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RESUMO 

SILVA, Daiana Nascimento Santos da. Tomada de decisão e psicologia econômica em 

ambientes de educação financeira escolar: uma investigação com alunos de ensino médio 

nas aulas de matemática financeira. 2017. 197 f. Produto Acadêmico Final (Especialização em 

Docência da Educação Básica na Disciplina de Matemática) - Colégio Pedro II, Pró-Reitora 

de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar um conjunto de tarefas didáticas que abordam 

situações financeiras relacionadas à matemática financeira e à tomada de decisão, com alunos 

de ensino médio nas aulas de matemática. As tarefas foram desenhadas a partir de noções da 

matemática financeira de Morgado (2001), de estudos da Psicologia Econômica, em especial 

o efeito de ancoragem de Kahneman e Tversky (1974), e da concepção de Educação 

Financeira Escolar (EFE) e Ambientes de Educação Financeira Escolar (AEFE) de Muniz 

(2016). Na etapa de validação, aplicamos as tarefas com alunos do ensino médio do Colégio 

Estadual Melchiades Picanço em duas fases, sendo a primeira fase com questões básicas 

relacionadas à matemática financeira escolar e a segunda fase com situações financeiras 

envolvendo a tomada de decisão e o efeito de ancoragem. Os resultados dessa investigação 

curta apontam que as tarefas realizadas produziram interesse, maior frequência e colaboração 

entre os alunos; contribuíram para a aprendizagem de algumas noções básicas de matemática 

financeira; convidaram à reflexão sobre as decisões tomadas, e sua conexão com a 

matemática que estavam aprendendo; convidaram à reflexão sobre suas próprias atitudes de 

consumo ao identificarem suas experiências de consumo com as apresentadas nas tarefas; 

contribuíram para a compreensão de como algumas estratégias do mercado são 

intencionalmente feitas a partir do viés da ancoragem para gerar desejos e percepções sobre 

preços e influenciar as decisões dos consumidores, permitindo que os estudantes vissem, 

segundo eles, “as propostas com outros olhos”. 

 

 

 

Palavras-chave: Educação Financeira. Matemática Financeira. Tomada de decisão. 

Ancoragem. Ambientes de Educação Financeira Escolar. 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT  

 

 

SILVA, Daiana Nascimento Santos da. Tomada de decisão e psicologia econômica em 

ambientes de educação financeira escolar: uma investigação com alunos de ensino médio 

nas aulas de matemática financeira. 2018. 197f. Produto Acadêmico Final (Especialização 

em Docência da Educação Básica na Disciplina de Matemática) - Colégio Pedro II, Pró-

reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

This paper aims to present a set ofdidatic tasks which deal with financial situations related to 

financial mathematics and decision-making with high school students in the math classes. The 

tasks was drawed from notions of financial mathematics of Morgado (2001), of Economic 

Psychology Studies, in especial the anchoring effects of Kahneman e Tversky (1974), The 

School Financial Education (EFE) and School Financial Education Environments (AEFE) 

conception of Muniz (2016).In the validation stage, we applied the tasks with high school 

students from the Melchiades Picanço State College in two phases, the first phase with basic 

questions related to school financial mathematics and the second phase with financial 

situations involving decision making and the effect of anchorage. The results of this short 

investigation indicate that the tasks performed produced interest, increased frequency and 

collaboration among students; contributed to the learning of some basic concepts of financial 

mathematics;invited reflection on the decisions made, and their connection to the mathematics 

they were learning; invited them to reflect on their own attitudes of consumption by 

identifying their consumption experiences with those presented in the tasks;  

have contributed to the understanding of how some market strategies are intentionally made 

from the anchoring bias to generate price desires and perceptions and influence consumer 

decisions, allowing students to see "proposals with different eyes." 
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1 INTRODUÇÃO 

A educação financeira tem sido implementada em diversos países, por diferentes 

agentes, com as mais variadas intenções, geralmente capitaneadas pelas iniciativas da 

OCDE (2006), incluindo as voltadas para a Educação Básica. As novas tendências 

econômicas, trabalhistas, sociais, demográficas, financeiras, dentre outras, conforme 

apontam Aprea et al (2016), IBGE (2016), Mundy (2008), dentre outros, têm 

contribuído para reforçar a importância de se abordar o tema já na Educação Básica.  

Diante disso, uma pergunta central tem sido investigada por alguns 

pesquisadores, incluindo os de Educação Matemática: “Que tipo de educação financeira 

deve ser abordado na Educação Básica e qual deve ser o seu papel na reflexão sobre a 

compreensão, análise e tomada de decisão dos estudantes em Situações Econômico 

Financeiras (SEF)?”. Na última década, dezenas de estudos têm sido feitos na direção 

de contribuir para responder à essa pergunta, conforme apontam, dentre outros, OCDE 

(2014); Mundi (2008); Meyer e Sprenger (2013); Muniz e Jurkiewicz (2013, 2016); 

Rolim e Motta (2014); Pessoa (2016). 

Entretanto, estudos específicos sobre a tomada de decisão em espaços escolares, 

numa perspectiva de educação financeira ou apenas inseridos como problemas de 

matemática financeira, ainda são escassos. Nossa revisão da literatura, associada à nossa 

prática docente, nos revelaram que nem os livros didáticos de matemática do 

Fundamental e do Médio abordam (de fato) a tomada de decisão, nem esses últimos nos 

capítulos de matemática financeira. Os exercícios são raros e geralmente restritos à 

clássica decisão entre comprar à vista ou a prazo. Assim, nem os livros didáticos e nem 

as pesquisas atuais de educação matemática fornecem muitos elementos, sugestões e 

resultados sobre tomada de decisão em situações financeiras.  Um exemplo triste de 

subutilização de um tema tão importante para a sociedade. 

O presente trabalho busca fornecer uma contribuição na redução dessa lacuna, 

ao tratar de uma das habilidades mais importantes a serem desenvolvidas por meio da 

Educação Financeira Escolar: a tomada de decisão em situações econômico financeiras 

numa perspectiva multidisciplinar, conforme apresentada e defendida em Muniz (2016). 

Em especial, parte das tarefas que foram desenhadas e aplicadas aos estudantes e 

foi levando-se em consideração aspectos matemáticos e não matemáticos. Isso significa 

que, em algumas tarefas, ao mesmo tempo em que se têm situações financeiras 

envolvendo preços, quantidades, percentuais, operações básicas, juros, descontos que 
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costumam ser habitantes de livros didáticos e aulas de matemática, tem-se também uma 

visão sobre questões comportamentais da decisão a ser tomada, em especial o efeito de 

ancoragem, no qual os mesmos conseguiram entender que existem inumeráveis fatores 

não técnicos que favorecem para que uma ação seja tomada, sendo  proposto em 1974 

pelos pesquisadores Daniel Kahneman (prêmio Nobel de Economia em 2003) e Amos 

Tversky, no artigo Judgment under uncertainty: Heuristic and Biases, publicado na 

Science, e considerado um dos artigos mais influenciadores e citados no mundo nessa 

área. 

Para finalizar, duas ideias serão mostradas. A primeira é responder rápida e 

parcialmente uma pergunta importante que é: “Por quê levar em consideração resultados 

da Psicologia Econômica em tarefas de tomada de decisão que serão abordadas em 

aulas de Matemática?”. Uma resposta rápida para essa pergunta é porque os seres 

humanos usam aspectos matemáticos e/ou não matemáticos na tomada de decisão. Ou 

seja, essa abordagem tem a ver como os seres humanos são de fato. Usar uma visão 

ampliada sobre a tomada de decisão nos permite ampliar a visão sobre como as pessoas 

tomam de fato decisões.  

Compartilhamos das ideias de Muniz (2018) quando diz que o estudo do 

comportamento humano por pesquisadores dessa área denominada Psicologia 

Econômica, aqui recortado e utilizado de forma bem simples, é de fundamental 

importância para uma Educação Financeira Escolar que, de fato, trate as decisões 

humanas como de fato elas costumam ser, ou seja, caracterizadas por processos 

complexos, repletos de atalhos mentais, ora baseadas na consciência, ora não, que se 

misturam com processos analíticos e deliberados, em que os aspectos matemáticos são 

levados em consideração. 

