e da análise crítica, cujo objetivo é propor 

soluções para os problemas enfrentados no cotidiano, como, por exemplo, os 

financeiros. 
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Dessa maneira, o desenvolvimento constante do conhecimento matemático 

possibilita a sua aplicação na realização de atividades relacionadas com a sua rotina 

diária para que possam fazer valer os seus direitos e deveres, tornando-os cidadãos 

conscientes e responsáveis pelas próprias atitudes. 

Nesse contexto, apresentamos esse produto em formato de um caderno de 

sugestões, que se originou a partir do resultado da dissertação de mestrado intitulada 

Propondo Um Currículo Trivium para a Educação Financeira fundamentado no 

Programa da Etnomatemática, que foi desenvolvida por meio da elaboração de três 

blocos de atividades e uma atividade final, os quais foram aplicados durante a 

condução do trabalho de campo dessa pesquisa. 

A estrutura deste caderno de sugestões é composta por caixas de diálogo 

denominadas de Lembrete e Sugestão, que disponibilizam informações úteis e 

importantes para que professores possam se orientar na elaboração das atividades 

propostas em sala de aula. 

Nesse contexto, sugerimos que esse material seja estudado de acordo com as 

necessidades pedagógicas dos alunos e que as leituras inicialmente apresentadas aqui 

possam auxiliar na elaboração de outras atividades a serem realizadas dentro e fora da 

sala de aula, possibilitando, assim, o desenvolvimento da prática docente dos 

professores em seu cotidiano escolar. 

 

 

Um abraço! 

 

 

Marcos Paulo Vieira Raimundi 
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Formando cidadãos críticos, reflexivos e conscientes por meio do 

desenvolvimento de uma matemática humanizadora 

 

Um dos grandes desafios do educador é desenvolver uma ação pedagógica 

dinâmica que apresente a matemática como uma disciplina humanizadora, que 

relacione os problemas atuais ao interesse dos alunos. Por exemplo, Rosa (2010) 

argumenta sobre a necessidade de humanizar a matemática, tornando-a acessível para 

os alunos de modo tal que possibilite a eles lidarem com os problemas enfrentados no 

cotidiano. 

Por conseguinte, essa abordagem humanizadora da matemática tem como 

objetivo oferecer possibilidades pedagógicas para que os mesmos possam desenvolver 

argumentações para questionarem os acontecimentos da vida diária. 

Nesse contexto, Rosa e Orey (2006) argumentam que a educação matemática 

assume uma concepção importante no processo educacional, pois o método de educar 

matematicamente assume uma dimensão de interação entre os membros de diferentes 

grupos culturais que compõem a sociedade, bem como entre os modos distintos de 

pensar e de organizar o mundo. 

No entanto, para que os alunos valorizem os problemas retirados de seu 

cotidiano, é preciso que possam mergulhar em sua própria cultura, na qual essas 

situações e fenômenos são valorizados. 

Porém, Rosa (2010) afirma que, para que isso ocorra, é necessário que as 

escolas respeitem as concepções de mundo que os alunos trazem para as salas de aula 

para que possam compreender o conhecimento matemático desenvolvido pelos 

membros de grupos culturais distintos. Nesse sentido, é por meio desse conhecimento 

que os estudantes podem agir sobre a sua realidade com o intuito de transformá-la 

e/ou preservá-la. 



 
 

12 | P á g i n a  
 

 

Então, é necessário que a utilização do conhecimento matemático esteja 

vinculado às práticas matemáticas cotidianas dos alunos para que esses saberes e 

fazeres sejam valorizados e não se tornem fragilizados em sua aplicação por meio das 

normas estabelecidas e impostas pela compreensão intelectual dominante 

(D’AMBROSIO, 1990). 

De acordo com esse contexto, Rosa (2010) argumenta que existem outras 

realidades, outras sociedades, outras culturas e outras matemáticas. Por exemplo, é 

importante valorizar a matemática utilizada pelos carpinteiros, médicos, pedreiros, 

engenheiros e jogadores de futebol, bem como é necessário evidenciar o 

conhecimento matemático utilizado pelas crianças que brincam na rua, que constroem 

o seu cata-vento e que jogam vídeo games. 

Assim, a proposta da elaboração de atividades que tenham relação com o 

cotidiano dos alunos busca a sua interação com o currículo matemático escolar por 

meio da utilização da perspectiva Etnomatemática e do Currículo Trivium. 

É importante ressaltar que, em uma sociedade globalizada, os membros de 

grupos culturais distintos estão se integrando e se interagindo dinamicamente. Nessa 

dinâmica cultural, o conhecimento desses membros é trocado, transformado, 

produzido e difundido para os membros de outras culturas (D’AMBROSIO, 1990). O 

conhecimento matemático também é produzido nesse contexto cultural, pois é parte 

do processo de ação dos indivíduos sobre a própria realidade intelectual e material. 

Desse modo, D’Ambrosio afirma que o “grande motivador do programa de 

pesquisa que denomino Etnomatemática é procurar entender o saber/fazer matemático 

ao longo da história da humanidade, contextualizado em diferentes grupos de 

interesse, comunidade, povos e nações” (D’AMBROSIO, 2001, p. 17). 

Buscando entender a denominação do Programa Etnomatemática, Rosa e Orey 

argumentam que a: 
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(...) etnomatemática é o modo pelo qual culturas específicas (etno) 

desenvolveram, ao longo da história, as técnicas e as ideias (tica) 

para aprender a trabalhar com medidas, cálculos, inferências, 

comparações, classificações e modos diferentes de modelar o 

ambiente social e natural no qual estão inseridas, para explicar e 

compreender os fenômenos que neles ocorrem (matema) (ROSA E 

OREY, 2006, p. 1). 

 

De acordo com essa asserção, D’Ambrosio (2002) utilizou recursos 

etimológicos para definir a etnomatemática como a junção de três radicais gregos 

modificados, que se referem à etno + matema + tica, e que significa o conjunto de 

artes e técnicas de explicar e de entender, de lidar com o ambiente social, cultural e 

natural, desenvolvido pelos membros de distintos grupos culturais. 

Contudo, é importante ressaltar que a Etnomatemática não é uma disciplina 

com as suas práticas fundamentadas somente em conceitos e teorias, mas “uma 

pedagogia viva, dinâmica, de fazer o novo em resposta às necessidades ambientais, 

sociais, culturais, dando espaço para a imaginação e para a criatividade” 

(D’AMBROSIO, 2008, p. 10). 

Esse programa possibilita que os alunos conciliem o conhecimento 

matemático-escolar com o seu conhecimento matemático próprio (comunidade), que 

resultam em encontros culturais que permitem o desenvolvimento de sua criticidade, 

reflexão e criatividade (ROSA, 2010). 

De acordo com D’Ambrosio (1990), os conhecimentos matemáticos utilizados 

nas práticas diárias são, muitas vezes, distintos daqueles utilizados nos currículos 

escolares. Nesse sentido, Rosa e Orey (2010) afirmam que, quando os alunos 

entendem que a Matemática não está relacionada com o contexto sociocultural em que 

vivem, perdem o entusiasmo pelo estudo dessa disciplina. 

Dessa forma, os alunos que aprendem os conteúdos matemáticos que são 

desenvolvidos tradicionalmente nas escolas: 
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(...) se tornam alienados pela utilização de um tipo de pensamento 

lógico limitado, tornando-se incapazes de serem criativos, críticos, 

reflexivos e enquadrando-se em um grupo de cidadãos que não 

conseguem tomar decisões capazes de melhorar e transformar a 

sociedade (ALVES, 2014, p. 40). 

