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RESUMO 

 

SANTANA, Michela Rodrigues de Souza Monteiro. Planejamento Financeiro e 

Orçamento Doméstico em Ambientes de Educação Financeira Escolar: Uma experiência 

em design de tarefas para o Ensino Médio. 2017. 59f. Produto Acadêmico Final 

(Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Matemática) – Colégio Pedro 

II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência 

Docente, Rio de Janeiro, 2017. 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um conjunto de tarefas que abordam 

questões sobre o orçamento doméstico (perspectiva do diagnóstico) e planejamento financeiro 

(perspectiva de um plano de ações), envolvendo situações do cotidiano que culminem com 

análises e tomada de decisão. Para o desenho das tarefas, inicialmente pensadas para o ensino 

médio, utilizamos a concepção de Educação Financeira Escolar (EFE) e de Ambientes de 

Educação Financeira Escolar (AEFE) de Muniz (2016) e o Modelo dos Campos Semânticos 

(LINS, 1999; 2012). Na etapa de validação, aplicamos as atividades com alunos do ensino 

médio do Colégio Estadual Leopoldo Américo Miguez de Melo, e apresentamos uma análise 

sintética dos significados produzidos pelos estudantes. Os resultados obtidos apontam para 

uma adequação das tarefas à realidade dos alunos a partir da identificação de suas 

experiências financeiras familiares com as descritas nas tarefas; para uma construção crítica 

sobre a importância do orçamento e do planejamento financeiro, apresentando soluções que, 

em alguns casos, retiravam seus próprios benefícios, ao se colocarem no lugar das 

personagens das tarefas; para a construção de ideias referentes às suas atitudes de consumo, 

das decisões tomadas, das escolhas de prioridades, e da adequação do consumo à renda da 

família em cada situação apresentada.  

 

 

 

Palavras-chave: Planejamento financeiro. Orçamento doméstico. Ambientes de Educação 

Financeira Escolar. Tomada de decisão. Campos Semânticos. 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT (OPCIONAL) 

 

 

SANTANA, Michela Rodrigues de Souza Monteiro. Financial Planning and Home 

Budgeting in School Financial Education Environments: An experience in task 

design for high school. 2017. 59f. Final Academic Product (Specialization in Teaching 

Basic Education in Mathematical Discipline) - Pedro II College, Pro-Rectorate for 

Graduate Studies, Research, Extension and Culture, Teaching Residency Program, Rio 

de Janeiro, 2017. 

 

This paper aims to present a set of tasks that deal with financial planning and the 

domestic budget, involving everyday situations that culminate in analysis and decision 

making. For the design of the tasks, initially intended for high school, we use the 

concept of School Financial Education (SFE) and Schools of Financial Education 

Environments (SFEE) of Muniz (2016) and the Model of Semantic Fields (LINS, 1999; 

2012 ). In the validation stage, we apply the activities with high school students of the 

Leopoldo Américo Miguez de Melo State College, and present a synthetic analysis of 

the meanings produced by the students. The obtained results point to an adaptation of 

the tasks to the reality of the students from the identification of their familiar financial 

experiences with those described in the tasks; to a critical construction on the 

importance of financial planning, presenting solutions that, in some cases, derived their 

own benefits, by putting themselves in the place of the personages of the tasks; for the 

construction of ideas regarding their attitudes of consumption, the decisions made, the 

choices of priorities, and the adequacy of consumption to the family income in each 

situation presented. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Financial planning. Domestic budget. School Financial Education 

Environments. Decision making. Semantic Fields. 
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1 INTRODUÇÃO 

No século XXI, a capacidade de lidar com situações econômico financeiras 

(SEF), isto é, situações que envolvam a obtenção, o uso e a distribuição do dinheiro, 

está se tornando cada vez mais importante, principalmente diante das novas tendências e 

transformações econômicas, sociais e demográficas.  

Dentre essas transformações podemos citar: (i) o aumento da oferta de crédito 

nas últimas duas décadas, principalmente no Brasil; (ii) a ampliação dos produtos 

financeiros relacionados ao consumo e a investimentos; (iii) as variações cambiais e 

inflacionárias e suas consequências na oscilação do poder de compra das pessoas menos 

abastadas, gerando desafios no planejamento financeiro e orçamento doméstico; (iv) a 

mudança gradual e persistente da transferência de responsabilidade dos estados para os 

cidadãos na gestão de suas previdências, seguros, saúde, bem como a gestão da 

poupança de longo prazo, aumento a responsabilidade e gerando a demanda por novos 

conhecimentos para as ações nesse sentido; (v) aumento da expectativa de vida, 

decorrente dos avanços da medicina, qualidade de vida, acesso à saúde e saneamento, 

aumentando a importância da cultura da prevenção; (vi) uma nova onda de inovação 

tecnológica demandando habilidades em novas frentes de trabalho, transformadas pela 

automatização e inteligência artificial, dentre outras mudanças, como se pode ver, por 

exemplo, em OCDE (2005), Mandell (2008), Aprea et al (2016), Lusardi (2008), 

Lusardi et al (2010) e Lusardi & Mitchel (2011). 

Além disso, destacamos que uma tendência social que podemos citar é a 

interação que ocorre nas mídias sociais como o Facebook, o Twitter, dentre outras, em 

que as empresas estão priorizando essas redes para vender seus produtos (SPC, 2014). 

As tendências demográficas, segundo afirmaram os autores do relatório 

produzido pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da Organização daqs 

Nações Unidas (ONU) é que “com quase 83 milhões de pessoas que a população 

mundial aumenta a cada ano, espera-se que a tendência ascendente em tamanho da 

população continue, inclusive, supondo que as taxas de fertilidade continuarão 

diminuindo” (ONUBR, 2017). 

Diante dessas tendências, as iniciativas de Educação Financeira têm crescido em nível 

mundial, inclusive as voltadas para os espaços escolares, as quais buscam desenvolver diversas 

habilidades, dentre elas, as relacionadas ao planejamento financeiro e o orçamento doméstico, 
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conforme apontam (JUMP$TART, 2007; MANDEL, 2008; MUNDY, 2008; LUSARDI at al; 

2010; RETZMAN, 2010; XU e ZIA, 2012; BRASIL, 2014; APREA at al, 2016). 

Dentre essas variadas iniciativas, estão as que se voltam para crianças e jovens 

estudantes da Educação Básica. Segundo a OCDE, “A Educação Financeira deve 

começar na escola. As pessoas devem ser educadas sobre questões financeiras o mais 

cedo possível em suas vidas” (OCDE, 2005). 

É nesse contexto que se insere a Educação Financeira Escolar (EFE) que 

defendemos e na qual nos basearemos para esse trabalho. Nessa concepção, baseada em 

Muniz (2016), a Educação Financeira Escolar deve ser: 

um convite à reflexão sobre as atitudes e ações das pessoas diante de 

situações econômico financeiras (SEF) envolvendo aquisição, utilização e 

distribuição do dinheiro, tais como consumo, poupança, financiamentos, 

investimentos, seguros, previdência e doações, bem como as suas possíveis 

consequências no curto, médio e longo prazos, numa perspectiva individual, 

familiar e social, olhando tanto para oportunidades quanto para as armadilhas 

do mercado. Um convite que leve em consideração o contexto social e 

econômico dos estudantes, as características culturais e singularidades sociais 

da região em que vivem. Essa EFE também é, portanto, um convite à ação, 

avaliação e reação, num movimento dinâmico, plural e democrático. 

(MUNIZ, 2016, p. 46) 

Ainda nessa perspectiva, esse autor defende que esse tipo de Educação 

Financeira Escolar pode ser uma poderosa ferramenta na formação dos estudantes, 

principalmente quando olhamos para as potencialidades de compreensão do mundo; de 

produção de conhecimentos para resolver problemas; de criação de formas de atuação 

nos espaços produtivos; de desenvolvimento de competências de representação, 

comunicação, investigação, compreensão e contextualização sociocultural. (MUNIZ, 

2017). 

Entendemos também que nem todos tem acesso à educação financeira em casa 

junto a seus familiares, por isso, acreditamos que a escola é um ambiente favorável para 

que essa educação aconteça.  

Ressaltamos que a Educação Financeira não é para impor conceitos e normas e 

sim uma oportunidade criada em um ambiente escolar onde os alunos poderão 

compartilhar experiências. As aulas de Matemática podem promover esse ambiente, 

mas não precisa ser apenas na sala de aula.  Enquanto conversamos, trocamos 

experiências, a EF vai acontecendo de maneira natural.  Segundo Muniz (2016a), quatro 

são os princípios1 que norteiam a Educação Financeira Escolar. O primeiro deles, citado 

                                            
1 Voltaremos a tratar desses quatro princípios no capítulo cinco. 
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anteriormente, remete a um convite à reflexão sem a intenção de ditar regras ou normas. 

O segundo trata de conexão didática, ou seja, as questões financeiras devem estar 

conectadas às questões de ensino. O terceiro refere-se à dualidade ente a Educação 

Financeira Escolar e a Matemática, ou seja, ambas ajudam a entender uma e outra e o 

quarto princípio foca na lente multidisciplinar, isto é, tal educação envolve aspectos 

diversos como financeiros, biológicos, políticos, ecológicos, comportamentais, dentre 

outros favorecendo assim a aprendizagem dos estudantes.  

Nesse contexto de EFE, o objetivo central desse projeto é apresentar uma 

proposta de trabalho, por meio de tarefas, nas aulas de matemática para alunos de 

ensino médio sobre planejamento financeiro e orçamento doméstico, seguida de 

uma descrição sintética da produção de significados dos estudantes para as tarefas 

realizadas. Tal proposta apresentará um conjunto de tarefas sobre tais temas, seguidas 

de orientações e sugestões de implementação das tarefas em sala de aula. É com o 

intuito de promover a reflexão sobre esses assuntos é que essa proposta será 

desenvolvida. 

Para tal, após a introdução, apresentamos os objetivos geral e específicos, para 

em seguida discutir alguns pontos que justificam nossa proposta de trabalho, em linha 

com as demandas por uma educação financeira escolar que contribua para a consciência 

crítica dos estudantes, isto é, que questionem, analisem, conjecturem e apresentem 

alternativas e soluções para os problemas postos diante deles, usando inclusive ideias 

matemáticas presentes nas grades curriculares brasileiras. 

No capítulo seguinte apresentamos uma revisão sintética da literatura, 

adequando a um trabalho final de especialização lato sensu (PRD), seguido dos 

pressupostos teóricos que nortearam nosso trabalho, baseados essencialmente nas 

concepções de Educação Financeira Escolar (EFE) e de Ambientes de Educação 

Financeira Escolar (AEFE) de Muniz (2016) e o Modelo dos Campos Semânticos 

(LINS, 1999; 2012). 

A metodologia utilizada no design das tarefas vem logo em seguida, passando-se 

para o último capítulo contendo a parte central do nosso trabalho que é a apresentação 

das tarefas, suas estruturas, particularidades e principalmente como e porque foram 

desenhadas daquela forma, seguida de uma análise sintética dos significados produzidos 

pelos estudantes.  