O segundo aspecto é como será aplicado o termo ancoragem nesse trabalho, ou 

seja, queremos antecipar, aqui nessa introdução, o que entendemos por efeito de 

ancoragem. Segundo Kahneman (2011), esse efeito acontece “quando as pessoas 

consideram um valor particular para uma quantidade desconhecida antes de estimar essa 

quantidade”. (KAHNEMAN, 2011, p. 152). Assim, a ancoragem acontece quando 

ficamos marcados por um número, um valor ou uma situação (chamadas âncoras), de 

modo que as escolhas subsequentes refletem essa influência, ainda que muitas vezes 

nem nos damos conta disso. Ficamos “presos” a essas âncoras, de modo que tomamos 

decisões influenciados por elas. 
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Por exemplo, se o leitor for fazer uma pesquisa de preços para adquirir um 

imóvel pode ser influenciado por um determinado valor no qual chamamos de âncora, 

que o mesmo toma como referência para tomar sua decisão, ou seja, a mesma casa 

tenderá lhe parecer mais valiosa se o preço fornecido pelo corretor for elevado, mesmo 

que você esteja determinado a resistir à influência desse número. Isso acontece com 

muitos outros produtos e situações, de promoções em supermercados, compram de 

smartphones, investimentos em ações e determinação dos valores de indenizações 

judiciais. Nos deteremos um pouco mais no efeito de ancoragem e outros exemplos na 

seção de pressupostos teóricos.  

Apresentaremos na sequência os objetivos do trabalho, seguido do capítulo 3 

com as justificativas; dos capítulos 4 e 5 com os pressupostos teóricos e metodológicos, 

respectivamente, para enfim trazer a metodologia utilizada para o design das tarefas, ou 

seja, o que levamos em consideração para desenhar as tarefas e com quais finalidades. 

Culminamos com uma análise sintética da produção de significados dos estudantes, 

entendendo o que pensaram sobre as situações, suas decisões e aproveitando para 

validar o material didático (tarefas) produzidas.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral  

Este trabalho tem como objetivo apresentar um conjunto de tarefas didáticas que 

abordam situações financeiras relacionadas a matemática financeira e tomada de 

decisão, com alunos de ensino médio nas aulas de matemática. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

Para atingir o objetivo Geral acima descrito, definimos os seguintes objetivos 

específicos: 

✓ Desenhar, planejar e implementar tarefas envolvendo SEF com tomada de 

decisão relacionadas ao efeito de ancoragem, bem como questões-suporte básicas 

relacionadas à matemática financeira escolar. 

✓ Capturar os dados produzidos pelos estudantes durante a realização das tarefas. 

✓ Identificar e descrever os conhecimentos produzidos pelos estudantes quando 

realizaram as tarefas propostas. 
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3 JUSTIFICATIVAS 

 

O objetivo da Educação Básica, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), em seus artigos 21 e 22, é assegurar a todos os brasileiros a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania. Em especial, o Ensino Médio é o 

período epílogo da educação básica, em conformidade com dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), numerosos estudante não persevera seus estudos 

posteriormente. Sendo um dos seus intentos, segundo o art, 35 da LDB. 

[...] Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integrando 

aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu 

projeto de vida e para sua formação nos aspectos físicos, cognitivo se sócio 

emocionais.;[...]( BRASIL, 2017, p. 25-26). 

 

Entendemos que uma formação integral deve incluir conhecimentos básicos 

sobre o funcionamento da economia do país e suas relações de consumo. O propósito é 

que na presença de conjunturas financeiras do cotidiano, seja viável averiguar de forma 

clarividente as alternativas para a tomada de decisão mais satisfatória, analisando o 

melhor emprego dos recursos financeiros e opor-se o consumo prescindível. Nessa 

direção a Educação Financeira em espaços escolares, em especial, associada a temas de 

matemática e de matemática financeira, pode contribuir na construção do projeto de 

vida de cada estudante. 

Assim, a importância de se abordar temas financeiros associados à aquisição, 

planejamento, utilização e distribuição do dinheiro pelas pessoas se constitui a primeira 

justificativa para esse trabalho. É o que aponta, inclusive, o Banco Central do Brasil 

quando defende que os conhecimentos básicos sobre gestão de finanças pessoais e 

atitudes comportamentais poderão contribuir para essa melhora na qualidade de vida 

dos cidadãos brasileiros. (BCB, 2013). 

A segunda justificativa está associada à questão curricular, em especial, ao 

currículo do Ensino Médio das Escolas Estaduais do Rio de Janeiro. O Currículo 

Mínimo da disciplina de Matemática formulado pelos próprios professores, a cada dia 

que passa se torna um desafio para aplicáa-lo. Isso se deve a diversos fatores dentre os 

quais podem-se destacar: conteúdos incompletos, falta de determinados assuntos que 

são pré-requisitos para outros, incompatibilidades de conteúdos entre os livros didáticos 

que são adotados pela SEEDUC e o Currículo Mínimo exigido pelos Docentes.  

O conteúdo de Matemática Financeira, essa parte da matéria só aparece no 

segundo ano do Ensino Médio no segundo bimestre, no entanto deveria ser trabalhado 
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constantemente em todas as séries desde o Ensino Fundamental até o término do Ensino 

Médio, porém não é o que acontece, levando em consideração que a SEEDUCé 

responsável por uma parte do Ensino Fundamental. Por esses motivos citados, observa o 

desinteresse dos alunos com a disciplina num todo e a dificuldade que os mesmos 

trazem ao longo dos anos, surgiu a necessidade de fazer algo diferente e não visto nas 

aulas, desempenhar lições que se tornassem atrativas e ao mesmo tempo em que levasse 

conhecimento para seu dia a dia, um desafio em questão, pois a carga horária para 

cumprir o Currículo Mínimo principalmente no segundo ano é considerada curta. 

Ainda nessa direção temos a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) que 

sendo realmente implementada trará a temática da educação financeira para a sala de 

aula, exigindo mais conhecimento e formação dos professores de matemática.  

A terceira justificativa é subutilização do tema tomada de decisão na educação 

básica. Buscamos investigar a Tomada de Decisão em ambientes de Educação 

Financeira, levando tarefas fazendo com que exista reflexão e leve-os a ter possíveis 

questionamentos sobre seus gastos e se estão sendo feitos de forma que não os 

prejudique e caso se esteja fazendo de forma errada, terão as instruções para fazer de 

forma correta. 

A quarta justificativa se refere ao público alvo. Observando o público alvo em 

questão, são adolescentes entre 15 aos 17 anos, uma faixa etária que acaba sendo 

influenciada a todo instante, no qual uma parte desses acabam indo para o mercado de 

trabalho por diversos motivos, sendo válido esse conhecimento a mais para que os 

mesmos saibam fazer uso consciente do seu dinheiro adquirido e para a outra parte que 

vai da continuidade aos estudos ou simplesmente concluir o Ensino Médio, serve como 

base esse conhecimento para ter mais consciência dos seus gastos. 

Pode-se observar o quanto as pessoas são impulsivas na hora de fazer suas 

compras no Brasil, segundo uma pesquisa que foi feita referente a esse assunto constata-

-se que a quantidade de pessoas que fazem compras por impulso e não tem necessidade 

de adquirir aquele item em questão foi bastante elevado, a justificativa que foi usada 

para esse consumo deve a dois fatores: externo e interno. O externo relativo ao ambiente 

social e o interno devidos as suas próprias características, outro argumento que leva as 

pessoas a comprarem e a falta de tempo, mediante aquela situação achar que precisa ser 

resolvido no ato, caso não perderá a oportunidade de obter aquele produto. 
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[...]As estratégias mais comuns para evitar as compras por impulso envolvem 

analisar a situação financeira (28,7%), pensar muito antes de comprar 

(22,2%) e sair de casa sem o cartão de crédito ou débito (19,8%). A maioria 

(67,5%) acredita que os métodos funcionam, em geral, mas os maiores 

benefícios são observados entre os consumidores com baixo grau de 

impulsividade: 78,1% dizem que as estratégias funcionam, contra 54,1% 

entre os altamente impulsivos. Para 25,5% da amostra, algumas vezes as 

estratégias funcionam, outras não, na mesma proporção, (SPC 

BRASIL,2015, p. 9) 
 

 

A quinta justificativa é despertar o interesse da escola, incentivando com novos 

projetos nessa área e a importância dessa disciplina que é vista somente no ensino 

médio, com esses resultados e o depoimento dos estudantes possam ampliar métodos na 

parte pedagógica para expandir o ensino de educação financeira. 