 

Em concordância com essa asserção, Rosa (2010) afirma que esses alunos 

apenas são capazes de reproduzir os conteúdos da maneira que aprenderam, 

impossibilitando-os de desenvolverem o seu senso crítico e reflexivo. 

Consequentemente, a proposta principal do Programa Etnomatemática é 

possibilitar a expansão das práticas curriculares ao propiciar um elemento motivador 

para o processo de ensino e aprendizagem em Matemática, pois proporciona o 

“entender saber/fazer matemático ao longo da história da humanidade segundo cada 

comunidade” (MEDEIROS, 2003, p. 3). 

Essa abordagem busca valorizar os aspectos culturais dos alunos e inseri-los 

nas práticas escolares. Nesse direcionamento, o principal objetivo desse programa é: 

 
(...) dar sentido a modos de saber e de fazer das várias culturas e 

reconhecer como e por que grupos de indivíduos, organizados como 

famílias, comunidades, profissões, tribos, nações e povos, executam 

suas práticas de natureza Matemática, tais como contar, medir, 

comparar, classificar (D’AMBROSIO, 2008, p. 7).  

 

Então, a Etnomatemática pode ser descrita como um: 

 
(...) programa que visa explicar os processos de geração, 

organização e transmissão de conhecimento em diversos sistemas 

culturais e as forças interativas que agem nos e entre os três 

processos. Portanto, o enfoque é fundamentalmente holístico 

(D’AMBROSIO, 1998, p. 7). 
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Em concordância com essa asserção, uma das implicações para a ação 

pedagógica do Programa Etnomatemática está relacionada com a valorização do 

conhecimento cultural dos alunos sobre o seu saber/fazer matemático cotidiano, de 

forma que possamos utilizá-lo como uma fundamentação teórica e metodológica que 

possa auxiliar esses aprendentes no desenvolvimento e na aquisição de novos 

conhecimentos. 

Nesse encontro entre culturas, os conhecimentos matemáticos locais se 

interagem com aqueles consolidados academicamente por meio do desenvolvendo de 

uma relação recíproca entre diferentes saberes e fazeres, que são desenvolvidos em 

contextos distintos. 
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Valorizando as experiências e as vivências dos alunos: contribuindo 

para o desenvolvimento da educação financeira e da cidadania de 

futuros cidadãos 

 

Inserido na escola em que desenvolvi minha pesquisa, percebi que os alunos 

participantes do projeto não tinham muita noção dos rendimentos de seu trabalho e 

não conseguiam traçar um planejamento com relação às suas receitas e despesas e, 

assim, consumiam quase todo o ganho financeiro resultante de seu trabalho. 

Mediante esse contexto, é importante que os alunos habituem-se a analisar 

essas situações para que possam reconhecer e criar formas de proteção contra a 

propaganda enganosa, bem como com relação aos estratagemas de marketing a que 

são submetidos os potenciais consumidores (ALVES, 2014). 

Logo, é importante que haja envolvimento dos alunos em um processo 

emocional relacionado com a decisão de comprar e, também, com a criação de uma 

conexão crítica e reflexiva dos comerciantes com os consumidores (BRASIL, 1998). 

De acordo com Pellenz e Bastiani (2014), na vida diária, há uma referência à 

sociedade de consumo e ao consumismo como se fossem sinônimos. Essa associação 

não é direta, uma vez a sociedade contemporânea é de consumo. A diferença entre 

esses dois conceitos está relacionada com o tipo de consumo, ou seja, pela quantidade 

ou mesmo pelas condições gerais dos produtos que são consumidos pela população. 

Então, a sociedade de consumo prospera na medida em que a insatisfação de 

seus membros é contínua, pois, para que possam buscar a felicidade, há a necessidade 

de se consumir sempre. De acordo com esse ponto de vista, é: 
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(...) exatamente a não satisfação dos desejos e a convicção 

inquebrantável, a toda hora renovada e reforçada, de que cada 

tentativa sucessiva de satisfazê-los fracassou no todo ou em parte 

que constituem os verdadeiros volantes da economia voltada para o 

consumidor (BAUMAN, 2008, p. 63-64). 

 

Em concordância como Dicionário de Aurélio Buarque de Holanda 

(HOLANDA, 2010), o consumismo é a tendência de comprar em excesso, sendo 

caracterizado pelo hábito ou pela ação de consumir com exagero, geralmente, sem 

necessidade. Similarmente, é necessário enfatizar que “com a criação permanente de 

novas necessidades transformando bens supérfluos em vitais, a aquisição de bens se 

caracteriza pelo consumismo. O consumo é apresentado como forma e objetivo de 

vida” (BRASIL, 1998, p. 34). 

Dessa maneira, o consumismo se diferencia de consumo, que é entendido 

como a compra de um bem ou a aquisição de um serviço. Assim, no consumo, o ato 

de comprar está diretamente relacionado com a necessidade de aquisição de produtos 

para possibilitar a sobrevivência dos indivíduos (FERRARI, 2017). 

Nesse contexto, um componente importante do Programa Etnomatemática é 

possibilitar uma visão crítica da realidade por meio da utilização de instrumentos de 

natureza matemática que permitam uma análise comparativa de preços, de contas e de 

orçamento, pois proporciona um excelente material pedagógico (D’AMBROSIO, 

2001) para o processo de ensino e aprendizagem de conteúdos relacionados com a 

Educação Financeira. 

De acordo com Souza e Torralvo (2016), parte da população brasileira possui 

dificuldades para o entendimento da gestão das finanças pessoais a partir de duas 

frentes: disparidade entre receitas e despesas e o elevado consumismo, com pouca 

tendência para a poupança. 



 
 

18 | P á g i n a  
 

 

Então, a gestão dos próprios recursos está relacionada com o processo de 

tomada de decisão, pois a ausência da educação financeira prejudica, geralmente, a 

administração desses recursos. Nesse cenário, 

 
(...) mesmo tendo passado, em média, 12 anos na escola básica, os 

indivíduos-consumidores, especialistas, ou não em Matemática, 

fazem uso para sua tomada de decisão financeiro-econômica, de 

Matemática Básica, em alguns relatos os indivíduos-consumidores 

justificam que utilizam tão somente das quatro operações e de 

intuição com relação às porcentagens para analisar os pós e os 

contras de uma ação de consumo, bem como as taxas de juros 

envolvidas nestas ações (KISTEMANN JÚNOR, 2011, p. 279). 
 

De acordo com Pereira (2011), no âmbito familiar, o planejamento pode ser 

considerado como um instrumento que permite a busca do equilíbrio entre as receitas 

e as despesas. Para isso, é importante o controle de todos os processos financeiros para 

o acompanhamento dos resultados, de acordo com o que foi estabelecido e, melhorá-

los, caso se verifique alguma divergência conceitual. 

É necessário ressaltar que, ao organizar as finanças familiares, deve-se ter a 

consciência de ser realista com as receitas e com as despesas para que o orçamento 

seja confiável, com previsões reais e com um determinado grau de precisão. 

Assim, por meio de um orçamento, estabelecem-se metas e planejamentos de 

médio e longo prazo, utilizando um instrumento de educação e, também, a prudência 

que permite monitorar as despesas e as previsões orçamentárias futuras (PEREIRA, 

2011). 