Essa discussão sintética, apresentada nesse último capítulo, tem dois objetivos: 

(i) validar as tarefas desenhadas, avaliando se atingiram seus objetivos e se são 
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adequadas a esse nível de ensino, isto é, se estão adequadas à realidade dos estudantes e 

se contribuíram para que produzissem conhecimentos e significados a partir delas; (ii) 

identificar o que os alunos disseram e como se envolveram com as situações, na maioria 

das vezes desafiadora, de terem que analisar, avaliar situações financeiras e tomar 

decisões sobre hábitos de consumo.  

Finalizamos essa introdução explicando em que termos as expressões 

planejamento financeiro e orçamento doméstico estão postos aqui neste trabalho. 

Entendemos orçamento doméstico na perspectiva de um diagnóstico, ou seja, de um 

detalhamento das receitas e despesas de uma ou mais pessoas, em um determinado 

intervalo de tempo (geralmente mensal). Assim, um orçamento envolve tanto a 

identificação das fontes de entrada de dinheiro, tais como salários, horas extras, “bicos”, 

mesadas, presentes em dinheiro, dentre outras, bem como as de saída, geralmente 

categorizadas em despesas com lazer, alimentação, moradia, vestuário, etc. Tabelas ou 

aplicativos ajudam na elaboração de um orçamento doméstico. 

A concepção de planejamento financeiro nesse trabalho se refere a um plano 

de ações, isto é, ao que quero, posso e devo fazer diante de um orçamento para se atingir 

determinados objetivos traçados por uma ou mais pessoas. Obviamente o planejamento 

financeiro pode começar com uma decisão de reorganizar as finanças ou atingir um 

objetivo específico – como poupar dinheiro para a compra de um carro – a partir do qual 

segue-se um orçamento que vai ajudar a mapear a situação financeira, para que o 

planejamento possa ser de fato executado, posto em prática. 

Assim temos duas ideias que se complementam, que podem e devem ser postas 

em ação numa relação praticamente simbiótica, e que entendemos ser muito importante 

na vida financeira das pessoas, uma vez que um diagnóstico pode ajudar o indivíduo, 

e/ou sua família, a entender o movimento do dinheiro, contribuindo para identificar 

possíveis desperdícios, reavaliar prioridades, identificar os candidatos a cortes, ampliar 

as receitas, estimar o tempo necessário para se atingir determinadas metas, dentre outras 

ações. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

O objetivo central desse trabalho é apresentar uma proposta de trabalho nas 

aulas de matemática para alunos de ensino médio sobre planejamento financeiro e 

orçamento doméstico, seguida de uma descrição sintética da produção de significados 

dos estudantes para as tarefas realizadas. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

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

específicos: 

 Desenhar, planejar e implementar tarefas voltadas para as temáticas do 

planejamento financeiro e o orçamento doméstico. 

 Capturar os dados produzidos pelos estudantes durante a realização das 

tarefas. 

 Identificar e descrever sinteticamente os conhecimentos produzidos pelos 

estudantes quando realizaram as tarefas propostas. 
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3 JUSTIFICATIVA 

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 e fornecer-lhes os meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores (BRASIL, 1996). Em especial o Ensino 

Médio tem como função consolidar e aprimorar os conhecimentos adquiridos no Ensino 

Fundamental visando preparar o aluno para a vida e o mundo do trabalho.  

Em 2010 foi instituída pelo Decreto nº 7.397/2010 a Estratégia Nacional de 

Educação Financeira (ENEF), uma política de Estado de caráter permanente que conta 

com a mobilização de diferentes setores da sociedade brasileira com a finalidade de 

fortalecer a cidadania, aumentar a eficiência e solidez do sistema financeiro, disseminar 

a educação financeira e previdenciária e promover a tomada de decisões financeiras 

conscientes e autônomas (Infográfico ENEF 0508). Essa Instituição vem promovendo 

eventos desde 2014 com o objetivo de disseminar a educação financeira, previdenciária 

e de seguros.  

Diante dessas afirmações e considerando que a educação financeira e a educação 

para o consumo são habilidades obrigatórias entre os componentes curriculares 

(BRASIL, 2018), acreditamos que a sala de aula de Matemática seja um ambiente 

favorável a oportunizar o aluno na produção de conhecimento no que refere não 

somente a conteúdos matemáticos, mas em educação financeira podendo dessa forma 

contribuir para a formação do aluno enquanto cidadão.  

A primeira justificativa para a elaboração deste trabalho consiste na idéia que 

toda pessoa enquanto cidadão é capaz de desenvolver habilidades que possibilitem 

melhorar sua qualidade de vida, bem como a de seus familiares. Para isso, os 

conhecimentos básicos sobre gestão de finanças pessoais e atitudes comportamentais 

poderão contribuir para essa melhora na qualidade de vida (BANCO CENTRAL DO 

BRASIL, 2013). Acreditamos que um cidadão bem informando, que tenha condições de 

entender claramente às propostas financeiras que lhe são feitas, poderá exercer a sua 

cidadania de forma a fazer as melhores escolhas que beneficiem sua vida e de sua 

família. Os alunos, ainda que com pouca idade, podem ser considerados cidadãos em 

potencial e se forem bem-educados financeiramente poderão desenvolver papel 

relevante no monitoramento do mercado exigindo maior transparência das instituições 
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financeiras e dessa forma contribuir para a eficiência do sistema financeiro 

(BIBLIOTECA, BANCO CENTRAL DO BRASIL). 

A segunda justificativa consiste no conhecimento de que boa parte dos 

cidadãos brasileiros, por intermédio dos meios de comunicação, cada vez mais se 

endivida irresponsavelmente. A facilidade de crédito promovida por financeiras, em 

muitos casos, favorece um consumismo exacerbado gerando assim uma multidão de 

inadimplentes. O crédito fácil tem grande participação, tanto no aumento do 

endividamento das famílias quanto no aumento da inadimplência (SPC, 2014).  

Acreditamos que o cidadão brasileiro precisa ser instruído desde cedo também 

nos assuntos que envolvam o planejamento financeiro, observando o orçamento familiar 

de modo a não cometer erros que possam prejudicar a sua vida e de sua família como 

um todo. É nesse contexto que afirmamos ser relevante que a escola participe 

ativamente proporcionando ao aluno um ambiente onde ele possa refletir sobre essas 

questões. Entendemos que a aplicação de tarefas envolvendo situações práticas do 

cotidiano, que priorizem a educação financeira, possam gerar uma reflexão, e contribuir 

posteriormente para a tomada de decisões ao se depararem com situações reais em sua 

vida e de sua família. Entendemos que seja possível um adolescente bem instruído 

influenciar sua família na tomada de decisões em situações financeiras variadas. 

A terceira justificativa mencionada implicitamente nas outras, sugere que a 

escola assuma um papel na formação inicial financeira dos alunos. Acreditamos que é 

na escola, sobretudo nas aulas de Matemática, que os alunos terão a oportunidade de 

produzir conhecimentos quando incentivados a cumprirem tarefas elaboradas com 

assuntos que os levem a uma reflexão e possíveis tomadas de decisões no que se 

relaciona com o planejamento financeiro e orçamento doméstico. 

Kistemann (2014), afirma que esse assunto é um tema recente nas escolas 

brasileiras e que não há uma receita pronta, mas que existem ações ocorrendo no Brasil 

e que se faz presente em duas classes: a dos educadores matemáticos e das instituições 

financeiras. Acreditamos enquanto educador (a) matemático, ser de suma importância 

que a educação financeira tenha seu início na família, mas nem todos têm essa 

oportunidade, logo a escola poderá contribuir muito nessa educação. A visão defendida 

é que a Educação financeira escolar não pode ser tratada como algo à parte do contexto 

da sociedade em que o aluno está inserido (MUNIZ; JURKIEWICZ, 2016a), portanto 

ela precisa estar no ambiente escolar. Se os alunos estão inseridos em uma sociedade 
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cujo consumismo desregrado tem gerado sérios problemas financeiros para os cidadãos, 

é importante que esse assunto seja abordado na sala de aula de Matemática.   
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4 REVISÃO (SINTÉTICA) DA LITERATURA 

Neste capítulo, apresentaremos a revisão de literatura com a finalidade de 

conhecermos algumas pesquisas desenvolvidas que de alguma forma se relaciona com 

nosso trabalho. Mas antes dessa revisão propriamente dita, gostaríamos de situar em que 

terreno estamos pisando quando falamos de educação financeira, e aproveitar para 

diferenciar2, conforme Muniz (2016), os termos educação financeira, literacia 

financeira e matemática financeira (conforme se apresentam, por exemplo, nos livros 

didáticos de matemática, especialmente os do Ensino Médio). 

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 

permitem planejar e fazer escolhas de curto, médio e longo prazo que visem e 

efetivamente produzam o seu bem estar e de sua família. 

Essa definição está em linha com a apresentada pela OCDE, no documento 

Recommendation on Principles and Good Practices for Financial Education and 

Awareness, no qual encontramos que Educação Financeira é:  

O processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram a sua 

compreensão em relação aos conceitos e produtos financeiros, de maneira 

que com informação, formação e orientação claras possam desenvolver os 

valores e as competências necessários para se tornarem mais conscientes das 

oportunidades e riscos neles envolvidos e, então, poderem fazer escolhas bem 

informadas, saber onde procurar ajuda, adotar outras ações que melhorem o 

seu bem-estar e, assim, tenham a possibilidade de contribuir de modo mais 

consistente para a formação de indivíduos e sociedades responsáveis, 

comprometidos com o futuro. (OCDE, 2005, p.4, tradução nossa)3 

 

Influenciado pelas orientações da OCDE, o Banco Central do Brasil (BCB), 

considera educação financeira de forma muito semelhante ao texto anterior, conforme 

podemos ver a seguir: 

                                            
2 Para mais informações sobre essa diferenciação entre EF e MF, sugerimos a tese de doutorado de James 

Teixeira, de 2015, intitulada “Um estudo diagnóstico sobre a percepção da relação entre Educação 

Financeira e Matemática Financeira”,  disponível em https://sapientia.pucsp.br/handle/handle/11025  
3 The process by which financial consumers/investors improve their understanding of financial products, 

concepts and risks and, through information, instruction and/or objective advice, develop the skills and 

confidence to become more aware of financial risks and opportunities, to make informed choices, to know 

where to go for help, and to take other effective actions to improve their financial well-being. (OECD, 

2005, p.4) 

https://sapientia.pucsp.br/handle/handle/11025
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A Educação Financeira é o processo mediante o qual os indivíduos e as 

sociedades melhoram sua compreensão dos conceitos e produtos financeiros. 