Quanto a abordagem de Ensino de Educação em Matemática Financeira na 

humanidade, mostra que é bem conhecida em poucos Países, destacando-se a Rússia e a 

Austrália, sendo esses iniciam a partir da alfabetização e no Brasil sendo implementado 

no ensino médio em cerca de 900 escolas como projeto-piloto de educação financeira 

(BRASIL. COREMEC, 2010) obtendo sucedimento, a uma avaliação supervisionada 

pelo Banco Mundial (THE WORLD BANK GROUP, 2011).“Educação financeira, em 

suas nem tão diferentes nuances, abrange a administração do dinheiro em contextos 

como poupar, usar crédito, investir, planejar, fazer orçamentos, preparar-se para a 

velhice e aposentadoria e outros. (FERREIRA, 2010, p.3)”  

O público alvo em questão vem de um histórico familiar que presenciou e viveu 

uma época de transição para a moeda atual que é o Real e as consequências de uma 

geração que passou pelo processo de perda dos bens que estava guardado em bancos, 

sendo que existem casos que até hoje não se resolveram, levando aos familiares de 

classes C e D não saber ensinar para os seus filhos como se poupar dinheiro ou por 

medo de repetir o que aconteceu em torno de 25 anos atrás ou por não ter como guardar 

pelos custos altíssimos nos dias atuais, o que seus familiares sabem passar de fato é 

procurar promoções, financiar a preços baixos sem se preocupar com os juros altíssimos 

e o consumo excessivo às vezes sem necessidade, conhecido como impulsão por 

adquirir algo naquele momento, entra a tarefa do professor fazendo a 

interdisciplinaridade, mostrando aos estudantes a importância de conscientizar e 

prevenir, ensinando os a fazer os cálculos básicos de porcentagem e juros para que os 

mesmos aprendam a fazer seu próprio orçamento e não se prejudicar pagando juros 

altíssimos ou fazendo ficar negativado e dentro dos seus conhecimentos o professor 
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mostrar a importância de saber poupar o dinheiro, não que seja o único caminho a 

seguir,  apenas uma opção de ter como agir tanto numa emergência ou para seu próprio 

lazer sem precisar recorrer a empréstimos bancários. 

Uma experiência a se viver como profissional que até então nunca aconteceu na 

carreira docente, levando conhecimento e ao mesmo tempo adquirindo com esses alunos 

que jamais tiveram na sua vivência escolar contato com esses assuntos. 
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4 REVISÃO SINTÉTICA DA LITERATURA 

 

Nesse capítulo, apresentamos uma revisão sintética da Literatura. Como já 

mencionado na introdução, a tomada de decisão humana tem sido estudada por diversas 

áreas, da engenharia, economia, computação e administração, até a psicologia, o 

marketing e a sociologia.  

A nossa percepção sobre a importância do processo de tomada de decisão se 

amplia quando pensamos nas consequências das nossas escolhas ao longo da vida, com 

impactos de curto, médio e muitas vezes de longo prazo. Tal importância talvez 

explique por que do tópico da tomada de decisão seja partilhado por tantas e diferentes 

áreas, dentre elas a matemática, estatística, economia, ciência política, sociologia e 

psicologia, conforme aponta Kahneman (2011). 

Em especial, a tomada de decisão financeira, que envolve escolhas relacionadas 

à aquisição, o uso e a distribuição do dinheiro, tem sido cada vez mais estudada, e as 

pesquisas sobre esse tema podem ser divididas em dois grandes grupos: as voltadas para 

tomada de decisão com critérios e ferramentas matemáticas, estatísticas e 

computacionais, e as que consideram aspectos comportamentais. Por isso nesse 

trabalho, há aspectos matemáticos e não matemáticos envolvidos, desde a concepção 

das tarefas e objetivos, à análise curta da produção dos estudantes.  

Reforçamos que os aspectos comportamentais são muito importantes quando 

discutimos tomada de decisão. E eles podem vir juntos e misturados aos aspectos 

matemáticos. E os alunos gostaram das atividades que misturavam as duas coisas.  

Para o Psicólogo Herbert Simon (1978), os seres humanos não tomam decisões o 

tempo todo baseado na racionalidade e em aspectos matemáticos. Para Simon, a 

racionalidade é limitada por um conjunto de fatores, dentre eles circunstâncias 

complexas, tempo restrito, e poder mental de computação inadequado, conforme sua 

tese em 1949. Para ele, os tomadores de decisão raramente tinham tempo ou capacidade 

de processamento mental necessários para serem o agente racional, ou seja, seguir 

algum tipo de processo de otimização elaborado pelos analistas da decisão, e por isso, 

realizavam atalhos, regras gerais (chamadas heurísticas), que davam resultados 

satisfatórios e rápidos, em vez de continuar o buscando o melhor. Ou seja, enquanto os 

ECONS buscam ótimos globais, os Humanos gostam, e muito, dos “bons locais”. 

Apesar de termos milhares de estudos sobre tomada de decisão, e muitas áreas 

utilizando tais resultados, e produzem seus próprios descobrimentos, identificamos que 
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a área de ensino praticamente não utiliza tais pesquisas. E também pouco tem produzido 

quando o assunto é a tomada de decisão. Nem os livros didáticos de matemática ajudam 

quando a brincadeira é a tomada de decisão. É o que aponta Muniz (2018, p.10), quando 

diz que: 

Em todos os livros didáticos de matemática para o EM do PNLD de 

2018 temos um capítulo de matemática financeira. Essa questão de 

tomar a decisão entre comprar à vista ou a prazo é clássica e aparece 

em quase todos os livros. Mas, infelizmente, ela geralmente aparece 

associada à taxa de investimento disponível para o comprador, ou seja, 

os livros induzem os alunos a pensarem nessa decisão entre comprar à 

vista e a prazo olhando para sua capacidade de investir dinheiro, ou, 

no jargão econômico, olhando para o quanto o dinheiro vale para 

quem precisa tomar a decisão. Entendemos que isso pode ser 

importante, mas que não deveria ser a única e muito menos a primeira 

forma de abordar esse problema. (MUNIZ, 2018, p.10). 

 

 

Apesar disso, os trabalhos no Brasil sobre educação financeira e matemática 

financeira têm crescido consideravelmente, conforme apontam Rolim e Motta (2014), 

Pessoa (2016), Kistemann Jr (2017). Muniz (2016) identificou e catalogou 64 trabalhos 

entre dissertações de mestrado e teses de doutorado de 1999 a 2015.  

Entretanto, pesquisas específicas sobre a tomada de decisão realmente são 

poucas. Uma delas é a dissertação de Mestrado de Campos (2013). Nessa investigação, 

o autor trata da tomada de decisão por alunos de Ensino Médio, em uma escola de 

Minas Gerais.  

Nessa dissertação, Campos (2013) buscou responder à seguinte pergunta: “Que 

significados são produzidos por estudantes do ensino médio quando são colocados 

diante de situações-problemas que envolvem a tomada de decisão de consumo?” 

(CAMPOS, 2013, p.21) . 

O autor procurou estabelecer leituras dos significados produzidos pelos 

participantes quando colocados diante de situações-problemas de consumo. Procurou 

assim entender como operaram para que pudesse propor ações e meios de intervenção 

em direção a uma Educação Financeira Crítica que seja condizente com o cenário no 

qual os jovens-indivíduos-consumidores se inserem. 

Identificamos vários pontos comuns entre esse trabalho e o nosso, dentre eles: 

(I) Apresentar um olhar para a tomada de decisão de jovens do ensino médio; 

(II) Buscar trazer reflexão sobre os contextos econômico-financeiros através 

da proposta apresentada; 
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(III) Levar em consideração outros aspectos além dos matemáticos na 

construção das tarefas, como os culturais e sociais, por exemplo. 