Em minhas observações de sala de aula, constatei junto aos meus alunos sobre 

as situações que impossibilitavam o atendimento às suas necessidades básicas para 

responder aos seus desejos e sonhos que, muitas vezes, eram incompatíveis com a sua 

condição social. 
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Nessa perspectiva, esses alunos podem ser considerados como consumistas 

potenciais, que são influenciados pelas propagandas veiculadas na televisão, no rádio, 

no jornal e nas revistas, principalmente, com relação aos jovens. 

Essa realidade na qual eu estava inserido deu origem ao meu interesse 

particular em Educação Financeira, pois, de acordo com Alves (2014), esse campo do 

conhecimento sempre foi importante para auxiliar os consumidores no orçamento e na 

gestão de sua renda para que possam poupar e investir, evitando, assim, que se tornem 

vítimas de propagandas enganosas. 

No entanto, ressalta-se que a crescente relevância da Educação Financeira nos 

últimos anos vem ocorrendo em decorrência do desenvolvimento dos mercados 

financeiros e das mudanças demográficas, econômicas e políticas que ocorrem na 

sociedade contemporânea. 

Nesse direcionamento, Alves (2014) argumenta que a Educação Financeira e a 

Etnomatemática podem ser trabalhadas em salas de aula para auxiliar os alunos no 

entendimento dos problemas que enfrentam em seu cotidiano, pois visa torná-los 

cidadãos conscientes, críticos e reflexivos. Para Rosa e Orey (2015), essa ação 

pedagógica pode ser desenvolvida com o auxílio do Currículo Trivium. 

Então, o trabalho docente com a Educação Financeira por meio de conteúdos 

matemáticos possibilita que os alunos tenham contato com temáticas relacionadas com 

a produção e o consumo, conforme previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) de Matemática (BRASIL, 1998). 

Por conseguinte, Coutinho e Teixeira argumentam que a: 

 

Educação Financeira não consiste tão somente em aprender a 
economizar, cortar gastos, poupar e acumular dinheiro. Na verdade, 

é buscar uma melhor qualidade de vida tanto hoje quanto no futuro, 

proporcionando a segurança material necessária para obter uma 

garantia para eventuais imprevistos. Tendo como pano de fundo o 

crescimento econômico e a maior distribuição de renda no Brasil, a 
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oferta de crédito consequentemente cresceu junto ao poder de 

aquisição da população (COUTINHO e TEIXEIRA, 2015, p. 3). 

 

O principal objetivo dessa abordagem é desenvolver nos alunos uma 

consciência crítica e reflexiva que se opõe aos hábitos consumistas cada vez mais 

acentuados, que podem induzir milhares de famílias aos endividamentos. Por 

exemplo, com a: 

 
(...) criação permanente de novas necessidades transformando bens 

supérfluos em vitais, a aquisição de bens se caracteriza pelo 

consumismo. O consumo é apresentado como forma e objetivo de 

vida. É fundamental que nossos alunos aprendam a se posicionar 

criticamente diante dessas questões e compreendam que grande 

parte do que se consome é produto do trabalho, embora nem sempre 

se pense nessa relação no momento em que se adquire uma 

mercadoria. É preciso mostrar que o objeto de consumo, seja um 

tênis ou uma roupa de marca, um produto alimentício ou aparelho 

eletrônico etc, é fruto de um tempo de trabalho, realizado em 

determinadas condições. Quando se consegue comparar o custo da 

produção de cada um desses produtos com o preço de mercado é 

possível compreender que as regras do consumo são regidas por 

uma política de maximização do lucro e precarização do valor do 

trabalho. Aspectos ligados aos direitos do consumidor também 

necessitam da Matemática para serem mais bem compreendidos 

(BRASIL, 1998, p.35). 

 

Por esses motivos, Rosa e Orey (2015) argumentam que é importante vincular 

a educação realizada fora da escola ao processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática por meio da Etnomatemática e do Currículo Trivium. 

Essa ação pedagógica busca conciliar as situações cotidianas que são 

experienciadas pelos alunos com os conhecimentos a serem desenvolvidos no 

ambiente escolar para que as experiências escolares possam estar integradas com as 

suas vivências diárias. 
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Essa abordagem representa uma ação pedagógica que pode tornar os conteúdos 

matemáticos financeiros mais atrativos para os alunos, mostrando a possibilidade de 

sua utilização no cotidiano. Por exemplo, para: 

 

(...) analisar a composição e a qualidade dos produtos e avaliar seu 

impacto sobre a saúde e o meio ambiente, ou para analisar a razão 

entre menor preço/maior quantidade. Nesse caso, situações de oferta 

como: compre 3 e pague 2, nem sempre são vantajosas, pois 

geralmente são feitas para produtos que não estão com muita saída - 

portanto, não há, muitas vezes, necessidade de comprá-los em 

grande quantidade - ou que estão com os prazos de validade 

próximos do vencimento. Habituar-se a analisar essas situações é 

fundamental para que os alunos possam reconhecer e criar formas de 

proteção contra a propaganda enganosa e contra os estratagemas de 

marketing que são submetidas os potenciais consumidores 

(BRASIL, 1998. p. 35). 

 

Nesse contexto, é importante abordar também o estudo do Currículo Trivium 

proposto por D’Ambrosio (1999), que é composto por três elementos importantes para 

o desenvolvimento da ação pedagógica do Programa Etnomatemática para a Educação 

Financeira: 

 

a) Literacia: está relacionada com a utilização de instrumentos comunicativos que 

possibilitam o desenvolvimento da capacidade de os indivíduos processarem, na 

vida cotidiana, as informações escritas e faladas, incluindo a leitura, a escritura, o 

cálculo, o diálogo, a mídia e a internet. 

 

b) Materacia: está relacionada com a utilização de instrumentos analíticos que 

possibilitam o desenvolvimento da capacidade de os indivíduos interpretarem e 

analisarem os sinais e os códigos presentes no cotidiano, de proporem e 

utilizarem os modelos e as simulações na vida diária para que possam elaborar 

abstrações sobre as representações do mundo real. 
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c) Tecnoracia: está relacionada coma utilização de instrumentos materiais e 

tecnológicos que possibilitam o desenvolvimento da capacidade de os indivíduos 

utilizarem e combinarem as ferramentas tecnológicas simples ou complexas, 

inclusive o próprio corpo, para avaliar as suas possibilidades e limitações, bem 

como a sua adequação às necessidades e às situações-problema diversas 

enfrentadas no cotidiano. 

 

Por conseguinte, Rosa e Orey (2015) afirmam que esse currículo poderá 

favorecer a valorização do conhecimento matemático escolar, bem como das ideias, 

dos procedimentos e das práticas matemáticas relacionadas com a Educação 

Financeira, que são abordadas dentro e fora do contexto escolar. 

Nesse direcionamento, a Educação Financeira pode ser trabalhada em salas de 

aula com os alunos de modo que os auxilie no entendimento dos problemas que 

enfrentam em seu cotidiano, como, por exemplo, com relação às mudanças de hábitos 

de consumo, pois tem o objetivo de torná-los cidadãos capazes de tomarem decisões 

conscientes (ALVES, 2014). 

Então, o trabalho docente com a Educação Financeira com os alunos por meio 

da utilização de conteúdos matemáticos visa destacar, principalmente, os temas como 

a produção e o consumo, conforme previsto nos PCN (BRASIL, 1998). 