Com informação, formação e orientação claras, as pessoas adquirem os 

valores e as competências necessários para se tornarem conscientes das 

oportunidades e dos riscos a elas associados e, então, façam escolhas bem 

embasadas, saibam onde procurar ajuda e adotem outras ações que melhorem 

o seu bem-estar. (BCB, 2010) 

 

Nossa posição quanto a essas definições é de entendimento da relevância de 

alguns aspectos desse movimento de EF mundial, sintetizados nessas definições, mas 

imersa em críticas, uma vez que ao mesmo tempo que nos parece haver uma ideia fixa 

na defesa e venda de produtos financeiros, também fica clara uma ausência de objetivos 

que busquem uma formação crítica e alternativa por parte dos cidadãos, incluindo os 

aspectos políticos e sociais entremeados às questões econômicas e financeiras. 

Concordamos com Muniz (2016) quando identifica que: 

A partir dessas ideias, é possível perceber que a educação financeira 

entendida, defendida e disseminada por esses agentes governamentais, apesar 

de conter ações que podem ajudar a população, tem enfoque na compreensão, 

assimilação e consumo de produtos financeiros, geralmente oferecidos por 

Bancos, Seguradoras e Instituições afins, e para maquiar tal interesse, tal 

educação ganha status de contribuintes e promotoras de “equilíbrio 

econômico” e formação de indivíduos “comprometidos com o futuro”. 

(MUNIZ, 2016, p.48) 

 

Diante disso, apesar da importância do movimento internacional de educação 

financeira, capitaneado pela OCDE no início deste milênio, assumimos uma concepção 

de educação financeira que volta para o convite à reflexão e ação, conforme proposto 

por Muniz (2016), e que foi apresentado na introdução. 

O segundo termo que entendemos como importante é a Literacia Financeira, 

que em nosso contexto, pode ser entendida como um conjunto de capacidades, 

competências e habilidades para lidar com uma gama variada de situações financeiras. 

Para Hung et al (2009) é a capacidade de usar conhecimentos e habilidades para gerir 

recursos financeiros de forma eficaz para uma vida de bem-estar financeiro. Para 

Mandell (2008) é a capacidade para avaliar os novos complexos instrumentos 

financeiros e fazer julgamentos informados para a escolha de instrumentos e fazer uso 

deles em seus próprios e melhores interesses de longo prazo. 

Conforme posto por Muniz (2016), podemos associar a Educação Financeira ao 

processo de educar as pessoas para agirem em contextos financeiros, enquanto que o 

termo Literacia Financeira será utilizado para se referir a um conjunto de competências 

e habilidades. 
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 Finalmente, a Matemática Financeira se refere, conforme Muniz (2016), a um 

conjunto de técnicas e conceitos matemáticos em situações financeiras, cuja ideia 

central é o estudo das principais formas de transformação do dinheiro no tempo, em 

especial um ou mais fluxos de caixa. Essas transformações são produzidas, 

essencialmente por cinco fatores, que são os sistemas de juros, a inflação, a variação 

cambial, o custo de oportunidade de uma transação financeira e as opções de 

investimento/geração de valor. Quando se volta para a escola, a Matemática Financeira 

busca predominantemente e infelizmente, até o momento, se ater aos juros e a esquecer 

que a questão que deveria ser central é a transformação do dinheiro no tempo.  

Entendemos que numa aula de matemática financeira o professor pode ampliar a 

educação financeira de seus alunos desenvolvendo a literacia financeira ao propor 

questões que convidem a um aluno a refletir sobre sua situação financeira, a de sua 

família ou de variadas pessoas de sua cidade ou país. Questões que tratem de atitudes e 

consequências de decisões que envolvem o dinheiro, do consumo à poupança e 

investimento, do planejamento financeiro ao estabelecimento de metas pessoais em que 

os aspectos matemáticos se conectem aos não matemáticos. Questões que não excluam 

o fato de que variadas decisões humanas podem ser baseadas em heurísticas e vieses, de 

modo que a matemática financeira é apenas uma das lentes (muitas vezes a última) que 

as pessoas usam para tomar decisões. Enfim, questões que não se limitem a repetição de 

fórmulas ou uma mera aplicação de técnicas, como vemos recorrentemente nos livros 

didáticos de matemática. 

 Assim, após essas considerações sobre educação financeira, educação financeira 

escolar, literacia e financeira e matemática financeira, apresentaremos uma breve 

revisão da literatura, nos atendo especificamente a pesquisas que contenham a temática 

do planejamento financeiro e/ou orçamento doméstico em espaços escolares da EB. 

A pesquisa de Gláucia Sabadini Barbosa, intitulada “Educação financeira 

escolar: planejamento financeiro” teve como objetivo o desenvolvimento de um 

conjunto de tarefas sobre planejamento financeiro a serem aplicadas em sala de aula no 

Ensino Médio com o intuito de promover um ambiente de educação financeira entre os 

alunos. Por se tratar de um assunto que diz respeito a todo cidadão, concordamos que os 

consumidores devam ser preparados para lidarem com as mais variadas situações como 

afirma a autora: 

Imaginamos que os consumidores devam ser preparados para lidar com 

situações cada vez mais complexas no que diz respeito a adquirir um bem ou 
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serviço, pois são muitas as decisões que os consumidores precisam tomar em 

relação às suas finanças que, muitas vezes terá consequências positivas ou 

negativas em sua vida financeira. (BARBOSA, 2015, p. 10) 

 Assim como Barbosa, apresentamos em nosso trabalho a construção de algumas 

tarefas que serviram como ferramenta que nos auxiliaram na captura dos conhecimentos 

produzidos pelos estudantes nos ambientes de educação financeira, ou seja, na sala de 

aula. 

Em sua pesquisa sob o tema “Investigando como a educação financeira crítica 

pode contribuir para a tomada de decisões de consumo de jovens-indivíduos-

consumidores”, Campos (2013) afirma que: 

Não podemos assumir nossa prática educacional entendendo nosso aluno 

apenas como um consumidor, no sentido de mostrar quais são as melhores 

formas para se adquirir coisas, pois se assim o fizermos estaremos 

preparando este jovem-indivíduo-consumidor para sair às compras, 

deliciando-se nas prateleiras do Capitalismo do Consumo. (CAMPOS, 2013, 

p. 162). 

 Sendo assim, compartilhamos da ideia de que nós como educadores, não temos a 

função de consultores financeiros e sim de educadores facilitadores da construção de um 

ambiente favorável à reflexão para possíveis tomadas de decisões no que se refere ao 

planejamento financeiro e ao consumo. 

 É importante dizer que as atividades propostas aos alunos, envolveram aspectos 

matemáticos e não matemáticos, como é possível perceber na pesquisa citada 

(CAMPOS, 2013). Seguindo esse mesmo caminho, optamos por construir tarefas em 

que os alunos pudessem utilizar esses dois aspectos, a fim de constatarmos que na 

tomada de decisões não são apenas os aspectos matemáticos que são levados em 

consideração.  

 A pesquisa feita por Ivail Muniz Junior intitulada “Econs ou Humanos? Um 

estudo sobre a tomada de decisão em ambientes de Educação Financeira Escolar ” 

aponta, dentre outros, que vários são os aspectos envolvidos na tomada de decisão em 

se tratando de situações financeiras. Ao fazerem suas escolhas, os alunos não tiveram 

apenas o olhar matemático, mas outros fatores influenciaram em suas decisões naquele 

momento, como fatores sociais e comportamentais. Compartilhamos da ideia de que 

“quando abordamos situações financeiras, o próprio contexto já traz outras questões que 

vão além da Matemática ou da Matemática Financeira” (MUNIZ, 2016).  
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 Entendemos, que essa busca está presente em “uma área de pesquisa 

embrionária no campo da Educação que se volta para questões matemáticas de sala de 

aula”, fazendo-se necessárias outras pesquisas nessa área (MUNIZ, 2016). 

Assim como Muniz (2016) não temos a intenção de avaliar ou provar que os 

alunos aumentaram ou não suas habilidades financeiras e sim proporcionar esse tempo 

de reflexão sobre essas questões e dessa forma despertar nos alunos algum interesse 

pela educação financeira. 
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5 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

A Educação Financeira Escolar que concebemos e praticamos, deve ser um 

convite à reflexão, sobre atitudes e suas conseqüências, envolvendo aquisição, 

utilização e planejamento do dinheiro, ou de outra forma, o ganhar, usar e distribuir 

dinheiro e bens, dentre elas as envolvendo consumo, poupança, financiamentos, 

investimentos, seguros, previdência e doações, bem como as suas possíveis 

consequências no curto, médio e longo prazos, olhando tanto para oportunidades quanto 

para as armadilhas do mercado. Nossa concepção de EFE não é a de um mecanismo de 

imposição de um determinado comportamento repleto de ações que visam apenas o 

consumo, o individualismo e a maximização de seus retornos.  

Entendemos também, conforme aponta Muniz (2016), que essa EFE deve 

também auxiliar na conscientização dos sacrifícios e benefícios das trocas 

intertemporais, na perspectiva de Giannetti (2005), realizadas ao longo da vida, e das 

vantagens e desvantagens que podem advir da prática do planejamento financeiro 

pessoal incluindo o orçamento doméstico, do estabelecimento de metas, da identificação 

de como se gasta e com o que se gasta. 

Ainda segundo Muniz (2016), a Educação Financeira que se volta para a 

Educação Básica deve: 

[...] contribuir para a reflexão de como as decisões financeiras individuais 

estão relacionadas com o coletivo, ou seja, que as decisões pessoais 

impactam não somente a própria vida, mas também a vida em família e em 

sociedade, numa perspectiva social, política, democrática e ambiental. Nessa 

direção, questões como valores, ética, honestidade, trabalho voluntário, 

economia solidária, necessidades e desejos, doações, dentre outros, entram 

em cena na discussão de como obtemos bens e dinheiro, e de como os 

utilizamos, gastamos e distribuímos individual e coletivamente. Assim, nossa 

concepção de Educação financeira Escolar não se limita ao conhecimento e 

escolha de produtos financeiros (OCDE, 2005), nem a maximização do 

“bem-estar” a longo prazo a partir do sistema financeiro, e nem se limita a 

prover conhecimentos e informações sobre comportamentos básicos da 

população diante das oportunidades do mercado financeiro. (MUNIZ, 2016, 

P. 59) 

Essa concepção de EFE é baseada em quatro princípios, que são: (i) o convite à 

reflexão; (ii) conexão didática; (iii) dualidade; (iv) lente multidisciplinar, conforme 

Muniz (2016b), que levam em consideração o contexto social e econômico dos 

estudantes, bem como as características culturais e singularidades sociais da região em 

que vivem. Essa EFE também é, portanto, um convite à ação, avaliação e reação, num 

movimento dinâmico, plural e democrático.  
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O convite à reflexão se refere a uma EFE que ofereça aos estudantes 

oportunidades de reflexão através da leitura de situações financeiras que contemplem 

diferentes aspectos, incluindo os de natureza matemática, para que pensem, avaliem e 

tomem suas próprias decisões. Defendemos um convite à reflexão por que concordamos 

com Muniz quando diz que: 

[...] a decisão pessoal de cada um sobre como agir e o que fazer a partir das 

reflexões depende de uma gama de valores e princípios que certamente 

influenciarão a forma de ver e agir a partir da educação financeira abordada 

nessa fase escolar. O que pode ser ótimo do ponto de vista econômico, e 

produzir um excelente bem-estar, pode ser a pior opção do ponto de vista 

social ou ambiental, por exemplo. (MUNIZ, 2016, p.60) 

 

O segundo princípio é o da conexão didática. A Educação Financeira escolar 

que defendemos se diferencia da Educação Financeira de bancos, financeiras, e outras 

instituições financeiras, na medida em que se volta para as questões de ensino e 

aprendizagem de matemática (inclusive), sem desconsiderar os diversos contextos, 

comportamentos e áreas do conhecimento presentes na sociedade. 