(IV) Propor tarefas envolvendo anúncios como ponto de partida para as 

discussões. 

 

Cunha (2014) apresentou em sua dissertação uma sequência de atividades para 

trabalhar Educação Financeira como uma perspectiva da disciplina Matemática a partir 

da resolução de problemas, seguida de uma análise da aplicação dessas com duas 

turmas, de 30 alunos cada, em uma escola particular de Belo Horizonte. Não 

encontramos de forma explícita a pergunta norteadora da pesquisa, mas apenas o 

seguinte objetivo do trabalho, conforme apresentado no resumo: Elaborar atividades de 

intervenção pedagógica passíveis de promover alguma reflexão de ordem financeira 

por parte dos estudantes e professores. 

Kistemann (2011), em sua tese de doutorado intitulada Sobre a produção de 

significados e a tomada de decisão de indivíduos-consumidores apresenta uma leitura 

da produção de significados matemáticos e não-matemáticos para a tomada de decisão 

de indivíduos-consumidores na sociedade líquido-moderna. Nesta tese, buscou 

responder à seguinte pergunta: Em que medida, num cenário líquido-moderno, os 

indivíduos-consumidores tomam suas decisões de consumo e que significados 

produzem quando lidam com objetos financeiro-econômicos? (KISTEMANN, 2011, 

p.29) 

Essa investigação, apesar de tratar especificamente sobre tomada de decisão, 

teve como objeto de investigação a tomada de decisão de adultos, e não a de jovens de 

ensino médio.  

Os estudos de Muniz (2016) apresentam uma novidade para o estudo da tomada 

de decisão, na medida que investiga detalhadamente a tomada de decisão em SEF por 

alunos de Ensino Médio, levando em consideração aspectos matemáticos e não 

matemáticos tanto no design de tarefas com na análise dos significados produzidos 

pelos estudantes, tendo como espinha dorsal o papel da racionalidade humana na 

tomada de decisão. Por isso tal estudo é citado algumas vezes nesse trabalho e foi 

utilizado como referência e inspiração na concepção e no design das tarefas.  
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5 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

Serão apresentados neste capítulo, de forma bem sintética, nossos pressupostos 

teóricos. O primeiro deles se refere aos aspectos comportamentais da tomada de 

decisão, nos quais nos baseamos parcialmente nesse trabalho.   

A Psicologia Econômica entrou aqui para nos ajudar a entender de forma mais 

ampla a tomada de decisão humana. Mas o que essa área tem a ver com situações 

financeiras que, aparentemente, parecem ser apenas problemas de matemática 

financeira? 

Conforme nos sintetiza Muniz (2018),  

Os psicólogos Daniel Kahneman e Amos Tversky e, a partir deles, 

outros pesquisadores, identificaram que os seres humanos, ao tomar 

decisões das mais variadas e fazerem julgamentos sob incerteza, 

costumam utilizar alguns atalhos mentais denominados  heurísticas1 e 

tendências (vieses), que levam os indivíduos a se desviarem das 

decisões que seriam as tomadas segundo um processo exclusivamente 

racional, ou seja, baseado exclusivamente na compreensão e utilização 

de toda informação disponível e orientado à otimização dos resultados 

financeiros. (MUNIZ, 2018, p. 5). 

 

Conforme Muniz (2017), vamos considerar que a Psicologia Econômica é 

“uma busca para compreender a experiência humana e o comportamento humano em 

contextos econômicos” (KIRCHLER; HOLZI, 2003, p.29 apud FERREIRA, 2008, 

p.43), fornecendo modelos econômicos descritivos, e não normativos, como faz a 

Economia. Ainda nessa direção, Ferreira (2008) comenta que: 

 
A Psicologia Econômica nasce, portanto, da necessidade, identificada 

por pensadores sociais, juristas, economistas e psicólogos, de 

acrescentar um enfoque mais abrangente à Economia, que não daria 

conta de explicar suficiente a apropriadamente os fenômenos 

econômicos, sempre influenciados pela participação humana e, 

consequentemente, pelas limitações, bem como por movimentos, por 

vezes inesperados, que lhe são inerentes. Ao observar que o 

comportamento econômico de indivíduos e grupos divergia 

consideravelmente do que seria esperado, caso as premissas 

econômicas fossem tomadas como leis, pensadores sociais e 

economistas e, mais tarde, psicólogos passaram a expor seus 

questionamentos, e buscar dados que refutassem as alegações dos 

economistas tradicionais – aqueles que aceitam os preceitos da teoria 

                                            
1Nesse texto, a partir da perspectiva do psicólogo Daniel Kahneman, vamos considerar heurística como 

sendo um procedimento simples que a ajuda a encontrar respostas adequadas, ainda que geralmente 

imperfeitas, para perguntas difíceis. A palavra vem da mesma raiz de heureca (KAHNEMAN, 2012, p. 

127). 
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neoclássica, que postula a racionalidade dos agentes econômicos. 

(FERREIRA, 2008, p.43) 
 

É compreensível que em um bimestre não seria possível suprir essa defasagem 

de ensino e conhecimento não adquirido, sendo necessário levar esse estudo para os 

mesmos de como conseguir amenizar essa falta de conteúdo referente ao Ensino de 

educação financeira, pois essa parte da disciplina faz parte do cotidiano da humanidade 

e tendo um bom entendimento sobre o assunto acaba sendo uma ferramenta a mais para 

evitar o prejuízo financeiro como mostrado a seguir as opções de poder aprender e 

ampliar seu conhecimento. 

 

[...] É mister enfatizar que o desenvolvimento dessas habilidades e 

competências não deve ficar restrito ao cenário escolar, mas pode ser 

propiciado aos indivíduos consumidores em cenários extraescolares como 

cursos de aperfeiçoamento, curso de extensão promovidos por instituições de 

ensino, palestras sobre temas financeiros, como já vem sendo realizado em 

instituições de ensino que realizam pesquisas  em Educação Financeira aqui 

no Brasil. (PESSOA; MUNIZ; KISTEMANN, 2018, p.5) 

 

De posse dessas informações, pode-se feito uma análise sucinta sobre as 

instruções adquiridas, até então pouco se sabia sobre esses assuntos à medida que a 

pesquisa foi ampliando um tema estava diretamente ligado ao outro, cada referencial 

contribuiu para a criação das tarefas, nas possíveis dificuldades que podia existir tanto 

do Professor quanto do aluno em saber que esses obstáculos em pensar antes de tomar 

decisão voltada para o âmbito financeiro é mais coletivo do que se presume, certamente 

se não tivesse sido feita essa leitura, não estaria sendo visto com entendimento os fatos 

dessa deficiência com que os estudantes de ensino médio se encontram e a consciência 

que essa defasagem na Educação pública na rede Estadual do Estado do Rio de Janeiro 

vai se estender por muitos anos. 

O segundo pressuposto teórico é nossa concepção de Educação Financeira 

Escolar, que foi tomada a partir dos estudos de Silva (2015), Silva e Powel (2015) e 

predominantemente por Muniz (2016). 

O termo Educação Financeira, apesar da multiplicidade de definições que 

identificamos, geralmente se refere ao processo pelo qual as pessoas melhoram seus 

conhecimentos financeiros, sua compreensão do mercado e seu nível de informação 

sobre produtos e serviços de consumo, crédito, investimento, seguros, previdência 

dentre outros, evitando armadilhas e sabendo como e quando procurar ajuda, que lhes 
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permitem planejar e fazer escolhas de curto, médio e longo prazo que visem e 

efetivamente produzam o seu bem estar e de sua família (SANTANA, 2018, p.20). 

Pontuamos que diversas iniciativas têm surgido para se educar financeiramente a 

população, geralmente restritas à esfera governamental ou por meio de instituições 

financeiras, impulsionadas pela OCDE através de seu Financial Education Project 

(2005), conforme apontam Saito (2008), Brito (2013), Silva (2011) e Muniz (2013), 

dentre outros. Muitas dessas propostas se voltam, inclusive, para adolescentes e jovens, 

e tendem a chegar ao sistema educacional sem uma reflexão e discussão com os 

professores e outros profissionais envolvidos com a escola, conforme apontam (SILVA 

et al, 2014). 