Nesse sentido, essa abordagem visa desenvolver nos alunos uma consciência 

crítica e reflexiva que se opõe aos hábitos consumistas cada vez mais acentuados, que 

podem induzir os seus familiares ao endividamento. Desse modo, é importante que os 

alunos tenham mais controle sobre os seus orçamentos para que possam melhorar a 

sua autonomia financeira. 

Consequentemente, o estudo que originou este caderno de sugestões para os 

professores propôs uma investigação com os alunos do terceiro ano do Ensino Médio 
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sobre o desenvolvimento da Educação Financeira baseada na perspectiva 

Etnomatemática através da implantação e implementação da proposta do Currículo 

Trivium para a Matemática por meio de uma ação pedagógica que visou tornar as 

aulas mais dinâmicas e interativas. 

Considerando que os PCN (BRASIL, 1998) defendem uma relação estreita 

entre a Matemática e a construção da Cidadania, é importante encontrar uma maneira 

de trabalhar essa proximidade nas aulas de Matemática. Então, existe a necessidade de 

se argumentar sobre a: 

 
(...) formação básica para a cidadania significa refletir sobre as 

condições humanas de sobrevivência, sobre a inserção das pessoas 

no mundo de trabalho, das relações sociais e da cultura e sobre o 

desenvolvimento da crítica e do posicionamento diante das questões 

sociais. Assim, é importante refletir a respeito da colaboração que a 

Matemática tem a oferecer com vistas à formação da cidadania 

(BRASIL, 1998, p. 26). 

 

Consequentemente, é importante ressaltar sobre a necessidade de que a 

educação funcione de uma maneira decisiva no processo de construção da cidadania, 

pois tem como meta a igualdade de direitos entre os cidadãos. Contudo, de acordo 

com Alves (2014), para que esse objetivo seja atingido, é necessário que as escolas se 

transformem em ambientes democráticos de construção de significados éticos 

necessários para o desenvolvimento da cidadania dos alunos. 

Portanto, para os PCN (BRASIL 1998), os conteúdos escolares devem estar 

em consonância com as questões socioculturais que marcam os momentos históricos, 

políticos, econômicos e ambientais para que os saberes e fazeres trabalhados em sala 

de aula sejam utilizados como instrumentos para o desenvolvimento, a socialização e 

o exercício pleno da cidadania em uma sociedade democrática. 

http://www.portalconscienciapolitica.com.br/ci%c3%aancia-politica/politicas-publicas/educa%c3%a7%c3%a3o/
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Sugestão 

 

Sugere-se que os alunos 

realizem em grupo as 

atividades propostas nesses 

blocos. 

Lembrete 

 

As sugestões apresentadas neste 

caderno podem ser utilizadas para a 

elaboração de suas próprias 

atividades, pois todos os alunos 

possuem particularidades 

específicas que estão relacionadas 

às suas próprias experiências e 

vivências. 

 

 

Apresentando as atividades propostas para a educação financeira com a 

utilização do currículo trivium na perspectiva etnomatemática 

 

É importante o oferecimento de um trabalho docente em sala de aula que esteja 

de acordo com uma perspectiva pedagógica que propicie oportunidades para que os 

alunos sejam sujeitos ativos de suas próprias ações. 

A realização de um trabalho que considere os pensamentos e desejos dos 

alunos significa assumir a educação como um meio para propiciar a formação de 

cidadãos que tenham condições de avaliar criticamente os seus próprios pensamentos, 

bem como refletir sobre as tomadas de decisão. 

Dessa maneira, as atividades 

propostas nesse caderno de sugestões, que 

estão baseadas na perspectiva 

Etnomatemática e do Currículo Trivium 

propiciam a possibilidade do 

desenvolvimento de uma visão crítica da 

realidade por meio da utilização de 

instrumentos de natureza matemática, como, 

por exemplo, os comunicativos, os analíticos e os materiais e tecnológicos; além de 

contribuir para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos relacionados com a 

Educação Financeira. 

Assim, para compor esse caderno de sugestões, 

foi elaborada uma proposta de 3 (três) blocos de 

atividades e 1 (uma) atividade final que possibilitam o 
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estabelecimento de um diálogo entre o conhecimento dos alunos e os fatos 

desencadeados em seu cotidiano. 

Esses blocos de atividades e a atividade final abordam os conteúdos 

matemáticos e financeiros relacionados com porcentagem e juros simples e 

compostos, que estão relacionados com as situações cotidianas que envolvem, por 

exemplo, o financiamento, os cartões de crédito, o aumento de combustíveis, a 

inflação e os pagamentos de compras à prazo e à vista. 

Dessa maneira, apresentamos as atividades propostas nesses blocos e na 

atividade final, que foram elaboradas para facilitar o processo de desenvolvimento de 

conteúdos da Educação Financeira que são importantes para a evolução acadêmica 

dos alunos, bem como para o desenvolvimento de sua cidadania. 

Portanto, apresentamos algumas sugestões de atividades relacionadas com a 

Educação Financeira na perspectiva da Etnomatemática para o Currículo Trivium que 

podem ser adaptadas de acordo com as necessidades educacionais de seus alunos, bem 

como ao estilo didático/pedagógico/metodológico de sua prática docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 | P á g i n a  
 

 

Sugestão 

 

Inicialmente, sugere-se que os professores 

apresentem os conteúdos de porcentagem e, 

posteriormente, com a realização de 

atividades trabalhadas individualmente e em 

grupos, apresentem os conteúdos sobre a 

conceituação de conteúdos matemáticos e 

financeiros relacionados com os aumentos e 

os descontos. 

 

Sugestão 

 

Para resolver as atividades desse bloco, 

sugere-se que os professores: 

 

a) Organizem os alunos em 

duplas ou em grupos. 

b) Providenciem uma 

calculadora eletrônica. 

c) Permitam que os alunos 

resolvam essas atividades da 

maneira que acharem mais 

adequadas. 

d) Orientem os alunos com 

relação ao tipo de resolução 

que escolherem para 

determinar a resposta para 

cada situação proposta em 

sala de aula. 

 

Primeiro bloco de atividades: pensando em partes (porcentagem) 

 

O principal objetivo desse bloco de atividades está relacionado com o 

desenvolvimento de conceitos de porcentagem, de aumentos e de descontos. 

Essas atividades visam 

desenvolver nos alunos as 

habilidades de comparação entre 

preços de um mesmo produto em 

lojas diferentes por meio da 

proposição de situações que 

envolvem os aumentos, os descontos 

e a variação percentual. 

Esse bloco é composto por 5 (cinco) atividades, que estão descritas abaixo. 

 

1ª Atividade 

 

Paulo Marcelo ganha R$ 800,00 

mensais por serviços prestados como 

ajudante de pintor. Com esse 

dinheiro ele ajuda nas despesas de 

sua casa com 40% do que ganha, 

separa 20% de seu salário para 

comprar produtos de sua 

necessidade e ainda poupa 20% para 
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Sugestão 

 

Essa atividade pode ser iniciada com 

um debate sobre as despesas mensais 

e, se possível, a necessidade de 

poupar, sendo importante para o um 

desencadeamento de discussões 

interessantes em sala de aula sobre a 

organização financeira. 
 

realizar o seu sonho de comprar uma bicicleta. 

 

 

 

 

Se a bicicleta que o Paulo Marcelo quer comprar custa R$ 1.600,00; responda 

as questões abaixo, explicando as suas respostas: 

a) Quantos meses terá que economizar para realizar o seu sonho? 

b) Quanto sobra para ele se divertir? 

c) Qual é a relação desse problema com as situações de compra que você 

vivienciou? 