O terceiro princípio é o da dualidade. Defendemos que a Educação Financeira 

Escolar se beneficie da matemática, enquanto área científica, para entender, analisar e 

tomar decisões em situações financeiras, e que também permita explorar situações 

financeiras para aprender noções e ideias matemáticas. Essa educação pode e deve ser 

uma via de mão dupla, e portando dual, em que a relação entre ensino de matemática e a 

abordagem de situações financeiras sejam dois lados de uma mesma moeda (MUNIZ, 

2016). 

O quarto princípio é o da lente multidisciplinar. Defendemos que a Educação 

Financeira, ainda que vista na perspectiva da sala de aula de matemática, busque 

oferecer múltiplas leituras sobre as situações financeiras. Aspectos financeiros, 

matemáticos, comportamentais, culturais, biológicos e políticos podem ser utilizados de 

forma articulada para ajudar os estudantes na leitura de situações de consumo, renda, 

endividamento, investimento, planejamento financeiro, sustentabilidade, dentre outras 

Nossa concepção está em linha com alguns aspectos da principal concepção de 

educação financeira para a educação básica usada no Brasil, que é a utilizada pelo 

projeto Educação Financeira nas Escolas da AEF-Brasil, conforme apresentada a seguir. 

 

A Educação Financeira nas escolas se apresenta como uma estratégia 

fundamental para ajudar as pessoas a realizar seus sonhos individuais e 

coletivos. Discentes e docentes financeiramente educados podem constituir-

se em indivíduos crescentemente autônomos em relação a suas finanças e 
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menos suscetíveis a dívidas descontroladas, fraudes e situações 

comprometedoras que prejudiquem não só sua própria qualidade de vida 

como a de outras pessoas. (ENEF, 2010, p. 8) 

Além da concepção de EFE usada por Muniz, usaremos a ideia de Ambientes de 

Educação Financeira Escolar (AEFE), do mesmo autor, para representar os momentos 

de interação entre pessoas quando analisam situações financeiro-econômicas, em 

espaços escolares de Educação Básica, visando ou envolvendo o ensino aprendizagem, 

como também visando à 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 metodológicas e didáticas, bem como produzidas a partir de qualquer 

conteúdo ou tema, incluindo os referentes à Matemática Escolar. Esses ambientes são 

gerados quando os alunos analisam, investigam e apresentam soluções para SEF, bem 

como tomam suas decisões. São para tais ambientes que analisamos suas decisões e 

soluções que podem (ou não) influenciar suas soluções e escolhas ao longo da vida. 

Para essa investigação utilizamos algumas ideias do Modelo dos Campos 

Semânticos (MCS) de Lins (1994, 1999, 2012). Nossa concepção de conhecimento vem 

desse modelo, em que o conhecimento não pode ser transmitido aos indivíduos, mas sim 

produzido pelo sujeito, fruto de uma concepção – uma crença –, aderida a uma 

justificação (aquilo que a legitima: o professor, o livro, a mãe, a uma experiência que 

deu certo, a um teorema lido anteriormente, etc).  

No que diz respeito ao que é significado de um objeto, usamos a noção de que é 

aquilo que efetivamente se diz a respeito desse objeto no interior de uma atividade, e 

objeto é aquilo para o que se produz significado. 

Assim, quando uma pessoa se propõe a produzir significados para algum tipo de 

informação (o resíduo de uma enunciação), observamos da perspectiva do MCS o 

desencadeamento de um processo – o processo de produção de significados – o qual, 

segundo Silva (2003), envolve: 

(i) a constituição de objetos – coisas sobre as quais sabemos dizer algo e 

dizemos – que nos permite observar tanto os novos objetos que estão sendo 

constituídos quanto os significados produzidos para esses objetos; 

(ii)  a formação de um núcleo: o processo que envolve as estipulações 

locais, as operações e sua lógica; 

(iii) a fala (ações enunciativas) na direção de interlocutores; 

(iv) as legitimidades, isto é, o que é legítimo ou não dizer no interior de 

uma atividade. (SILVA, 2003, p.66) 
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Essa lista de noções-categoria apresentadas, não sugerem uma sequência do que 

acontece no processo, ou uma ordem de leitura. Conforme comenta Silva,  

[...] quando apresentamos esta lista de elementos – as noções categorias – em 

uma determinada ordem, não estamos querendo dizer que há uma sequência 

de procedimentos, uma ordem de leitura, mas queremos dizer que é para o 

conjunto dessas coisas que estaremos considerando quando estivermos 

fazendo nossa leitura. Isto se constitui no que é dado para nossa investigação, 

sendo o nosso ponto de partida. O novo, o que queremos entender, o 

movimento na produção de significados é o que chamamos a dinâmica do 

processo. (SILVA, 2013, p.77)  

Nessa ótica, quando temos atividades envolvendo situações financeiras, por 

exemplo, podemos constituir em objetos matemáticos, o termo de uma PA ou PG, o 

crescimento exponencial, a soma de termos de uma progressão geométrica, o valor 

economizado após um planejamento financeiro, etc, e em objetos financeiros, o valor 

futuro de uma quantia, uma série uniforme, a taxa de retorno ou desconto, a inflação, a 

noção de equivalência de capitais, dentre outras. É a partir desses objetos que os 

estudantes realizam operações, baseadas em lógicas que também queremos investigar. 

Considerar essas noções como objetos que podem ser constituídos pelos 

indivíduos tem uma implicação importante nessa pesquisa, pois reforça nossa 

concepção de que o conhecimento produzido depende do sujeito. 

Nesse estudo, nosso foco está nos conhecimentos dos alunos que foram gerados 

a partir da produção de significados para SEF, em relação a um núcleo (conjunto de 

pressupostos que admite sem justificativa), quando na atividade de produzir significados 

para SEF mediadas por meio de tarefas, ou seja, os significados produzidos nos 

ambientes de educação financeira escolar gerados por alunos e professores.  
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6 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

Tal pesquisa, de abordagem qualitativa, realizada no âmbito do Programa de 

Residência Docente do Colégio Pedro II 2017 – área Matemática, contou com a 

participação de 31 estudantes que cursavam a segunda série do Ensino Médio em 2017, 

de 15 a 18 anos, em uma Escola pública Estadual localizada na cidade de Angra dos 

Reis, RJ.  

Em um total de dois encontros, de aproximadamente 90 min cada um, os alunos 

responderam às perguntas individualmente com total liberdade para exporem suas 

opiniões.  Utilizamos questionários com a finalidade de colher as respostas dos alunos 

frente às tarefas propostas. Orientamos os alunos que suas respostas não seriam 

avaliadas como certas ou erradas, mas que era um momento de reflexão sobre algumas 

questões envolvendo planejamento financeiro e orçamento doméstico. 

Algumas das tarefas foram desenhadas, adaptando alguns detalhes peculiares 

apresentados em conversas informais com os alunos. Outras foram feitas baseadas em 

experiências pessoais vivenciadas por nós em nosso cotidiano. Priorizamos utilizar o 

primeiro princípio, citado anteriormente, na confecção das tarefas. Os demais princípios 

podem ser percebidos mais expressivamente na 6ª tarefa. Os dados foram capturados e 

produzidos a partir dos registros escritos dos estudantes.  

Cada uma das seis tarefas apresentava uma situação financeira envolvendo o 

orçamento doméstico e/ou planejamento financeiro, seguida de uma série de perguntas 

(Figura 1), desenhadas com três finalidades centrais, quais sejam: 

(i) Refletirem sobre a importância ou não de um planejamento financeiro; 

(ii) Realizarem tarefas que os permita simular decisões naquele momento; 

(iii) Compartilhar situações reais vividas por eles relacionadas com o 

orçamento doméstico e o planejamento financeiro. 
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        Figura 1 – Exemplo de tarefa sobre orçamento doméstico oferecida aos alunos 

 
                     Fonte: O autor, 2018. 

O quadro a seguir sintetiza os temas das seis tarefas desenhadas e os objetivos 

centrais de cada uma delas, bem como aspectos que foram trabalhados e/ou emergiram 

dos discursos dos estudantes ao longo da realização das tarefas. 

Quadro I – Tarefas desenhadas com seus objetivos centrais e ideias emergentes 

Tarefa 1 – O dilema de Cláudia 

 Família com uma única fonte de renda (mãe) 

para dar conta de três filhos 

 Orçamento Financeiro deficitário 

 Orçamento é fornecido 

 Identificação de orçamento deficitário 

 Um único mês para análise 

 O que é realmente necessário (na perspectiva 

dos alunos) 

 Necessidade de corte de despesas 

 Filhos só geram despesas 

 Tomada de decisão da mãe na perspectiva dos 

estudantes 

Tarefa 2 – A família Gastona 

 Família com duas fontes de renda (pai e 

mãe) 

 Orçamento Financeiro deficitário 

 Orçamento é fornecido 

 

 Identificação de orçamento deficitário 

 Um único mês para análise 

 O que é realmente necessário? (na perspectiva 

dos alunos) 

 Necessidade de corte de despesas 

 Filhos geram despesas. 

 Tomada de decisão dos pais na perspectiva dos 

estudantes 

Tarefa 3 – O jovem aprendiz (com renda) e 

universitário 

 Decisão focada no jovem que recebe salário 

 Pai empregado e mãe desempregada 

 Orçamento precisa ser construído pelo 

estudante 

 

 Orçamento a ser construído pelo aluno 

 Um único mês para análise 

 Qual o papel do jovem no orçamento da 

família 

 Jovem como coparticipante das receitas da 

família 
 Discussão sobre o papel e a necessidade do 

jovem ajudar nas receitas da família 
 Tomada de decisão do jovem em relação à 

família 
Tarefa 4 – Gerenciando seu próprio dinheiro (o 

caso do aluno bolsista de Iniciação Científica) 

 

 Planejamento e orçamento exclusivamente 

baseado na bolsa do aluno 

 Decisão focada no adolescente que recebe 

bolsa 

 Orçamento a ser construído pelo aluno 

 Período de análise ultrapassando a um mês. 