Para esse trabalho utilizamos duas questões centrais para nortear nossas 

concepções teóricas sobre Educação Financeira para a Educação Básica, que são (i) 

Educação Financeira Escolar e (ii) Ambientes de Educação Financeira Escolar, 

discutidas em Muniz (2015, 2016a) e Muniz e Jurkiewicz (2016a, 2016b). 

Conforme Muniz (2016) defendemos uma Educação Financeira Escolar que 

seja um convite à reflexão sobre aquisição, planejamento, utilização e redistribuição do 

dinheiro, bem como no entendimento de possíveis consequências decorrentes de suas 

escolhas, ações e atitudes nas esferas individual e coletiva. Uma Educação Financeira 

que estimule os estudantes a pensarem de forma mais crítica e analítica (quando 

possível), vivendo e se protegendo nessa dinâmica social, aproveitando oportunidades 

de modo ético e sustentável e se defendendo das muitas armadilhas econômicas e 

financeiras com as quais certamente têm ou terão que lidar. Uma Educação Financeira 

que leve em consideração as singularidades culturais e sociais da região onde as pessoas 

vivem, incluindo o poder aquisitivo e seus valores e que os convide a entender que suas 

escolhas financeiras podem ter impactos não apenas financeiros, mas também políticos, 

sociais e, também, ambientais. 

Outro ponto importante, ainda baseado em Muniz (2016), é a ideia dos 

Ambientes de Educação Financeira Escolar. Usaremos esse termo para representar os 

momentos de interação entre pessoas quando analisam situações econômico financeiras, 

em espaços escolares, visando ou envolvendo o ensino aprendizagem, como também 

visando a pesquisa acadêmica, em especial a educacional. Assim AEFE não se refere a 

lugares, a espaços escolares, a ambientes físicos pré-determinados, mas sim a um conjunto 

de momentos de interação entre pessoas, embasadas por quaisquer abordagens 
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metodológicas e didáticas, bem como produzidas a partir de qualquer conteúdo ou tema, 

incluindo os referentes à Matemática Escolar. Nesses ambientes os alunos analisam e 

investigam SEF, bem como tomam suas decisões. Assim, são para tais ambientes que 

analisamos suas decisões que podem (ou não) influenciar suas escolhas ao longo da vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



28 
 

 
 

6 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

As tarefas desenhadas foram aplicadas em duas etapas. Nesse capítulo 

apresentaremos a metodologia do design das tarefas aplicadas em cada uma das duas 

etapas, bem como a sequência de implementação dessas tarefas. 

Na primeira etapa elaboramos um questionário para obter informações sobre o 

que pensavam ou sabiam os estudantes sobre algumas noções básicas de matemática e 

seus conhecimentos financeiros em situações bem simples. A ideia foi a de mapear 

ideias e estratégias dos estudantes a respeito de situações simples e noções básicas, 

principalmente sobre porcentagem, na qual estavam baseadas as tarefas de tomada de 

decisão. 

IDADE: 

PROFISSÃO:  

SEXO: ( ) feminino ( ) masculino 
 

1. Você já estudou algum conteúdo de Matemática Financeira? 

( ) NÃO     ( ) SIM. Qual (ais)? 
( ) Razão     ( ) Proporção 

( ) Regra de três simples   ( ) Regra de três composta 

( ) Porcentagem    ( ) Juros simples 
( ) Juros compostos    ( ) Aumentos e descontos sucessivos 

( ) Sistemas de amortização   ( ) Outro (s). Qual (ais)?  

 

2. Você se recorda dos cálculos envolvendo os assuntos referentes à Matemática Financeira? 

( ) NÃO     ( ) SIM. Qual (ais)? 

( ) Razão     ( ) Proporção 

( ) Regra de três simples   ( ) Regra de três composta 
( ) Porcentagem    ( ) Juros simples 

( ) Juros compostos ou capitalização composta ( ) Aumentos e descontos sucessivos 

( ) Sistemas de amortização   ( ) Outro (s). Qual (ais)?  

 

3. Você considera importantes os conhecimentos em relação à Matemática Financeira para a sua vida e para a vida das 

pessoas? 

( ) NÃO  ( ) SIM. Indique qual ou quais: 
(a) Saber diferenciar o que é mais vantajoso em uma compra a prazo ou à vista; 

(b) Saber interpretar e calcular aumentos e descontos sucessivos sobre valores, com o intuito de não sofrer prejuízos; 

(c) Calcular e compreender os reajustes salariais em termos percentuais, em como identificar o que de fato se considera como 
aumento real ou reposição da inflação; 

(d) Conhecer as vantagens e desvantagens de se comprar com cartão de crédito; 

(e) Calcular os juros em talões de água, luz, telefone, ou qualquer outra conta, pagos com atraso; 
(f) Saber planejar as finanças de forma consciente para obter: uma aposentadoria futura (complementar) mais confortável; um bem 

maior (veículo, imóvel); poder realizar investimentos rentáveis; 

(g) Consumir de forma sustentável para evitar endividamentos; 
(h) Outras. Especifique.  

 

4. Você participa das decisões econômicas de sua família ou das pessoas com quem convive? 

( ) NÃO   ( ) SIM. Indique o modo: 
( ) compras à vista ou a prazo;     

( ) compras no cartão eletrônico ou via Internet; 

( ) crediários (compras com pagamento direto nas lojas);  
( ) financiamentos (empréstimos de dinheiro ou aquisição de bens em Bancos ou financeiras)? 

( ) Acrescente outra (ou outras) forma (s) de decisão econômica que você participa 
 

 

5. Abaixo estão elencadas algumas possibilidades de uso dos conteúdos de matemática financeira. Assinale aqueles com os 

quais tenha se defrontado em sua vida fora da escola. 

( ) Financiamento de imóveis   ( ) Financiamento de veículos 

( ) Realizações de empréstimos   ( ) Compras a crediário 
( ) Compras com cartão de crédito  ( ) Aplicações financeiras 

( ) Pagamentos de aluguel.   ( ) Pagamentos de água e luz. 

( ) Gastos com alimentos    
( ) Gastos com medicamentos 

( ) Gastos com transporte 
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( ) Outros. Quais?  

 

 

6. Você utiliza conteúdos de Matemática Financeira em seu trabalho? 

( ) NÃO     ( ) SIM. Indique o (s) conteúdo (s) e o (s) modo (s), elencados abaixo.  

( ) Razão     ( ) Proporção 

( ) Regra de três simples   ( ) Regra de três composta 
( ) Porcentagem    ( ) Juros simples 

( ) Juros compostos ou capitalização composta ( ) Aumentos e descontos sucessivos 

( ) Sistemas de amortização 
( ) Outro (s).  

 

Especifique De que modo (s)? 

( ) Recebendo pagamentos e voltando troco 

( ) Fazendo a contabilidade de gastos e lucros 
( ) Vendendo produtos 

( ) Recebendo contas 

( ) Efetuando pagamento de despesas. 
( ) Outro (s). Especifique 

 

 
APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

 

Na segunda etapa aplicamos duas tarefas, sendo a primeira sobre uma situação 

financeira de decisões de compra em uma família e segunda sobre porcentagens. A 

primeira foi desenhada para convidar os estudantes a tomarem decisões sobre o uso do 

dinheiro em uma família, para que refletissem sobre prioridades, custos, obrigações, e 

limitações orçamentárias.  

 

Nessa primeira tarefa da segunda etapa, a turma dividiu-se em grupos de 

quatro alunos e cada grupo foi criando seu personagem fictício dentro de uma família. 

Feito isso eles resolveram de acordo com o personagem quem trabalha e a renda 

financeira da casa. Cada grupo recebeu uma calculadora, folha de papel A4, cola 

tesoura, régua, dinheiro fictício, moedas e encartes de lojas. Em seguida solicitamos que 

eles elaborassem uma lista de compras do que eles consomem dentro de um mês, após 

isso eles foram pesquisar no encarte as mercadorias que eles escolheram, recortam e 

colaram separando os itens de acordo com cada setor. A continuidade da tarefa foi 

somar os produtos e responder as seguintes perguntas: 

  Conseguiu adquirir todos os produtos selecionados por vocês na 

lista? 