 

O principal objetivo dessa atividade é auxiliar os alunos a perceberem a 

necessidade de:  

a) se organizarem financeiramente;  

b) compreenderem a importância dos 

compromissos mensais; e  

c) entenderem as necessidades 

econômicas e sociais que estão 

relacionadas com a vida diária. 
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Outro objetivo importante é contribuir para o desenvolvimento de uma postura 

crítica e reflexiva direcionada para a noção de poupança, visando o desenvolvimento 

do bem estar da comunidade dos alunos. 

 

2ª Atividade 

 

Quatro amigos foram a uma lanchonete e fizeram exatamente o mesmo pedido. O 

valor da conta, a ser dividido igualmente entre eles, foi de R$ 70,40, já incluídos os 

10% de serviço. 

 

Responda as questões abaixo, explicando a sua resposta: 

a) Quanto cada um pagaria se não fosse cobrada a taxa de serviço? 

b) Quanto o garçom irá receber com a taxa de 10%? 

c) A cobrança da taxa de serviço é justa? Explique a sua resposta. 

 

Os principais objetivos desta atividade são: a) expor a matemática como um 

componente curricular importante que está presente no dia a dia dos alunos; b) 

conscientizar os alunos com relação às taxas de serviços que são pagas; e c) propor 

discussões sobre os deveres e os direitos dos consumidores. 

 

3ª Atividade 

 

Um jornal de circulação nacional trouxe em sua capa a seguinte reportagem: Preço 

de combustíveis sobe 8,86%, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP). 
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Fonte: Marcelo D. Sants/FramePhoto/Estadão Conteúdo 

 

De acordo com a atividade dada e com a figura acima, responda às questões 

abaixo, explicando as suas respostas: 

a) Com relação ao aumento, qual será o novo valor do litro da gasolina 

aditivada, do etanol e do diesel que o funcionário do posto colocará no 

letreiro após esse aumento? 

b) Você sabe o que é e qual é o papel da ANP? 

c) Qual é a sua opinião sobre os aumentos constantes nos preços dos 

combustíveis que ocorrem atualmente? 

 

Nessa figura, um funcionário realiza a troca de valores de combustível na zona 

oeste da cidade de São Paulo, de acordo com o decreto assinado pelo ex-presidente 

Michel Temer, que elevou a alíquota do tributo que incide sobre a gasolina, o diesel e 

o etanol. Essas informações estão disponíveis em: 

http://g1.globo.com/economia/noticia/preco-da-gasolina-sobe-mais-de-8-na-primeira-

semana-apos-alta-de-impostos-diz-anp.ghtml. 

 

 

http://g1.globo.com/economia/noticia/preco-da-gasolina-sobe-mais-de-8-na-primeira-semana-apos-alta-de-impostos-diz-anp.ghtml
http://g1.globo.com/economia/noticia/preco-da-gasolina-sobe-mais-de-8-na-primeira-semana-apos-alta-de-impostos-diz-anp.ghtml
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4ª Atividade 

 

De acordo com as informações apresentadas no gráfico abaixo, que estão disponíveis 

em: http://g1.globo.com/economia/noticia/preco-da-gasolina-sobe-mais-de-8-na-

primeira-semana-apos-alta-de-impostos-diz-anp.ghtml, temos os seguintes preços em 

suas respectivas datas. 

 

 

 

29/04 Gasolina R$ 3,626      22/07 Gasolina R$ 3,466       29/07 Gasolina R$ 3,749 

29/04 Etanol R$ 2,615          22/07 Etanol     R$2,381       29/07 Etanol     R$ 2,592 

29/04 Diesel R$ 3,012          22/07 Diesel     R$2,979        29/07 Diesel     R$ 3,056 

 

Assim, por meio do gráfico e dos preços registrados nas datas acima, responda 

às questões abaixo, explicando as suas respostas: 

a) Se compararmos os preços praticados em 29/04/2017 e 22/07/2017, 

perceberemos um aumento ou uma redução de preços? De que 

porcentagem? Explique a sua resposta. 

http://g1.globo.com/economia/noticia/preco-da-gasolina-sobe-mais-de-8-na-primeira-semana-apos-alta-de-impostos-diz-anp.ghtml
http://g1.globo.com/economia/noticia/preco-da-gasolina-sobe-mais-de-8-na-primeira-semana-apos-alta-de-impostos-diz-anp.ghtml
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b) O que houve com os preços praticados entre 22/07/2017 e 29/07/2017? 

Explique a sua resposta. 

c) Qual é o preço desses combustíveis hoje? Explique como você encontrou 

esses preços. 

d) Esses valores cobrados pelos combustíveis são justos para a população? 

 

Os principais objetivos desta atividade são: a) a proposição de temas de 

importância social para discussões sobre a utilização da porcentagem; b) a discussão 

com os alunos sobre os aumentos sucessivos dos combustíveis; c) o debate com os 

alunos sobre a leitura e a interpretação de gráficos; e d) a proposição de uma discussão 

com os alunos sobre o papel da ANP no país. 

 

5ª Atividade 

 

Cada componente do grupo deverá trazer um folheto de propaganda ou promoção 

que contenha porcentagens. 

 

Em seguida, em seus grupos, é importante que os alunos: 

a) Expliquem porque escolheram o folheto que trouxeram para a sala de aula. 

b) Discutam o significado da porcentagem em cada um dos folhetos, 

explicando a sua resposta. 

 

Os principais objetivos desta atividade são: a) alertar os alunos para os 

possíveis preços abusivos praticados na vida diária; b) conscientizar os alunos para 

ficarem atentos aos preços à vista e à prazo; e c) pesquisar os preços das mercadorias 

em folhetos de propaganda e promoção de supermercados, buscando a comparação 

entre as marcas e as quantidades comercializadas. 
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6ª Atividade 

 

Como as atividades que vocês realizaram em sala de aula podem auxiliá-los na 

resolução dos problemas que enfrentam em seu cotidiano? 

 

Os principais objetivos desta atividade são: a) reconhecer a importância da 

Educação Financeira nas situações cotidianas; b) decidir entre as formas de 

pagamento à prazo ou à vista; e c) Ficarem atentos a preços abusivos praticados no 

comércio. 
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Lembrete 

 

É importante discutir com os alunos 

sobre as taxas de juros cobradas no 

atraso do pagamento de prestações. 

Sugestão 

 

Para resolver as atividades desse bloco, sugere-se que os professores: 

 

a) Organizem os alunos em duplas ou em grupos. 

b) Providenciem uma calculadora eletrônica. 

c) Permitam que os alunos resolvam essas atividades da maneira que 

acharem mais adequadas. 

d) Orientem os alunos com relação ao tipo de resolução que escolherem 

para determinar a resposta para cada situação proposta em sala de aula. 

 

Segundo bloco de atividades: atrasou o pagamento de contas?  

Paga juros! 

 

O principal objetivo deste bloco de atividades está relacionado com a definição 

de juros simples, bem como com a apresentação e a explicação desse conteúdo 

matemático e financeiro. 

Essas atividades são 

realizadas por meio da proposição de 6 

(seis) situações-problema que visam 

discutir com os alunos sobre a 

compreensão da noção das taxas cobradas 

no atraso do pagamento de prestações, bem como verificar se as situações-problema 

apresentadas se relacionam com as experiências vivenciadas em seu cotidiano. 
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1ª Atividade 

 

Um aparelho de TV custa à vista R$ 880,00. A loja também oferece a seguinte opção: 

R$ 450,00 no ato da compra e uma parcela de R$ 450,00 a ser paga em um mês após 

a compra. 