 Tomada de decisão do adolescente em relação 

ao seu próprio orçamento sem olhar para os 

gastos da família. 
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 Orçamento a ser construído pelo aluno 

 

 
Tarefa 5 – Quanto meus pais gastam 

mensalmente comigo?  

 Planejamento e orçamento da família com 

foco nos gastos com o estudante 

 Orçamento a ser construído pelo aluno 

 

 Orçamento a ser construído pelo aluno 

 Um único mês para análise 

 Quanto meus pais gastam comigo? Qual é o 

peso do estudante no orçamento da família? 

 Tomada de decisão 

 Percepção de gastos com um adolescente e seu 

impacto nos gastos da família. 

Tarefa 6 – Entendendo os impactos da rolagem 

das dívidas 

 Orçamento Financeiro deficitário 

 Inserção dos impactos do valor do dinheiro 

no tempo (juros da dívida de um mês para o 

outro) 

 Orçamento fornecido 

 Três meses para análise 

 O que acontece quando se gasta mais do que 

ganha? 

 O impacto dos juros no orçamento da família 

 Empréstimos e juros 

 Percepção de gastos e famosa bola de neve. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

 Antes de passarmos para o próximo capítulo onde apresentaremos e 

descreveremos sinteticamente os resultados, ressaltamos que as tarefas acima descritas, 

além de todas as características apresentadas, seguem uma “ordem”, passando do 

orçamento dado para o construído, e também da análise local (naquele mês específico) 

para uma análise mais ampla, envolvendo trocas intertemporais (os benefícios de um 

mês que excedem minhas possibilidades se transformam em sacrifícios nos próximos 

meses – incluindo a cobrança de juros. Essa característica não fora observada em 

nenhum dos trabalhos pertencentes à nossa revisão de literatura. 
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7 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

Após a realização dos encontros e de posse dos dados, capturados por meio dos 

registros escritos dos estudantes, buscamos identificar e descrever os significados por 

eles produzidos. A seguir, apresentaremos sinteticamente algumas respostas dos alunos 

frente a um conjunto de tarefas apresentadas a eles, bem como uma descrição sintética 

dos dados produzidos e capturados, na qual decidimos manter as escritas originais dos 

alunos ainda que apresentem erros na Língua Portuguesa. 

 

7.1 – Análise das tarefas do 1º Encontro (Tarefas 1, 2 e 3) 

TAREFA 1 

Cláudia é uma mulher que tem 3 filhos menores de idade e atualmente está 

separada do marido. Ela trabalha fazendo faxina e recebe por mês aproximadamente R$ 

2.000,00 (dois mil reais). O pai dos filhos dela paga pensão alimentícia de R$ 150,00 

para cada filho. Sabendo que precisa gerenciar esses recursos a fim de que consiga 

pagar todas as contas ao final do mês, Claudia resolveu fazer um orçamento doméstico e 

para isso montou uma tabela conforme descrita abaixo. 

Tabela 1- Orçamento de Cláudia 

Receitas Despesas 

Descrição Valor Descrição Valor 

Salário aproximado 2.000 Aluguel 500 

Pensões 450 Luz 160 

  Telefone fixo 80 

  Celular 50 

  Internet 130 

  Supermercado 800 

  Transporte 200 

  Cartão de crédito 250 

  Mesada (dos 3 filhos) 150 

Total 2.450 Total 2.320 
Fonte: O autor, 2018. 

Observe a tabela de gastos feita por Cláudia e responda: 

a) Você considera importante fazer uma tabela de gastos referentes a um mês? 

Justifique sua resposta. 

b) Qual é a renda total mensal de Claudia incluindo a pensão paga pelo pai dos 

filhos dela? 
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c) Olhando a tabela é possível afirmar que a renda total de Claudia tem sido 

suficiente para pagar todas as despesas ao final do mês? Justifique sua resposta. 

d) Com esse orçamento proposto por Cláudia seria possível guardar algum dinheiro 

para fazer uma viagem ou comprar um bem imóvel, por exemplo? Justifique sua 

resposta. 

e) Você concorda com o modo como Cláudia administra suas finanças? Por quê? 

       f) Se você pudesse orientar Cláudia na organização de suas despesas, o que você a 

aconselharia? 

 

Apresentaremos em seguida alguns significados produzidos pelos estudantes 

para a situação financeira fornecida na tarefa 1, seguida de uma análise sintética dos 

conhecimentos e significados produzidos. 

Item a: Você considera importante fazer uma tabela de gastos referentes a 

um mês? Justifique sua resposta. 

Ao observarmos as respostas dadas pelos alunos à primeira pergunta, 

percebemos que todos, sem exceção, consideram importante fazerem uma tabela de 

gastos referentes a um mês, no entanto as justificativas dadas para a construção dessa 

tabela diversificaram em alguns aspectos. A palavra que figurou nas respostas de 19 

alunos foi ‘controle’, pois eles entendem que é necessário construir uma tabela para 

controlar os gastos, planejar e “saber para onde vai o seu dinheiro” (aluna 17 anos). 

Outras respostas apontaram para a preocupação em não gastar o dinheiro com coisas 

desnecessárias priorizando o pagamento das contas, evitarem os exageros com as 

compras, administrar o salário sabendo o quanto é possível gastar naquele mês. 

Algumas respostas dos alunos: 

“Sim, porque assim a família não acaba gastando o dinheiro com coisas a toa, 

deixando de pagar as despesas”. (aluno 01) 

“Sim porque aí você tem o controle dos gastos e vai saber administrar melhor 

seu dinheiro”. (aluno 08) 

“Sim, mas não faço tabela porque não pago contas ainda”. (aluno 10) 

“Sim, pra que saibam certinho os gastos que tem, um dia vou fazer”. (aluno 11) 

“Sim, pois sem esse orçamento a família não saberia quanto podem gastar”. 

(aluno 13) 

“Sim, pois é preciso saber no que é gasto o dinheiro e também para ter controle 

dos gastos”. (aluno 17) 

“Sim. Porque fica melhor ver tudo o que você gastou e o que sobrou no mês”. 

(aluno 18) 
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“Sim para manter o controle financeiro”. (aluno 19) 

“Sim. Com uma tabela de gastos podemos controlar o que entra e o que sai 

podendo fazer ajustes benéficos”. (aluno 24) 

“Sim para controlar o dinheiro e não entrar em juros”. (aluno 26) 

  “Sim, pois organisaria a minha vida e facilitaria em saber tudo o que eu tenho 

que pagar no final do mês, então administraria mas o meu dinheiro”. (aluno 28) 

 

Item b: Qual é a renda total mensal de Claudia incluindo a pensão paga 

pelo pai dos filhos dela? 

A maioria dos alunos identificou na tabela o valor da renda mensal, outros 

usaram a calculadora para somar o salário aproximado com as pensões. 

 

Item c: Olhando a tabela é possível afirmar que a renda total de Claudia 

tem sido suficiente para pagar todas as despesas ao final do mês? Justifique sua 

resposta. 

Dos 31 alunos, apenas 02 consideraram a renda de Cláudia não ser suficiente 

para pagar todas as despesas. Os 29 alunos perceberam que pagando todas as contas 

ainda sobraria a quantia de R$ 130,00, contudo, afirmaram que esse valor que sobrou é 

muito pouco e que poderia economizar mais. Respostas dos alunos: 

“Sim, ainda vai sobrar 130”. (aluno 05) 

“Sim ainda sobraria R$ 130,00 para uma emergência”. (aluno 07) 

“Sim, mas está no limite do seu salário, sobra muito pouco”. (aluno 08) 

“Sim, mas o dinheiro que sobra é pouco pode economizar mais”. (aluno 13) 

“Sim, pois ela gasta menos do que ela tem”. (aluno 16) 

“Não, porque ela ta gastando muito dentro de casa e não tem ninguém pra 

ajudar ela”. (aluno 18) 

“Não, ela gasta mais com despesas do que com ela”. (aluno 23) 

“Sim mas sobra so 80 reais”. (aluno 31) 

Percebemos na fala de duas alunas a preocupação em não sobrar dinheiro para 

despesas pessoais. 

 

Item d: Com esse orçamento proposto por Cláudia seria possível guardar 

algum dinheiro para fazer uma viagem ou comprar um bem imóvel, por exemplo? 

Justifique sua resposta. 
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As respostas de 29 alunos convergiram para uma possibilidade de Cláudia 

guardar os R$ 130,00 para fazer uma viagem ou comprar um imóvel. Eles pontuaram 

que guardando esse valor mensalmente por vários meses, seria possível realizar uma 

viagem no final do ano, mas comprar um imóvel ficaria muito difícil. Sugeriram que 

além de guardar o valor que sobra, poderia economizar no cartão de crédito e no 

supermercado para conseguir guardar mais dinheiro. Opiniões dos alunos: 

“Com a renda que Cláudia ganha só iria sobra R$ 130,00 com esse valor 

Cláudia não conseguiria comprar ou fazer viagem de imediato. Cláudia terá que juntar 

esse valor durante alguns meses ou terá que cortar custos”. (aluno 02) 

“Se ela economizar e guardar o valor que sobra durante meses sim”. (aluno 03) 

“Bom se ela cortar alguns gastos essecivos  por exemplo internet e guardar 

para acumular, é possível que sim”. (aluno 28) 

“Sim só guardar no banco”. (aluno 23) 

“Sim é possível, mas irá demora pra ela viaja”. (aluno 31) 

“Sim, pois sobra 130 reais”. (aluno 21) 

“Sim, para fazer uma viagem até dá, porém pra comprar um imóvel vai ficar 

difícil”. (aluno 24) 

“Sim para viajem ela teria que acumular o que sobra do mês e chegar ao valor 

que gostaria e viajar. Para comprar um imóvel ela teria que juntar bem mais tempo”. 

(aluno 19) 

“Tem! Se ela começar a economizar em certas coisas”. (aluno 29) 

“Sim, ela teria que juntar durante uns anos e fazer a viagem”. (aluno 26) 

“Sim da pra juntar pra fazer uma viagem no final do ano”. (aluno 14) 

“Sim, se ela guardar todo mês ela consegue”. (aluno 12) 

“Sim, ela poderia economizar em cartão de crédito e em outras despesas”. 

(aluno 25) 

“Sim. Ela poderia economizar no supermercado para se divertir um pouco”. 

(aluno 18) 

“Sim, mas ela teria que juntar durante um tempo o diminuir suas despesas, pois 

o valor que sobra é pouco”. (aluno 19) 

“Sim, se ela juntar ela poderá comprar as coisas que ela dejesa”. (aluno 27) 

É interessante perceber que os alunos consideraram a possibilidade de guardar a 

quantia que sobra, mas que precisaria economizar nas despesas para guardar mais 

dinheiro a fim de realizar a viagem ou comprar outras coisas. Poucos afirmaram que 

apenas guardando os 130 reais seria possível realizar a viagem ou comprar um imóvel. 
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Apenas 03 alunos afirmaram não ser possível guardar algum dinheiro para fazer 

uma viagem ou comprar um imóvel. Eles alegaram que o valor que sobra é muito pouco 

e por esse motivo não seria possível. Respostas dos alunos: 

“Não porque não sobra quase nada. Sobra 130”. (aluno 08) 

“Não, ela teria que corta algumas despesas que ela não necessita muito por 

exemplo: a internet”. (aluno 04) 

“Não seria possível pois sobra bem pouco”. (aluno 20) 

 

 

Item e: Você concorda com o modo como Cláudia administra suas finanças? 