 Os produtos foram organizados de acordo com cada setor? 

 Qual a sensação de ter em mãos uma quantia de dinheiro alto e saber 

que é necessário fazer as compras básicas de casa antes de pensar em 

gastar por gastar? 
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 Fizeram o somatório dos produtos? Após o somatório o valor 

selecionado para as compras foi o suficiente para efetuar o 

pagamento? 

 Quais as conclusões que vocês tiraram após essa atividade? Foi 

válido? Foi útil? 

 

Após concluírem foi feita uma análise das respostas deles e foram dita respostas 

do tipo: “Nossa vida de adulto é complicado”, “Difícil organizar lista de produtos 

chegando a um consenso entre pessoas”, “O dinheiro não rende”, “Pensamos somente 

em bebidas”, “Vai dar briga sempre”, “Não tinha noção da quantidade de dinheiro que é 

colocado para fazer compras”. Essas foram algumas das respostas ditas por eles. 

Fazendo essa pesquisa referente às suas respostas mediante o que foi desenvolvido por 

eles, foi notório o interesse, a participação, a presença dos mesmos no decorrer das 

aulas em fazer aulas diferenciadas na disciplina de matemática e a surpresa de vivenciar 

como é ter responsabilidade em uma casa, como se organizar, dividir compartilhar dar 

prioridade e ênfase ao que é mais importante adquirir para depois comprar aquilo que 

não é tão prioridade assim, fez essa reflexão após as atividades e eles próprios ficaram 

bem entusiasmados e motivados a ser conscientizar, a pensar antes de consumir não agir 

somente por impulso, por sua vontade somente. Pediram por mais aulas assim, nesse 

nível de investigar sobre o que se procede em sua rotina fora da escola e elaborar as 

atividades a partir disso, segundo relatos deles se isso se expandir para outras 

disciplinas estar na escola será bem mais prazeroso, construtivo no cotidiano escolar. 
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A segunda tarefa da segunda etapa, foi dividida em três questões, conforme 

apresentado na figura a seguir. 

 

 

 

Tarefa 2.1 

A ideia de porcentagem e o cálculo a partir de parcelas de 100: 

Quanto é 10% de R$100,00?   

Quanto é 15% de R$ 300,00? 

Sabemos que 15% é o mesmo que 15 em relação a uma parcela de 100. Assim, 

podemos dividir o valor R$ 300,00 em parcelas de 100. Pode-se elaborar o 

seguinte esquema: 

 

Como em cada parcela de 100 a quantia correspondente à porcentagem é de R$ 

15,00 teremos: 

 

Logo, para sabermos quanto é 15% de R$ 300,00, basta somarmos os valores da 

última coluna:R$ 15,00 + R$ 15,00 + R$ 15,00 = R$ 45,00 

 

Questão 1. Responda a cada um dos questionamentos abaixo. 

a) Quanto é 17% de R$ 500,00? 

b) De um total de 400 pessoas, 25% não souberam opinar sobre as eleições. 

Quantas pessoas compõe a lista dos que não souberam opinar? 

c) Quanto é 23% de R$ 700,00? 
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Tarefa 2.2 

Trabalhando com números que demandam outros modos para se calcular 

A população eleitoral de uma cidade corresponde a 79% do total de moradores da 

mesma. Sabendo que nela há 89000 habitantes, quantos desses são eleitores? 

 Antes de resolver o exemplo acima, observe as situações abaixo: 

5% → cinco por cento → cinco por cem → 5/100 → 0,05 

2% → doze por cento → doze por cem → 12/100 → 0,12 

0,5% → meio por cento → meio por cem → 0,5/100 → 0,005 

Assim, conclui-se que o valor que acompanha o símbolo da porcentagem é o valor que 

estará no numerador da fração. Além disso, o denominador será sempre igual a 100. 

 

Questão 2.1 Escreva as porcentagens seguintes em forma de fração e em números 

decimais: 

a) 8%      b) 53%      c) 0,99%        d) 178%         e) 3,66%          f) 349%       g) 100% 

 

Questão 2.2: Escreva as frações em forma de porcentagem: 

a) 20/100        b) 57/100        c) 309/100       d) 1                 f) 400/200 

 

 

Tarefa 2.3 

Suponhamos que na sala de aula, 60% das cadeiras já tenham passado por algum tipo de 

reparo. Como há 35 cadeiras, quantas delas já sofreram reparos? Neste caso, deseja-se 

saber a quantidade de cadeiras que corresponde à porcentagem de 60%. Em outras 

palavras, queremos calcular: 60% de 35: 

60% de 35 = (60/100). 35. Logo, o resultado será:  

60% de 35=  (60/100) . 35 = (60.35)/100  =  2100/100  =  21 

 

Questão 3. Calcule as porcentagens correspondentes: 

a) 2% de 700 laranjas 

b) 40% de 48 m 

c) 38% de 200 Kg 

d) 6% de 50 telhas 

e) 65 % de 200 bolas    

f) 15% de 60 cm 
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Na terceira etapa, aplicamos três tarefas envolvendo tomada de decisão e efeito 

de ancoragem. 

Tarefa 3.1  

Uma loja oferece descontos progressivos na peça de menor preço para compras de 

produtos nas respectivas quantidades descritas. 

Figura 1 – Promoção de calçados Fonte 2 : Encarte da Raquel calçados 

 

 

a) Qual é o percentual de desconto total e máximo na compra de 4 peças? 

b) Por que este percentual é um valor "máximo"? 

c) Este mecanismo de desconto que, provavelmente, engana consumidor é legal? É 

ético? 

 

 

Desenhamos essa tarefa para que os estudantes aplicassem os conhecimentos 

produzidos na etapa anterior, e que falassem sobre as decisões e seus motivos. 

Buscamos também trazer para a discussão de que maneira essa estratégia enganava o 

consumidor, principalmente quando consideramos que o desconto de 30% só ocorreria 

na compra de mais de três e aplicado somente sobre o valor da menor peça.  

Uma propaganda em que o desconto de 30% é usado intencionalmente como 

âncora, mas que na prática, o desconto máximo será de 7,5% sobre o valor total da 

comprar, no caso específico de que todos os produtos fossem de mesmo valor, o que 

talvez, seja raro de acontecer.  
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Tarefa 3.2 

Suponha que você precise de um celular novo e na primeira loja que entra percebe 

que os preços estão entre 300 e 500 reais. Você acha caro e não compra, pois planejou 

pagar entre 200 e 250 reais (no máximo). Mas o seu cérebro já guardou esses valores. 

Na loja seguinte, os celulares custam mais barato, entre 200,00 e 300,00. Você vê 

vários modelos e acaba comprando o celular mais caro no Ponto Frio por 499,99. 

 

  Figura 2 : Venda de Celular                Figura 3: Promoção de Celular 

 

a) Será que você foi influenciado pelos valores da primeira loja?  

b) Por que você mudou seu planejamento inicial de gastar até 250 reais? 

c) Essa situação costuma acontecer com você? 

 

 

 

Desenhamos essa tarefa para que os estudantes pudessem refletir sobre como 

determinados preços acabam se transformando em âncoras na tomada de decisão. 

Desenhamos a tarefa para mostrar que é possível que preços mais altos sejam usados 

como referências pelas pessoas para fazerem suas escolhas, além da relação entre preço 
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alto e qualidade. Optamos por focar em uma decisão já tomada para estimular a análise 

sobre os outros, para daí pensarem nas suas próprias decisões. 

 

 

Tarefa 3.3   

Observe o preço o preço praticado numa famosa lanchonete com Milk Shake. 

 

Figura: 4 Milk Shake 

 

Fonte: (Muniz & Vaz, 2017) 

a) Mostre que os preços destas bebidas não são proporcionais às respectivas 

capacidades: 

b) Por que estes preços não são proporcionais? 

c) Que impactos na nossa tomada de decisão esta desproporcionalidade pode causar? 