 

 

Responda às questões abaixo, explicando as suas respostas: 

a) Qual é a taxa mensal de juros simples cobrada nesse financiamento? 

b) Explique como você determinou essa taxa de juros. 

c) Você compraria a TV à vista ou à prazo? Explique a sua resposta. 

 

O principal objetivo desta atividade é despertar a atenção dos alunos com 

relação à diferença dos preços praticados diariamente no comércio. 
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2ª Atividade 

 

Uma conta telefônica trazia a seguinte informação: “Contas pagas após o vencimento 

terão multa de 2% e juros de mora de 0,04% ao dia, a serem incluídos na próxima 

conta”. Sabe-se que Elisa não pagou a conta no mês de fevereiro de 2018, no valor de 

R$ 255,00. Na conta do mês de março de 2018 foram incluídos R$ 7,14 referentes ao 

atraso de pagamento do mês anterior. 

 

Responda às questões abaixo, explicando as suas respostas. 

a) Com quantos dias de atraso Elisa pagou a conta do mês de agosto? 

b) Em sua opinião, porque Elisa atrasou o pagamento da conta de telefone? 

 

O principal objetivo dessa atividade é discutir com os alunos os valores e os 

juros cobrados por atraso de contas. 

 

 

3ª Atividade 

 

Todo dia 15 Pedro Paulo paga a conta mensal do pacote de TV por assinatura e 

internet de sua residência. Em certo mês, porém, ele se esqueceu de pagá-la e 

lembrou-se apenas desse fato no dia 29 do mesmo mês que deixara de efetuar o 

pagamento, dirigindo-se imediatamente ao banco. 



 
 

36 | P á g i n a  
 

 

 

 

Responda às questões abaixo, explicando as suas respostas. 

a) Quanto ele pagará de encargos? Explique como determinou esse valor. 

b) Considerando a taxa de inflação anual de 2017, explique a relação com a 

taxa de multa e juros cobrados no pagamento em atraso da conta do 

telefone. 

 

O principal objetivo dessa questão é discutir com os alunos os valores e os 

juros cobrados ao se atrasar uma conta. 

 

4ª Atividade 

 

Certa loja oferece para os seus clientes duas opções de pagamento, conforme mostra 

a figura abaixo. Marlene fez compras nessa loja no valor total de R$ 1.800,00. 
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Responda às questões abaixo, explicando as suas respostas: 

a) Que valor Marlene pagará se optar pelo pagamento à vista? 

b) Qual é a taxa mensal de juros embutidos no pagamento parcelado, levando 

em consideração que é oferecido um desconto para pagamento à vista? 

c) Explique qual das duas opções é mais vantajosa para a Marlene. 

d) Você pagaria à vista ou à prazo? Explique a sua resposta. 

 

Os principais objetivos desta atividade são: a) decidir entre os pagamentos à 

vista ou a prazo; e b) identificar eventuais exageros e distorções que podem ocorrer 

em transações comerciais. 

 

5ª Atividade 

 

Cada componente do grupo deverá trazer um folheto de propaganda ou descrever 

alguma situação que contenha juros simples. 
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Os alunos devem discutir o significado de juros simples em cada um dos 

folhetos ou promoção com relação à situação descrita, explicando a sua resposta. 

Os principais objetivos desta atividade são: a) colocar em discussão situações 

em que são cobrados juros simples; e b) relacionar os juros simples com uma função 

polinomial do primeiro grau. 

 

 

6ª Atividade 

Explique como as situações-problema apresentadas se relacionam com as 

experiências que você vivência em seu dia a dia. 

 

O principal objetivo desta atividade é verificar como os alunos podem associar 

as atividades propostas em sala de aula com as situações-problema vivenciadas em 

suas atividades diárias. 
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Sugestão 

 

Para resolver as atividades desse bloco, sugere-se que os professores: 

 

a) Organizem os alunos em duplas ou em grupos. 

b) Providenciem uma calculadora eletrônica. 

c) Permitam que os alunos resolvam essas atividades da maneira que 

acharem mais adequadas. 

d) Orientem os alunos com relação ao tipo de resolução que escolherem 

para determinar a resposta para cada situação proposta em sala de aula. 

 

Terceiro bloco de atividades: financiamento é vantajoso ou não? 

 

O principal objetivo desse bloco de atividades está relacionado com a 

definição de juros compostos, bem como com a apresentação e explicação desses 

conteúdos matemáticos e financeiros sobre a sua relação esse conteúdo com as 

operações de financiamento. 

A realização dessas atividades também visa o desenvolvimento da habilidade 

de comparação entre os preços produtos por meio da proposição de 07 (sete) 

situações-problema, que buscam propiciar o desenvolvimento da consciência crítica, 

da criatividade e da reflexão dos alunos e, por conseguinte, de sua cidadania. 

 

 

1ª Atividade 

 

Uma agência de turismo, na cidade de Ponte Nova, em Minas Gerais, vende pacotes 

turísticos de ano novo para um resort de uma praia no Nordeste por R$ 2.500,00 por 

pessoa. O comprador também pode efetuar o pagamento em 5 (cinco) parcelas 

mensais de R$ 520,00, sendo que a primeira parcela ter que ser paga um mês após o 

fechamento do pacote. Raquel, ao longo de um ano, conseguiu fazer uma reserva de 

dinheiro que lhe permite pagar a viagem à vista. Ela pode, alternativamente, aplicar 
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esse dinheiro em uma caderneta de poupança e, a cada mês, fazer retiradas (saques) 

dessa poupança para pagar a prestação da viagem. 

Vamos admitir que, em todos os meses, o rendimento da caderneta de 

poupança seja de 0,6% a.m. (Lembre-se também que não há incidência de impostos 

sobre esse rendimento). 

Utilizando a tabela abaixo, responda: Qual é a melhor alternativa de 

pagamento para Raquel? Utilize uma calculadora para realizar os cálculos dessa 

operação financeira. 

 

Tempo Saldo 

Inicial da 

Poupança 

+ Juros 

Recebidos 

_ Retirada para 

Pagar a Prestação 

Saldo Final 

da Poupança 

Ato da compra       

1 mês depois       

2 meses depois       

3 meses depois       

4 meses depois       

5 meses depois       

 

Os principais objetivos dessa atividade são: a) reconhecer a importância da 

Educação Financeira nas situações do dia a dia; e b) decidir entre as formas de 

pagamento à prazo ou à vista. 
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2ª Atividade 

 

A loja de eletrodomésticos ELETROPON vende uma geladeira em três prestações 

mensais de R$ 500,00, sendo que a primeira vence um mês após a compra. 

Responda às questões abaixo, explicando as suas respostas. 

a) Sabendo que a ELEROPON cobra juros no financiamento de 5% ao mês, 

qual seria o valor da geladeira se fosse paga à vista? 

b) Você faria o pagamento a vista ou prazo? Explique a sua resposta. 

c) Você faria o pagamento parcelado no cartão de crédito? Explique a sua 

resposta. 

 

O principal objetivo desta atividade é identificar os eventuais exageros e as 

distorções que podem ocorrer em financiamentos praticados no comercio em geral. 

 

3ª Atividade 

 

A revendedora de carros novos e usados BENE VEÍCULOS vende um automóvel 

popular por R$ 35.000,00 à vista ou em 12 prestações mensais iguais, sem entrada. 