Por quê? 

A maioria dos alunos afirmou que concordam com a maneira como Claudia 

administra suas finanças pelo fato de pagar as contas e ainda sobrar dinheiro para 

guardar. Comentaram que ela gasta com coisas necessárias e que está tudo organizado 

podendo ter um futuro melhor guardando dinheiro todos os meses. Segue alguns 

comentários: 

“Sim porque são as necessidades que ela passa”. (aluno 01) 

“Sim pois gasta com coisas necessárias”. (aluno 03) 

“Sim, porque ela consegue pagar todas as suas contas e ainda sobra pra ela 

guardar”. (aluno 04) 

“Sim porque ela vê o que tem despesa e o que sobra”. (aluno 05) 

“Sim, pois sobra dinheiro”. (aluno 09) 

“Sim é tudo organizado na tabela”. (aluno 11) 

“Sim porque ela paga todas as despesas e sobra um dinheiro”. (aluno 12) 

“Concordo, pois ela gasta com o que é necessário”. (aluno 20) 

“Sim porque mesmo assim sobra uns trocados”. (aluno 23) 

“Sim, pois ela tem tudo contado”. (aluno 25) 

“Sim porque é uma ética bem proposta para suas finanças, ou seja, é tudo 

organizado para que de certo no final do mês”. (aluno 28) 

  “Sim, bem controlado sem ostentação”. (aluno 31) 

 Em contrapartida, 08 alunos não concordam como Cláudia administra a sua 

renda. Entre as respostas, as que apareceram mais foram não gastar com internet e 

não gastar tanto com os filhos. Alguns alunos consideraram não dar mesada aos 

filhos para economizar mais. Alguns comentários: 
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“Não, pois Claudia consegue pagar as suas contas, porém não lhe resta muito 

do quanto ganha. Eu cortaria alguns custos”. (aluno 02) 

“Não por que se ela não der mesadas sobraria mais para comprar coisas”. 

(aluno 06) 

“Não porque ela tem que economizar mais”. (aluno 08) 

“Não. Porque ela gasta de mais com os filhos e podia diminuir a mesada para 

economizar mais”. (aluno 14) 

“Não porque ela poderia cortar a  internet e manerar no cartão”. (aluno 27) 

“Não porque ela poderia diminuir um pouco a mesada dos filhos e 

economizar”. (aluno 31) 

Apenas uma aluna concorda parcialmente, ou seja, mais ou menos. Ela afirmou 

ser desnecessário gastar R$ 800,00 no mercado. Ela afirmou: “mais ou menos, pois não 

acho necessário gastar R$ 800,00 em mercado”. (aluno 16) 

Enquanto respondiam as perguntas, interagiam entre si e trocavam opiniões e a 

maior divergência foi em relação ao corte de gastos no supermercado. Alguns que 

consideram desnecessário gasto em supermercado mudaram a opinião devido a 

argumentação de alguns. A maioria deles afirmava que não se pode economizar em 

comida porque isso os levaria a ter gastos com remédios. Algumas falas: 

“Ih.....professora eles estão gastando muito com comida!”. 

“Não tem necessidade de gastar 800 reais com comida”. 

“Tem sim senão a qualidade de vida fica ruim”. 

“Eu na minha casa gastamos só 400 e dá muito bem”. 

“Professora, não é melhor gastar com comida do que com remédio?”. 

 

Item f: Se você pudesse orientar Cláudia na organização de suas despesas, o 

que você a aconselharia? 

Algumas respostas já haviam aparecido em alguma pergunta anterior, no entanto, 

cortar ou diminuir o valor da mesada dos filhos e tirar a internet figurou em várias 

respostas. Alguns conselhos sugeridos pelos alunos: 

“Aconselharia Cláudia a cortar custos: como diminuir nas compras do cartão 

de crédito, diminuir ou tirar a internet e diminuir o gasto de luz”. (aluno 02) 

“Procurar promoções nas idas ao mercado”. (aluno 03) 

“Talvez ela poderia abrir um negócio”. (aluno 07) 

“Aconselharia ela a parar de pagar a mesada”. (aluno 09) 
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“Ela poderia economizar no supermercado e talvez alugar uma casa mais 

barata”. (aluno 13) 

“Que ela tirasse o gasto que ela tem com a internet e abaixaria um pouco o 

valor do supermercado comprando somente o necessário”. (aluno 04) 

“Ela podia juntar dinheiro para comprar um meio de transporte e gastar menos 

com transporte, telefone fixo não é muito necessário se ela tem celular”. (aluno 05) 

“Parar de pagar pensão”. (aluno 06) 

“O que ela faz já ta bom”. (aluno 10) 

“Que continuasse e não parasse de fazer a tabela”. (aluno 11) 

“Diminuir a mesada dos filhos e cortar a internet”. (aluno 14) 

“Só diminuir um pouco com o gasto no supermercado”. (aluno 16) 

“Cortar o telefone fixo e economizar 30,00 na luz e 400,00 no supermercado”. 

(aluno 17) 

“Economizar mais”. (aluno 18) 

“Aconselharia a diminuir ou tirar a mesada”. (aluno 19) 

“Aconselharia a comprar coisas mais baratas”. (aluno 20) 

“Economizar no mercado, por exemplo”. (aluno 21) 

“Cortar a internet e diminuir a mesada dos filhos para 20 reais para cada um 

assim ela teria 220 reais no final do mês”. (aluno 22) 

“Botar os filhos para trabalhar.mais dinheirinho”. (aluno 23) 

“Bom eu reveria a internet e sobraria mais dinheiro para ela”. (aluno 28) 

“Eu acho que ela pode cortar o telefone fixo, diminuir no supermercado. Gastar 

menas luz”. (aluno 29) 

“Em nada”. (aluno 31) 

 

Apesar de serem adolescentes e gostarem muito de internet, 06 alunos 

aconselhariam Cláudia a cortar a internet e 05 alunos a cortar ou diminuir a mesada dos 

filhos. 
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TAREFA 2 

Considere uma família, que logo no início do mês, fez um orçamento doméstico 

básico, baseado nas despesas do mês anterior.  

 
Tabela 2- Orçamento familiar 

Receitas Despesas 

Descrição Valor Descrição Valor 

Salário Pai 1.800,00 Alimentação 800,00 

Salário Mãe 2.000,00 Luz 150,00 

  Água  80,00 

  Telefone 450,00 

  Aluguel 1.300,00 

  Cartão de Crédito 750,00 

  Lazer 400,00 

  Transporte 400,00 

Total 3.800,00 Total 4.330,00 
Fonte: O autor, 2018. 

a) Quais os possíveis problemas financeiros com o orçamento doméstico dessa 

família? Essa família precisa reduzir despesas? Por que? 

 

b) Imagine que essa fosse a situação da sua família. Que sugestões você daria 

para resolver os problemas que você identificou? 

 

c) A família gastou mais do que ganhou! Como isso foi possível? Justifique sua 

resposta com possíveis atitudes da família bem como suas conseqüências para o mês 

seguinte. 

  

Nessa tarefa os alunos foram estimulados a refletirem sobre uma situação cuja 

família gasta mais do que ganha e em seguida sugerir ações no caso de sua própria 

família viver esse momento. 

 

Item a: Quais os possíveis problemas financeiros com o orçamento 

doméstico dessa família? Essa família precisa reduzir despesas? Por quê? 

Todos os alunos perceberam que a família em questão possui gastos superiores 

aos ganhos e que precisam reduzir despesas. Alguns afirmaram que os gastos com 

aluguel, cartão de crédito e telefone estão exagerados e que há necessidade de redução 

desses valores. Outros alunos consideraram os gastos com alimentação e lazer muito 

elevados e que também poderiam economizar comprando coisas mais baratas. 
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Item b: Imagine que essa fosse a situação da sua família. Que sugestões você 

daria para resolver os problemas que você identificou? 

Vários alunos sugeriram cortes de gastos, principalmente no cartão de crédito, 

telefone e aluguel. Seguem algumas sugestões: 

“Falaria para minha família arrumar um lugar com aluguel mais barato para 

diminuir na despesa”. (aluno 01) 

“Neste caso reuniria minha família e conversaria para que chegássemos a um 

acordo para cortar custos. Após começaria a ver minhas despesas e cortaria custos ou 

diminuiria nos gastos do lazer, cartão de crédito, luz e água”. (aluno 02) 

“Parar com os gastos desnecessários como lazer e cartão”. (aluno 06) 

“Diminuiria em todos os gastos, aí sobraria até dinheiro para uma viagem 

futuramente”.  (aluno 16) 

“Diminuir 300,00 na alimentação; luz diminuir 20,00; telefone diminuir 300,00; 

alugar uma residência de 1 000,00; transporte 100,00 para diminuir”. (aluno 17) 

 

Item c: A família gastou mais do que ganhou! Como isso foi possível? 

Justifique sua resposta com possíveis atitudes da família bem como suas 

conseqüências para o mês seguinte. 

Diante dessa pergunta, vários alunos consideraram que a família não planejou 

direito seus gastos, que não tiveram preocupação em fazer dividas. Alguns afirmaram 

que a família pode ter feito parcelamento do cartão de crédito ou deixou de pagar 

alguma conta.  Outros acreditam que a família tenha pegado empréstimo no banco 

gerando mais dividas para os próximos meses.  