 

Essa tarefa tem dois objetivos centrais. O primeiro é convidar o estudante a refletir 

sobre quais os motivos da “desproporcionalidade” entre preço e volume. O segundo é 

trazer para a discussão alguns aspectos comportamentais, dentre eles: como o preço da 

bebida de 500 ml funciona como um indutor e influenciador para a compra da bebida de 

700 ml; quais as sensações de ganho que a pessoa experimenta na compra do milk-

shake de 700ml; a compreensão do sobre preço do milk-shake de 500 ml, e sua função 

como âncora nessa situação, e ainda quais podem ser as consequências que esse tipo de 

escolha pode trazer para os hábitos de consumo em geral, e também para a saúde 

puderam ser discutidas pelos alunos; discutir quais são as vantagens, na perspectiva 

deles, desse tipo de “promoção”.  

Neste trabalho, por questões de tempo e condições pedagógicas para aplicação, 

optamos por analisar somente as tarefas 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 e 3.3, além de uma 
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descrição sucinta dos dados coletados por meio do questionário, desenvolveram-se as 

tarefas que foi correspondendo as expectativas esperadas, devido ao fato que cada uma 

seguia de pré-requisito para outra, chegando aos resultados esperados de acordo com o 

que foi possível ser aplicado e analisado. 
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7  APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Serão apresentadas as análises referentes às atividades desenvolvidas pelos 

estudantes, cujo objetivo é mostrar os pontos positivos e negativos desenvolvido no 

decorrer das aulas. 

 

7.1 Descrição sintética dos dados com o questionário 

A parte inicial referente à coleta de dados destina-se mostrar os resultados sobre 

o Questionário dos Estudantes, cujo objetivo foi conhecer o público em questão para 

poder elaborar as atividades: 

Com base nesses dados, pode-se observar um grande quantitativo de alunos que 

chegaram ao Ensino médio sem ao menos saber o que significa Matemática financeira. 

 

Tabela 1 - Questionário dos Estudantes 

Número Aluno/a Profissão Estudou Matemática Financeira Considera Importante esse conteúdo Utiliza esses conteúdos no seu trabalho 

1 Aluno Balconista Não Não Não 

2 Aluna Estudante Sim SIM Não 

3 Aluno Estudante Não SIM Não 

4 Aluna Estudante Não Não Não 

5 Aluna Estudante Não Não Não 

6 Aluna Estudante Não Não Não 

7 Aluno Estudante Não Não Sim 

8 Aluno Musico Sim SIM Não 

9 Aluno Mecânico  Sim SIM Não 

10 Aluno 

Auxiliar 

Administrativo Sim SIM Sim 

11 Aluna Estudante Sim SIM Não 

12 Aluno Estudante Não SIM Não 

13 Aluno Estudante Não SIM Não 

14 Aluna Estudante Não Não Sim 

15 Aluno Balconista Não SIM Não 

16 Aluna Estudante Não SIM Não 

17 Aluno 

Auxiliar de lava-

jato Não SIM Sim 

18 Aluna Estudante Não SIM Não 

19 Aluna Estudante Não SIM Não 

  Fonte: A autora (2018) 
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Gráfico 1: Quantidade de Alunos entrevistados 

 

Fonte: A autora (2018) 

 

Gráfico 2: Profissão dos Alunos Entrevistados 

 

Fonte: A autora (2018) 

 

Gráfico 3: Estudo da Matemática Financeira 

 

Fonte: A autora (2018) 
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7.2  Análise sintética sobre a revisão de Porcentagem 

Ao iniciar a revisão desse conteúdo surpreendeu-me em olhar para o público em 

questão e perceber o quanto eles não sabiam de fato sobre o que estava sendo mostrado, 

a deficiência de aprendizagem foi apenas algo que acrescentou em fazer esse trabalho, 

foi ensinado passo a passo de acordo com o nível de aprendizagem trazida por  eles , no 

qual iniciou-se explicando a porcentagem em parcelas de 100 e retirar 10% em seguida 

a aplicação dos exercícios, num determinado momento foi mostrado um exemplo com 

números que seria mais difícil em separar em parcelas de 100, eles ficaram surpresos 

com o fato de que nem sempre seria possível fazer aplicando esse método, iniciou-se 

uma revisão para uma parte e aprendizado para outros, passar de porcentagem para 

fração decimal e número decimal, fizeram alguns exercícios de aplicação e ao término 

foi explicado o método de retirar de porcentagem passar para fração ou número decimal 

e multiplicar pelo número referente a grandeza. Aplicou-se exercícios sobre essa 

explicação e ao término houve aquele diálogo para saber o avanço e como eles estavam 

na disciplina e na aprendizagem, pois a partir disso foi elaborando as atividades 

seguintes a partir do momento que eles se mostravam aptos para seguir em frente, 

relatos mais frequentes sobre a aprendiagem quanto aos que já tinham tido algum 

contato com a matéria é que de fato agora ficou mais claro e os métodos são de grande 

serventia para usar no dia a dia e para os que não haviam visto ficram surpresos e 

começaram a criar exemplos do cotidiano com compras até surgiu as palavras acréscimo 

e desconto  em seus exemplos, nesse caso fui complementado esclarecendo as dúvidas 

que assim fossem surgindo, criamos mais exercícios  partir disso e os mesmos foram 

exercitando tendo êxito e as respostas em sua maioria seguiram o objetivo esperado, 

sendo o mais gratificante ouvir deles o quanto era fácil está estudando dessa forma e 

como seria útil usar no seu dia a dia dando ênfase em seu ambiente de trabalho a 

realidade de alguns alunos. 

 

7.3  Análise de dados sobrea Tarefa 3.1 

 Essa primeira atividade relaciona a psicologia econômica com tomada de 

decisão e efeito de ancoragem, no qual é necessário ser feito uma pesquisa sobre que 

decisão deve-se tomar mediante as propostas que são mostradas por uma loja de 

calçados que oferece descontos para um determinado consumo de peças. 

Referente a primeira pergunta: O percentual de desconto total e máximo na compra de 4 

peças? 
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 Em um total de 19 alunos, 16 calcularam o desconto da mesma peça 

de menor valor, a partir do cálculo da porcentagem. 

 Dentre esses 16 alunos, 3 fizeram o cálculo do desconto e fizeram a 

subtração para saber o valor referente aquele calçado; 

 Os 3 alunos usaram outros calçados como parâmetro e utilizaram 

para fazer o cálculo a porcentagem . 

Observou-se que foi válido ter elaborado uma aula em específico referente a 

porcentagem ,observou  o quanto eles avançaram na disciplina, interpletaram a questão 

e chegaram a conclusão de usar esse tipo de cálculo para obetr os resultados. 

Referente a segunda pergunta: Por que este percentual é um valor máximo? 

 Dois alunos deixaram em branco; 

 Dois alunos consideraram esses valor de desconto agradavél do ponto 

de vista deles; 

 Um aluno respondeu que não existe desconto nenhum; 

 Três alunos expressaram suas respostas sem sentido com a pergunta; 

 Doze alunos responderam que o valor máximo depende do calçado 

escolhido. 

Observação: Observa-se que essa questão não teve repostas satisfatórias, não 

houve um entendimento satisfatório. 

Referente a terceira pergunta: Esse mecanismo de desconto que provavelmente, engana 

consumidor é legal? É ético? 

 Quanto a primeira pergunta, 6 alunos responderam que sim e 12 

responderam que não e 1 não respondeu; 

 A segunda pergunta 12 responderam que não, 2 responderam que sim 

e 5 justificou a resposta referente a primeira pergunta. 

Conclusão: Constata-se que essa atividade apresentou algumas dificuldades de 

interpretação, fazendo com que esses estudantes divergisem nas suas repostas e teve 

casos que deixaram de responder,pois a partir desse estudo foi sendo mostrado situações 

entre as quais seria necessário pensar, analisar antes de tomar uma decisão e que a partir 

de agora não seria apenas aplicado os cálculos usados na tarefa anterior, mas sim 

acabam se colocando diante de uma decisão que envolve algumas análise de acordo 

com seu orçamento. 
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7.4  Análise de dadossobrea Tarefa 3.2 

 Essa atividade envolve a tomada de decisão, mediante a proposta incial do 

consumidor que saiu com um determinado valor para adquirir aquele produto, no caso o 

aparelho celular e quando chega nas lojas se depara com valores maiores e menorers em 

relação ao seu quantitativo financeiro, o que o consumidor vai decidir, escolher entre o 

mais barato , escolher o que está dentro do seu orçamento ou escolher um aparelho 

superior ao valor disponibilizado para adquiri o aparelho em questão. 