Responda às questões abaixo, explicando as suas respostas. 

a) Qual é o valor de cada parcela, se a concessionária opera, no 

financiamento, com uma taxa de juros compostos de 2% ao mês? 

b) Qual é a diferença em valor entre os pagamentos à vista e à prazo? O que 

você conseguiria comprar com esse valor? 

c) Como é a taxa de juros da revendedora comparada com a taxa anual de 

inflação de 2017? Explique a sua resposta. 

d) Explique como a calculadora auxiliou você na resolução desse problema. 
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Os principais objetivos desta atividade são: a) aprofundar o conceito de juros 

compostos; e b) rever a definição de progressão geométrica. 

 

4ª Atividade 

 

Cada componente do grupo deverá trazer um folheto de propaganda ou promoção 

para descrever uma situação-problema que contenha a noção de juros compostos. 

Para essa atividade, os alunos devem discutir o significado de juros compostos 

em cada um dos folhetos ou promoção para a situação descrita, explicando a sua 

resposta. 

O principal objetivo desta atividade é o aprofundamento do conceito de juros 

compostos. 

 

5ª Atividade 

 

Explique quando usamos juros simples e juros compostos. Dê um exemplo para cada 

uma dessas situações. 

O principal objetivo desta atividade é identificar situações em que são 

utilizados juros simples e situações em que são utilizados juros compostos, bem como 

com relação aos pagamentos à vista e à prazo. 

 

6ª Atividade 

 

Explique como você aconselharia alguém a realizar um pagamento à vista em relação 

a um pagamento a prazo? 

O principal objetivo desta atividade é analisar a melhor forma de se efetuar um 

pagamento, se à vista ou à prazo 
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7ª atividade 

 

Explique sobre a importância da calculadora para a realização dessas atividades. 

Além da calculadora, você utilizou outras ferramentas tecnológicas na resolução das 

atividades propostas em sala de aula? 

 

O principal objetivo desta atividade é discutir com os alunos as possibilidades 

da utilização de recursos tecnológicos na resolução de situações-problema cotidianas 

que envolvem conteúdos matemáticos e financeiros. 
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Lembrete 

De acordo com Coutinho e 

Teixeira (2015), a literacia 

financeira pode ser definida 

como a capacidade de 

identificar, compreender, 

interpretar, criar e usar novas 

tecnologias em contextos 

relativos ao tratamento de 

problemas que envolvam 

planejamento e gerenciamento 

de finanças pessoais. 

 

 

Atividade final: conhecendo o índice de literacia financeira 

 

O principal objetivo desta atividade está relacionado com a verificação da 

compreensão dos alunos sobre os conteúdos matemáticos e financeiros presentes em 

situações-problema cotidianas, como, por exemplo, a diversificação de riscos, a 

inflação, os juros simples e os juros compostos. 

Assim, sua elaboração surgiu 

com a leitura do relatório intitulado Financial 

literacy around the World: Insights from the 

Standard & Poor’s Ratings Services Global 

Financial Literacy Survey realizada pelo 

professor-pesquisador e pelo seu orientador, 

que foi publicado em 2015, cujo objetivo foi 

verificar o índice de literacia financeira 

mundial dos países participantes dessa 

organização. 

Nesse sentido, esta atividade 

almejou verificar o nível de literacia financeira 

dos alunos, após a realização dos 3 (três) blocos de atividades propostos em 

sala de aula, que foram elaborados com base na perspectiva Etnomatemática e no 

Currículo Trivium para a Matemática. 

Desse modo, o Standard & Poor’s Ratings Services Global Financial Literacy 

Survey é considerado como a maior e a mais ampla e abrangente pesquisa realizada 
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Sugestão 

 

Sugere-se que os 

alunos realizem essa 

atividade final 

individualmente. 

internacionalmente para medir a literacia financeira da população dos países de uma 

maneira global (KLAPPER, LUSARDI; OUDHEUSDEN, 2015). 

Essa pesquisa, realizada em 2014, buscou investigar 

quatro conceitos financeiros básicos: a diversificação de 

risco, a inflação, os juros simples (denominado de numeracia) 

e os juros compostos, cujos resultados foram divulgados em 

2015, sendo obtidos por meio de entrevistas realizadas com 

150.000 indivíduos adultos, em 148 países. 

Os resultados dessa pesquisa propiciaram, para os pesquisadores, os 

elaboradores de políticas públicas e os profissionais dessa área, um exame minucioso 

e inédito relacionado com a literacia financeira da população mundial. 

Assim, as 4 (quatro) questões relacionadas com: a) diversificação de risco; e b) 

inflação, juros simples (numeracia) e juros compostos, que foram utilizadas no 

Standard & Poor’s Ratings Services Global Financial Literacy Survey, também foram 

propostas na atividade final aqui proposta. 

 

1ª Questão: Diversificar os Riscos 

 

Suponha que você tenha algum dinheiro sobrando para aplicar em um banco. É mais 

seguro aplicar esse dinheiro em somente um tipo de negócio ou investimento ou 

aplicar esse dinheiro em vários negócios ou investimentos? Explique a sua resposta. 

Assinale uma alternativa.  

 

a) Um negócio ou um investimento 

b)  Múltiplos negócios ou múltiplos investimentos 

c)  Não sei 

d) Recuso-me a responder. 
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2ª Questão: Inflação 

 

Suponha que nos próximos 10 anos os preços dos produtos que você compra dobrem. 

Se a sua renda também dobrar, você será capaz de comprar menos do que você pode 

comprar hoje, o mesmo que você pode comprar hoje ou mais do que você pode 

comprar hoje? Explique a sua resposta. Assinale uma alternativa.  

 

a) Comprarei menos  

b) Comprarei o mesmo  

c) Comprarei mais  

d) Não sei  

e) Recuso-me a responder. 

 

3ª Questão: Juros Simples 

 

Suponha que você precise tomar emprestado100 reais a juros simples. Qual será o 

valor mais baixo para você pagar essa dívida: 105 reais ou 100 reais mais três 

porcento de juros simples? Explique a sua resposta. Assinale uma alternativa.  

 

a) 105 reais  

b) 100 reais mais três por cento  

c) Não sei  

d) Recuso-me a responder. 
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Lembrete 

Existe a necessidade de 

que os consumidores 

sejam financeiramente 

literados para que 

possam desenvolver a 

capacidade de tomarem 

decisões financeiras 

conscientes. 

 

 

4ª Questão: Juros Compostos 

 

Suponha que você tivesse 100 reais em uma conta poupança e o banco acrescente 10 

por cento por ano em sua conta. Quanto dinheiro você teria na conta depois de cinco 

anos, se você não retirar nenhum dinheiro de sua conta? Explique a sua resposta. 

Assinale uma alternativa.  

 

a) Mais de 150 reais  

b) Exatamente 150 reais  

c) Menos de 150 reais  

d) Não sei  

e) Recuso-me a responder. 

 

É importante ressaltar que os organizadores da mencionada pesquisa definem 

que um indivíduo é considerado financeiramente literado se responder 

corretamente pelo menos três de quatro conceitos 

financeiros relacionados com: a) diversificação de 

riscos; b) inflação; c) juros simples (numeracia); e d) 

juros compostos, que são considerados básicos para o 

domínio financeiro da população mundial (KLAPPER, 

LUSARDI; OUDHEUSDEN, 2015). 