Seguem algumas respostas: 

“Eles foram gastando sem pensar. Suas conseqüências para os próximos meses 

se ela continuar nesse ritmo a tendência é só piorar”. (aluno 19) 

“Gosta de viver de aparência, ter o que não pode e não está no seu alcance e 

fazendo várias dívidas”. (aluno 23) 

“Provavelmente não pensaram em organizar o dinheiro que entrava com o que 

gastavam”. (aluno 24) 

“Não controlou sua renda mensal, entrando em juros para o próximo mês, 

podendo se tornar uma bola de neve”. (aluno 26) 

“Pelo simples fato de fazerem despesas desnecessárias. Bom, sua conseqüência 

pode ter sido pagar através de empréstimos, parcelamento...”. (aluno 28) 
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TAREFA 3 

Cristiano é o filho mais velho de uma família de 4 pessoas formada pelos pais, 

ele e uma irmã. Ele trabalha no Programa Jovem Aprendiz em um Banco de sua cidade 

e ganha mensalmente o valor de R$ 918,00 mais alguns benefícios. Atualmente a mãe 

de Cristiano está desempregada e o pai trabalha em uma empresa que lhe paga 

mensalmente o equivalente a R$ 1.500,00. Ele faz faculdade pelo Programa Prouni 

(Programa Universidade para todos) e não paga mensalidade, mas tem despesas com 

transporte e alimentação bem como com cópias de materiais de estudos. A irmã de 

Cristiano ainda é pequena e somente estuda, ou seja, não possui renda. Sabendo que 

essa família não paga aluguel e não tem despesas com mensalidade escolar, responda as 

questões a seguir. 

a) Construa uma tabela com possíveis gastos para a família de Cristiano levando 

em conta as seguintes despesas básicas: alimentação, luz, telefone fixo e/ou celular, 

transporte, cartão de crédito e outras. (Considere que Cristiano entregue 50% do seu 

salário para ajudar nas despesas) 

b) Será que Cristiano poderia guardar algum dinheiro, ainda que um pequeno 

valor para realização de um sonho? Justifique sua resposta. 

c)Analise a tabela construída por você anteriormente e agora acrescente o valor 

de um aluguel de R$ 500,00 por mês. Seria possível continuar tendo os mesmos gastos 

sem ficar com dívidas? Justifique sua resposta. 

d) Se você fosse o Cristiano, qual parte do salário você daria para ajudar nas 

despesas da casa? E como isso influenciaria no orçamento dessa família? 

 

Item a: Construa uma tabela com possíveis gastos para a família de 

Cristiano levando em conta as seguintes despesas básicas: alimentação, luz, 

telefone fixo e/ou celular, transporte, cartão de crédito e outras. (Considere que 

Cristiano entregue 50% do seu salário para ajudar nas despesas) 

Ao observar as tabelas feitas pelos alunos, podemos perceber uma certa 

responsabilidade em não ultrapassar a renda da família. Os valores dos itens das tabelas 

variaram bastante, por exemplo, os gastos com alimentação apareceram num intervalo 

fechado de R$ 400,00 a R$ 800,00. Para alguns, os gastos com alimentação encontram-

se no topo das prioridades. Houve alunos que acrescentaram à tabela itens como água, 

lazer, internet, gás de cozinha e despesa escolar. Foi possível perceber que em alguns 

casos os gastos com cartão de crédito (excluindo compras de alimentos) eram maiores 

do que os gastos com alimentação e as despesas com telefone e internet foram 

apresentadas como prioritárias. Nenhum aluno citou, por exemplo, gastos com farmácia 

ou animais de estimação. 
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Item b: Será que Cristiano poderia guardar algum dinheiro, ainda que um 

pequeno valor para realização de um sonho? Justifique sua resposta. 

Nessa segunda questão, os alunos precisaram analisar se era possível o jovem 

guardar  dinheiro para a realização de algum sonho e dos 29 alunos que participaram da 

tarefa, 26 afirmaram ser possível. Segue algumas respostas. 

“Sim. Pois como ele gasta com despesas em casa 50% de seu salário que é 

equivalente a 459,00. Ele pode pelo menos tirar R$ 59,00 de seu salário.” 

“Sim porque ainda está sobrando dinheiro.” 

“Sim, Ele guarda 229,5 R$ pra seu sonho e ainda fica com 229,5 para ele.” 

“Sim, ele poderia juntar uns R$ 100,00 reais por mês e ainda sobraria um bom 

dinheiro para ele com as despesas dele.” 

“Sim porque p/ ele sobra R$ 499,00.” 

“Sim, era só ele separar o que ele precisa gastar e juntar todo mês o que 

sobra.” 

“bom Ele ajuda a sua família pagando 50% do seu salário então ainda fica 

para ele 459,00, ele pode ajuntar para uma viagem ou algo que queira comprar.” 

“Sim pois ele ganha uma quantia suficiente para pagar a faculdade.” 

“Sim. Pois ele não tem muitas despesas ele paga apenas transporte e 

alimentação da faculdade então ele poderia guardar algum dinheiro para realizar um 

sonho.” 

“Sim porque ele só usou 50% do seu salário.” 

“Sim ele pode polpar  o que sobra e guardar para realizar seu sonho.” 

“Sim podendo economizar nas despesas de casa como no gás e na luz.” 

“Sim. É só ele não gastar tudo o que sobrou, separar uma parte todo mês para 

realizar o sonho e saber administrar suas finanças.” 

A seguir apresentaremos as respostas dos 3 alunos que afirmaram não ser 

possível Cristiano guardar dinheiro a não ser que cortasse gastos. É possível perceber 

erros nas contas, pois alguns afirmaram que sobraria apenas R$9,00 para ele. 

Acreditamos que não foi levado em consideração que o jovem ajudaria a família  com 

50% do salário, é possível que tenham feito as contas usando o salário integral de 

Cristiano. 

 “Não, ele teria que cortar gastos para realizar o sonho.” (aluno 20) 

“Não porque o que sobra é muito pouco para realizar o sonho.” (aluno 22) 

“Não pois só sobrará 9,00 reais.” (aluno 30) 
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Item c: Analise a tabela construída por você anteriormente e agora 

acrescente o valor de um aluguel de R$ 500,00 por mês. Seria possível continuar 

com os mesmos gastos sem ficar com dívidas? Justifique sua resposta. 

As respostas para essa questão estão diretamente ligadas à tabela feita no inicio 

da tarefa. Diante de algumas respostas, percebemos que os valores descritos na tabela 

dificultaram um pouco a organização das despesas ao acrescentar o pagamento do 

aluguel.  Em alguns casos, ao acrescentar o valor de R$ 500,00 referente ao pagamento 

de aluguel de moradia, percebemos que 18 alunos acreditam que apesar de haver uma 

baixa significativa na renda da família, ainda seria possível continuar com as mesmas 

despesas, enquanto que 11 alunos manifestaram opinião contrária. É interessante 

observarmos nas respostas que, para manter os mesmos serviços seriam necessários 

diminuir no consumo, como na luz, gás de cozinha entre outros. Segue algumas 

respostas dos alunos. 

“Não pois teriam R$ 497,00 de dívidas, eles poderiam diminuir o uso do cartão 

de credito e moderar no consumo de luz.” (aluno 01) 

“Sim, e ainda sobrariam R$ 839,00.” (aluno 03) 

“Não porque só sobra R$ 73,00, só se ele gastar os 459 que sobra do jovem 

aprendiz.” (aluno 05) 

“Sim, com 50% do salário do filho eles acabam ficando com mais e assim daria 

pra pagar tudo sem fazer dívidas.” (aluno 07) 

“ Daria para ele pagar o aluguel e sobraria 22 reais para ele.” (aluno 09) 

“Sim porque o pai ainda tem R$ 582,00, se pagasse um aluguel de 500, sobraria 

R$ 82.” (aluno 10) 

“Não pois ele não conseguiria pagar com o seu salário e do seu pai.” (aluno 

12) 

“Eles teriam que economizar mais para que sobrasse alguma quantia acima de 

100,00 mas ainda sim eles não teriam dívidas.” (aluno 13) 

 “Sim, o total das despesas seria R$ 2.300,00, mas o filho teria que dar os R$ 

500,00 do aluguel e ficar com R$ 418,00.” (aluno 15) 

“Não porque não ia sobrar dinheiro.” (aluno 18) 

“Não pois ele não conseguiria pagar tudo e não seria possível.” (aluno 19) 

“Não, pois ele teria apenas R$ 159,00 do salário do garoto, ficaria com dívida, 

e não daria para realizar o seu sonho.” (aluno 25) 

 “Sim seria possível e ainda sobraria um valor de 241 reais.” (aluno 28)  

  “Não porque ele ficaria com dívidas pois o orçamento já está cheio.” (aluno 

30) 

“Não seria possível continuar tendo os mesmos gastos, ele ficaria devendo.” 

(aluno 20) 
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6.2 – Análise das tarefas do 2º Encontro (Tarefas 4, 5 e 6) 

 

TAREFA 4 

Bianca tem 15 anos e é aluna da 1ª série do Ensino Médio em uma escola 

pública no Rio de Janeiro. Ela participa de um programa de iniciação científica nessa 

escola, e por isso ganha uma bolsa de iniciação científica júnior no valor de R$100,00, 

durante 8 meses, se cumprir satisfatoriamente todas as tarefas solicitadas, ao longo 

desse tempo. Considerando que a aluna não paga passagem e nem alimentação no 

período em que está na escola, responda aos itens abaixo. 

a) O que você faria no primeiro mês com esses 100 reais se estivesse no lugar de 

Bianca? Monte uma tabela com seu orçamento nesse mês. 

b) O que você faria ao longo dos oito meses, com o dinheiro que fosse 

recebendo? 

 

Nessa tarefa os alunos estavam diante de uma situação em que teriam seu 

próprio dinheiro para administrar. 

 

Item a: O que você faria no primeiro mês com esses 100 reais se estivesse no 

lugar de Bianca? Monte uma tabela com seu orçamento nesse mês. 

. As tabelas foram montadas com itens variados tais como, gastos com lazer e 

celular, alimentação e transporte, compra de camisa, shopping, lanche, cinema, livros, 

açaí, chocolates, sorvetes e salão de cabeleireiro. Alguns sinalizaram que guardariam 

uma pequena quantia. 

 

Item b: O que você faria ao longo dos oito meses, com o dinheiro que fosse 

recebendo? 

Para essa pergunta, vários alunos afirmaram que guardariam um pouco e 

gastariam o restante. Segundo eles, gastariam com coisas necessárias e com besteiras e 

alguns ajudariam em casa. Segue algumas respostas. 

“Guardaria para a faculdade ou para alguma emergência”. (aluno 01) 

“Iria gastar com o necessário e guardar o resto para investimentos e viagens”. 

(aluno 02) 

“Eu ia ajudar nas despesas de casa” (aluno 12) 

“Guardaria 30% para fazer uma viagem”. (aluno 17) 



43 
 

 

“ Eu ia ajudar minha família dentro de casa e o resto que sobrar ia se divertir 

com os meus amigos”. (aluno 18) 

“Juntaria o dinheiro dos 8 meses e compraria um celular novo”. (aluno 20) 

“Eu ia gastar com besteiras, comidas, blusas, essas coisas..”. (aluno 29) 

“Iria juntar para quando acabar ter R$ 800,00”. (aluno 30) 
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TAREFA 5 

Douglas é um estudante da 2ª série do Ensino Médio de um Colégio Estadual no 

Rio de Janeiro. Ao assistir uma matéria no telejornal sobre a crise financeira no país, 

decidiu perguntar aos pais quanto que gastavam com ele em um mês. Mesmo sem ter 

um emprego, ele pensou que de alguma maneira poderia ajudar os pais com as despesas 

da casa. Os pais propuseram fazer um orçamento com os valores dos gastos da família, 

somar tudo e depois dividir por cinco, pois Douglas mora com os pais e dois irmãos 

menores de idade. No orçamento eles colocaram os valores de alimentação, telefone, 

luz, plano de saúde, prestação do carro, cartão de crédito e transporte e verificaram que 

a despesa total era de R$ 3.500,00. Ao fazer a divisão desse valor pela quantidade dos 

membros da família, Douglas levou um susto, pois não fazia ideia de que seus pais 

gastavam R$ 700,00 com ele por mês, aproximadamente.  E você, sabe quanto custa por 

mês? Utilize a tabela abaixo como referência e descubra quanto você custa por mês e 

depois responda às questões: 

Tabela 3- Modelo 

Despesas 

Descrição Valor 

Alimentação  

Luz  

Água  

Telefone  

Plano de saúde  

Aluguel  

Cartão de Crédito  

Lazer  

Educação  

Transporte  

Total  

Fonte: O autor, 2018. 

a) A partir dos dados que você preencheu, determine qual o custo mensal 

aproximado que a sua família tem com você? 

b) Em sua opinião, esse valor de custo individual é muito, pouco ou razoável? 