Pergunta: Será quer você foi influenciado pelos valores da primeira loja? Por que você 

mudou seu planejamento inicial de gastar até R$250,00? 

 Relacionado a primeira pergunta, 12 responderam que não, 5 

responderam que sim e 2 se mantiveram neutros em relação a 

pergunta. 

 Relacionado a segunda pergunta, 14 alunos optaram pela qualidade 

do aparelho relacionado ao preço por ser mais caro;  1 aluno 

justificou pelo fato de sempre adquirir o mais caro; 3 alunos 

sentiram-se induzidos por adquiri o mais caro, porém consideram a 

escolha errada por ter saido do seu orçamento inicial; 1 aluno coloca 

a culpa no vendedor em querer induzir o consumidor a consumir o 

mais caro sempre. 

Conclusão: Constatar-se que nessa atividade a análise desses estudantes teve um 

progresso comparado com a primeira, pois pelas respostas dos alunos, notou-se a 

aplicação da psicologia econômica aplicada por eles observando as suas respostas. 

 

7.5  Análise de dados sobre a Tarefa 3.3 

Pode ser feito uma análise dessa atividade em relação às respostas dos 

estudantes e todos seguiram a mesma linha de raciocínio tanto no método de calcular 

quanto na análise das respostas tendo 100% de êxito, uma atividade no qual faz parte do 

cotidiano deles que é a parte de consumo de alimentos, métodos que eles utilizaram: 

Referente à primeira pergunta: Mostrar que os preços destas bebidas não são 

proporcionais às respectivas capacidades: 

•Fizeram a regra de três para ambos os preços para descobrir quanto 

custa o preço de 100 ml; 

•Analisaram que a diferença de um preço para o outro é de R$0,40; 
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Referente à segunda pergunta: Por que os preços não são proporcionais? 

•Compararam os resultados e observaram que para cada valor 

apresentado não é o mesmo valor se eles optassem por adquirir a mesma 

quantidade; 

Referente à terceira pergunta: Que impacto na nossa tomada de decisão esta 

desproporcionalidade pode causar? 

•Observaram as vantagens em relação ao financeiro em pagar um pouco 

mais, porém vão consumir mais, do que se optar pelo mais barato e 

consumir menos. 

 

Essas análises só podem ser feitas com tanta precisão de respostas semelhantes, 

mediante as atividades feitas anteriormente por esses alunos, de fato passaram a 

perceber a importância de ser feito uma investigação de preços antes de adquirir o 

produto em si para pode decidir o que será mais vantajoso consumir, existirá momentos 

que será vantagem somente no preço, em outros que terá vantagem em ambos. É 

considerável que eles aprenderam a identificar o efeito de ancoragem que existe nos 

produtos que adquirem e diversos relatos foram compartilhados por eles ao término da 

tarefa e foram apontando como farão para identificar com esses recursos que eles 

aprenderam de forma tão espontânea e criativa, jamais vista até então.  

 

 

7.6 Análise referente ao ganho com as atividades 

 Contingência de respostas sobre os exercícios com mais método e 

mais precisão; 

 Condecoração da necessidade de saber o conteúdo de Matemática 

Financeira para usar no dia a dia; 

 Escassez da linguagem de Psicologia Econômica favoreceu o 

interesse dos alunos para interagir nas aulas e assimilar com o tema. 

 A proposta da atividade e a realização das tarefas foram cumpridas 

com êxito, observando o progresso em cada tarefa até chegar a ultima 

tarefa e o público em questão usar a mesma linha de raciocínio e 

obter a mesma resposta. 

 Algo contemporâneo no qual tem utilização no seu cotidiano. 
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 A compreensão dos termos utilizados no decorrer das aulas, pois as 

mesmas eram desconhecidas por eles até o momento no qual iniciou 

a explicação.  

 

7.7Análise referente à perda com as atividades propostas 

 Afastamento da linguagem matemática financeira, pois seria o pré- 

requisito para desenvolver as atividades; 

 As dificuldades apresentadas, mediante o não conhecimento do 

conteúdo proposto, tendo necessidade de fazer um nivelamento e 

ensinar o conteúdo para depois entrar com o conceito de psicologia 

econômica e tomada de decisão. 

 A falta de recursos na escola, tais como materiais básicos para serem 

utilizados e uma sala adequada com mais recursos voltados para a 

matemática. 

 A carga horária apesar de ser maior comparado com outras 

disciplinas, entretanto é considerada insuficiente para ser feito um 

trabalho completo, visto que os estudantes trás uma defasagem 

explícita do ensino fundamental na disciplina.   
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse trabalho de Conclusão de Curso do Programa de Residência Docente, 

apresentamos um conjunto de tarefas didáticas que abordaram situações financeiras 

relacionadas à matemática financeira e à tomada de decisão, com alunos de ensino 

médio nas aulas de matemática. Em especial, parte delas apresentavam situações 

financeiras cujas decisões estavam relacionadas a questões comportamentais, em 

especial ao efeito de ancoragem.  

A ideia de apresentar um assunto novo e modificar as aulas apresentando 

situações dentre as quais são usadas no cotidiano de cada aluno, fez com que 

despertasse entusiasmo e um interesse em aprender algo novo e de certa forma segundo 

a pesquisa foi de importante utilidade.  

Desafios foram propostos indiretamente para o público alvo e diretamente para o 

Professor regente, pois foi necessário investigar o que os mesmos traziam como base 

para poder apresentar um conhecimento novo, os resultados da análise sobre o que eles 

sabiam, não sendo surpresa mediante os problemas que existem na educação, sendo 

necessário passar o conhecimento do conteúdo de Matemática financeira para que 

pudessem ter uma base. 

Após esse nivelamento foram apresentadas as tarefas envolvendo o efeito de 

ancoragem. Observamos uma gradual compreensão e o progresso das respostas que 

foram apresentadas dentre as quais iniciaram divergentes e foi se tornando compatível. 

Após as realizações e ver o aperfeiçoamento ouviu-se os relatos de quanto foi 

satisfatório estudar esses conteúdos e o que vão levar de experiência para usar em suas 

rotinas e analisar a Ancoragem que aparece nas propagandas e pensar em decidir o que 

vai adquirir sem ser de fato enganado. 

Os resultados dessa investigação curta apontam que as tarefas realizadas 

produziram interesse, maior frequência e colaboração entre os alunos; contribuíram para 

a aprendizagem de algumas noções básicas de matemática financeira; convidaram à 

reflexão sobre as decisões tomadas, e sua conexão com a matemática que estavam 

aprendendo; convidaram à reflexão sobre suas próprias atitudes de consumo ao 

identificarem suas experiências de consumo com as apresentadas nas tarefas; 

contribuíram para a compreensão de como algumas estratégias do mercado são 

intencionalmente feitas a partir do viés da ancoragem para gerar desejos e percepções 

sobre preços e influenciar as decisões dos consumidores, permitindo que os estudantes 

vissem, segundo eles, “as propostas com outros olhos”. 
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Constata-se a necessidade de se incluir mais aulas de matemática financeira no 

ensino médio, para poder lecionar os conteúdos propostos e os conceitos básicos e 

glossários relacionados ao ambiente voltado para o mercado financeiro, tais como: 

inflação, taxas, SPC, Serasa, encargos entre outros.   

Entendemos que o objetivo proposto foi alcançado, entretanto esse estudo não 

termina aqui, vai continuar se estendendo, ideias estão surgindo para aprimorar esse 

trabalho que foi feito com tanto carinho e empenho, entre os quais a aplicação com 

Tabuleiro de jogos: Banco Imobiliário voltado para a educação matemática, uma ideia 

que vem surgindo com base nesse conhecimento que de fato está sendo construindo a 

cada dia, no qual pretendo aperfeiçoar para permanecer com aplicação dessas atividades 

e acrescentando mais, à medida que a necessidade for sendo identificada no ambiente 

escolar.
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