Dessa maneira, a nota de aprovação considerada 

relevante para medir a literacia financeira da população 

mundial foi de 75%, que é o resultado de 3 questões 

respondidas corretamente em quatro questões propostas naquela pesquisa. Com base 

nessa definição, os resultados do estudo realizado por Klapper, Lusardi e Oudheusden 
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Lembrete 

 

A iliteracia financeira pode ser considerada 

como a dificuldade dos cidadãos realizarem 

julgamentos informados e tomarem decisões 

concretas e conscientes sobre as suas finanças, 

tendo em vista a gestão de seu dinheiro. Os 

consumidores estão mal informados sobre os 

produtos e as práticas financeiras, limitando a 

sua capacidade em poupar, investir e tomar 

decisões fundamentadas financeiramente. 

(2015) mostram que 33% dos indivíduos adultos no mundo foram considerados 

financeiramente literados. 

Contudo, é necessário enfatizar 

que esses resultados também 

mostram que, em cerca de 3,5 

bilhões de indivíduos, a maioria 

residente em países com economias 

em desenvolvimento possui uma 

lacuna na compreensão de conceitos 

financeiros básicos. Nesse sentido, 

enfatiza-se que esses resultados também 

ocultam disparidades com relação à literacia financeira mundial. 

De acordo com Klapper, Lusardi e Oudheusden (2015), os resultados desse 

estudo mostraram que: a) há baixos níveis de conhecimento financeiro em todos os 

países do mundo; b) os juros compostos (numeracia) e a inflação são os conceitos 

mais bem compreendidos; c) a diversificação de risco é o conceito menos entendido; 

d) os níveis de literacia financeira das mulheres são inferiores aos dos homens; e que 

e) os jovens constituem um grupo vulnerável financeiramente, sendo um alvo 

importante para o oferecimento de programas de Educação Financeira. 

É importante ressaltar que a iliteracia financeira pode ser considerada como 

uma barreira para a inclusão financeira e econômica da população mundial. Nesse 

sentido, os resultados obtidos no Standard & Poor’s Ratings Services Global 

Financial Literacy Survey mostram que, devido à lacuna no conhecimento sobre as 

finanças e produtos financeiros, muitos indivíduos ainda não desenvolveram a 

habilidade de acessar os serviços bancários e comerciais e, portanto, são mantidos fora 

dos mercados comercial e financeiro, bem como da vida social e econômica da 

sociedade. 
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De acordo com D’Ambrosio (2001), um importante componente do Programa 

Etnomatemática e do Currículo Trivium é possibilitar uma visão crítica e reflexiva da 

realidade, utilizando estratégias de natureza matemática para solucionar situações-

problema diários relacionados com os problemas financeiros enfrentados pelos 

indivíduos em seu cotidiano, possibilitando a manutenção de seu bem estar social, de 

sua sobrevivência e de sua transcendência. 
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Terminando a nossa conversa... 

 

O Programa Etnomatemática ,por meio do Currículo Trivium, pode auxiliar na 

inserção dos indivíduos na sociedade de maneira digna, pois, aguça no processo de 

ensino e aprendizagem em Matemática: o desenvolvimento da criticidade, da reflexão 

e da criatividade, que são os elementos necessários para a sua inserção, política, 

social, econômica, ambiental e cultural. 

Então, como a Etnomatemática pode ser definida como a arte e a técnica de 

explicar, lidar, entender, conviver e agir na realidade de acordo com contextos 

naturais, culturais e sociais e econômicos distintos, esse programa relaciona o 

conhecimento dos alunos com os seus contextos: cotidiano, histórico, social e cultural 

por meio da utilização do Currículo Trivium nas práticas escolares. 

Por exemplo, ao dissertarem sobre o Currículo Trivium, Rosa e Orey (2016) 

afirmam que a literacia, a materacia e a tecnoracia são elementos curriculares que 

facilitam a incorporação de diversos modos de explicação, crença, tradição, mito, e 

símbolos para o desenvolvimento do conhecimento matemático. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que os alunos trazem consigo uma 

bagagem cultural matemática, bem como financeira, que foi adquirida com as 

experiências vivenciadas nas práticas cotidianas. 

De acordo com Rosa (2010), é justamente por ter esse acúmulo de 

conhecimento matemático informal que muitos alunos sentem dificuldades em 

assimilar os conteúdos ensinados no ambiente escolar, haja vista que existe uma 

dificuldade na desconstrução dos conceitos formados anteriormente. 

Contudo, para que os alunos possam lidar com os conteúdos matemáticos e 

financeiros, é necessário que os professores se munam dos pressupostos da 
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perspectiva Etnomatemática, propostos pelo Currículo Trivium, para que possam 

resgatar a bagagem cultural dos alunos. 

Assim, este trabalho buscou estudar as condições para que as escolas ofereçam 

oportunidades aos alunos, possibilitando-lhes desenvolver a sua autonomia para 

resolver as situações-problema vivenciadas em seu cotidiano. No entanto, para a 

efetivação do desenvolvimento dessa autonomia, existe a necessidade de que os 

alunos sejam responsáveis por suas próprias escolhas para que esse processo 

possibilite a sua liberdade na tomada de decisões conscientes. 

Dessa maneira, é importante que os professores não pensem no processo de 

ensino e aprendizagem em Matemática apenas como a reprodução sistemática de 

conteúdos previamente organizados por um currículo institucional, pois é necessário 

que assumam novas responsabilidades, como, por exemplo, a necessidade de 

reconhecer e valorizar o contexto sociocultural dos alunos. 

Essa abordagem propicia oportunidades para que os alunos adquiram as 

condições necessárias que os auxiliarão na resolução dos desafios financeiros 

enfrentados diariamente, com autonomia, para que possam analisar crítica e 

reflexivamente as tomadas de decisão cotidianas. 

Em tempos de manipulação midiática, em que os indivíduos são 

frequentemente bombardeados por propagandas enganosas, vem à tona a problemática 

da formação de cidadãos críticos, reflexivos e atuantes em sua realidade mediante a 

aprendizagem de conteúdos matemáticos e financeiros. 

Nesse sentido, Alves (2014) argumenta sobre a necessidade de se repensar a 

interação dos alunos com o ambiente escolar, buscando uma aprendizagem que 

promova o desenvolvimento de sua autonomia e liberdade e, consequentemente, de 

sua criticidade, criatividade, reflexão e conscientização. 

Assim, na ação pedagógica proposta nesse caderno de sugestões, buscamos no 

cotidiano dos alunos as informações necessárias para a elaboração de atividades 
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matemáticas curriculares que possam revelar as ideias e procedimentos matemáticos 

embasados em uma perspectiva Etnomatemática por meio do Currículo Trivium. 

Essa abordagem possibilitou a conexão entre o conhecimento matemático 

aprendido nas escolas com aquele utilizado no dia a dia para a resolução de situações-

problema relacionadas com o comércio e as finanças por meio da contextualização dos 

conteúdos financeiros. 

Para terminar nossa conversa, ressaltamos que a utilização do Currículo 

Trivium na perspectiva Etnomatemática emerge com uma visão holística para a 

Educação Financeira e apresenta-se como um possível caminho para a construção do 

saber/fazer financeiro. 

Consequentemente, essa abordagem pedagógica possibilita o desenvolvimento 

da reflexão e da tomada de decisões e posições críticas e conscientes sobre os 

fenômenos que ocorrem no cotidiano, possibilitando, assim, o desenvolvimento de 

uma nova forma de comportamento dos indivíduos perante as dinâmicas existentes em 

suas comunidades e na sociedade com relação às situações-problemas que enfrentam 

em seu cotidiano. 
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