Justifique. 

c) Se você pudesse ajudar a tua família na organização das despesas, o que 

mudaria? 
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d) Quais itens você tiraria ou acrescentaria na tabela a fim de melhorar o 

controle de gastos em tua família? 

Nessa tarefa, o aluno participante pôde ter a oportunidade de refletir sobre os 

gastos de sua família com ele durante um mês e assim perceber a importância ou não de 

se planejar financeiramente e se de alguma forma esse aluno poderia ajudar nas 

despesas da casa. 

 

Item a: A partir dos dados que você preencheu, determine qual o custo 

mensal aproximado que a sua família tem com você? 

As respostas variaram bastante devido à renda familiar de cada um e quantidade 

de membros da família. Os valores de custo mensal individual tiveram variação entre 

R$ 130,00 e R$ 1.150,00. 

 

Item b: Em sua opinião, esse valor de custo individual é muito, pouco ou 

razoável? Justifique. 

As respostas a essa questão estão diretamente relacionada à maneira de 

organização das despesas da família de cada um e o modo como eles enxergam essa 

organização. Alguns alunos consideraram o gasto muito alto, outros, razoável e outros, 

pouco. A maioria dos alunos, ou seja, dezenove considera razoável o custo mensal que 

sua família tem com eles.  Algumas respostas dos alunos. 

“Razoável, não to prejudicando nas despesas.” (aluno 05) 

“Razoável, porque em relação ao orçamento que meus pais têm esse gasto 

comigo não é muito.” (aluno 08) 

“Razoável, esse valor é o suficiente para mim, mas acho que minha mãe gasta 

mais que isso comigo.” (aluno 10) 

“Razoável, se pudesse gastaria mais.” (aluno 15) 

“Razoável, pois não fico muito em casa.” (aluno 17) 

 “Razoável, porque não falta nada e não tem necessidade de gastar mais.” 

(aluno 19) 

“Acho que é razoável, não pagamos aluguel e telefone.” (aluno 29) 
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 “Razoável, pois somos 3.” (aluno 30) 

Apenas 2 alunos consideram pouco o gasto que a família tem com eles. Um 

deles tem gasto de R$ 130,00 e o outro de R$ 500,00 e ambos consideram valores os 

baixos, apesar de haver uma distância considerável entre esses valores.  Segue as 

respostas. 

“Pouco porque o custo de vida aumenta cada vez mais.” (aluno 01) 

“Pouco. Porque o dinheiro que eu ganho, gasto mais nas passagens, e quase eu 

não compro as coisas que eu quero.” (aluno 18) 

Os 8 alunos restantes consideram alto o gasto que suas famílias têm com eles. 

Vejamos algumas respostas. 

“Muito, visto que a maioria das despesas são por contas básicas necessárias.” 

(aluno 03) 

“Muito, porque consumo muita comida e luz.” (aluno 07) 

“Muito, é exagerado.” (aluno 09) 

“Muito porque é um valor alto.” (aluno 11) 

“Muito, pois achava que era pouco.” (aluno 13) 

“Por mês essa conta é alta, considerando que eu deveria contribuir.” (aluno 14) 

“Muito, eu dou despesa de quase 1 salário mínimo.” (aluno 22) 

 “É um valor bastante alto.” (aluno 28)   

 

Item c: Se você pudesse ajudar a tua família na organização das despesas, o 

que mudaria? 

Ao observarmos as respostas foi possível perceber que os alunos gostariam de 

ajudar a família de alguma forma. Alguns gostariam de trabalhar, outros pensaram em 

economizar nos gastos com luz e cartões de crédito, por exemplo. Observemos algumas 

das respostas. 

“Aumentaria o valor do lazer.” (aluno 03) 
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“Eu mudaria os gastos com água e luz.” (aluno 04) 

“Sim, eu poderia arrumar um emprego.” (aluno 05) 

“Poderíamos diminuir os gastos com lazer e a conta de luz.” (aluno 07) 

“Nada.” (aluno 08) 

“O custo com lazer.” (aluno 09) 

“Pensaria em comer menos besteira.” (aluno 11) 

“Se eu pudesse mudaria a educação e o cartão de crédito.” (aluno 14) 

“Eu mudaria o cartão de crédito e o aluguel.” (aluno 16) 

“Eu já ajudo compro o gás e quando não precisa ajudo na luz, mas se ganhasse 

um pouco mais pagaria a água.” (aluna que trabalha para ajudar nas despesas da casa 

- 17) 

“Mudaria muita coisa, porque eu ia ajudar muito a minha família que precisa 

do dinheiro do que eu.” (aluno 18) 

“Nada, as finanças estão corretas e ninguém está endividado.” (aluno 19) 

“Cartão de crédito, transporte e lazer seriam reduzidos.” (aluno 21) 

“Iria contribuir ajudando no valor da luz, água e, além disso, tentaria 

economizar para não ter tantos gastos.” (aluno 24) 

“No lazer e na alimentação dá para controlar.” (aluno 25) 

 “Bom mudaria na questão do lazer e dava uma segurada.” (aluno 28) 

“Eu mudaria o dinheiro gasto com roupas com minha mãe e eu.” (aluno 29) 

Podemos perceber nas respostas dos alunos ao perceberem os gastos que eles 

mesmos geram na família, um desejo de ajudar nessas despesas. A maior freqüência se 

dá no que se refere ao corte de alguns gastos. É interessante perceber que alguns 

cortariam gastos com lazer, ou seja, ainda que adolescentes, abririam mão de momentos 

de diversão para que a família não sofresse com dívidas.  
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Item d: Quais itens você tiraria ou acrescentaria na tabela a fim de 

melhorar o controle de gastos em tua família? 

Algumas respostas a essa pergunta foram dadas na pergunta anterior.  Os itens 

como cartão de crédito, luz, telefone e lazer foram os que figuraram mais vezes no 

sentido de haver uma maior economia. Outros alunos consideram acrescentar lazer e 

plano de saúde. Vejamos algumas respostas. 

“Gastar menos em lazer, transporte, luz e tirar o telefone.” (aluno 05) 

 “Tiraria telefone e um pouco do lazer.” (aluno 07) 

“Eu tiraria o cartão de crédito e o lazer para melhorar os gastos.” (aluno 12) 

“Tiraria o transporte e diminuiria no lazer.” (aluno 13) 

“Acrescentaria plano de saúde.” (aluno 14) 

“Eu tiraria o lazer e economizar o dinheiro do transporte.” (aluno 18) 

“Acrescentaria emprego.” (aluno 19) 

“Acrescentaria lazer.” (aluno 21) 

“O telefone que não usamos muito, e o plano de saúde que não usamos, 

podemos usar o público.” (aluno 25) 

“Nenhum, só economizaria na questão do lazer.” (aluno 28) 

 “Gastaria menos água, menos alimentação e menos lazer.” (aluno 29) 

 “Não tiraria nada. Acrescentaria um dinheiro para emergência de R$ 200,00.” 

(aluno 30) 
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TAREFA 6 

Mariana é uma adolescente muito estudiosa que mora com seu pai, sua mãe e um 

irmão mais novo de 10 anos. Essa família tem uma renda mensal fixa de 3.500 reais. 

Para melhorar as finanças da família, eles resolveram planejar um orçamento doméstico. 

Para isso, registraram todos os gastos da família nos meses de janeiro, fevereiro e março 

de 2017. O resultado está apresentado nos quadros a seguir, com os valores em reais.  

Tabela 4- Orçamento para 03 meses 

Janeiro Fevereiro Março 

Descrição Valor Descrição Valor Descrição Valor 

Alimentação 900,00 Alimentação 1.000,00 Alimentação 1.060,00 

Luz 120,00 Luz 150,00 Luz 170,00 

Água 50,00 Água 80,00 Água 90,00 

Telefone 150,00 Telefone 150,00 Telefone 150,00 

Plano de saúde 600,00 Plano de saúde 600,00 Plano de saúde 600,00 

Aluguel 800,00 Aluguel 800,00 Aluguel 800,00 

Cartão de Crédito 350,00 Cartão de Crédito 120,00 Cartão de Crédito 240,00 

Lazer 180,00 Lazer 70,00 Lazer 50,00 

Educação 400,00 Educação 400,00 Educação 400,00 

Transporte 250,00 Transporte 200,00 Transporte 200,00 

Saldo devedor do 

mês anterior 
0,00 

Saldo devedor do 

mês anterior 
330,00 

Saldo devedor do 

mês anterior 
440,00 

Total 3.800,00 Total 3.900,00 Total 4.200,00 

Fonte: O autor, 2018. 

Baseado nesses dados, responda aos itens a seguir. 

a) Quais os problemas de orçamento que você identifica ao ver os gastos dessa 

família nesses três meses? 

b) Quais são os itens que possuem custos fixos e quais custos variáveis? 

c) Qual o gasto médio com cartão de crédito? E com Alimentação? 

d) Qual o gasto médio mensal dessa família? O que esse valor significa para 

você, e qual o papel dele nas decisões que precisam ser tomadas? 

e) Qual será o saldo devedor para abril, mantido o padrão observado nos meses 

anteriores. (Explique que padrão é esse em termos de porcentagem). Por que isso está 

acontecendo? 

f) Quais sugestões você daria para essa família para ajudá-la em seu orçamento 

doméstico? Apresente sugestões relacionadas aos itens, perfil de consumo e valores que 

precisam cair. 

 Esta tarefa exigiu um pouco mais dos alunos. Eles deveriam tentar entender 

como uma família conseguiu gastar mais do que os ganhos durante um mês, diferenciar 
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custos fixos dos variáveis, calcularem a média dos gastos em alguns itens, verificarem o 

saldo devedor para os próximos meses e dar sugestões de como ajustar o orçamento 

doméstico da família em questão. 

Item a: Quais os problemas de orçamento que você identifica ao ver os gastos 

dessa família nesses três meses? 

 Os alunos, em sua maioria, verificaram o aumento na alimentação, luz e água e 

afirmaram que que esses valores só aumentaram nos três meses. 

“Alimentação, luz e água que ao invés de manter o valor está sempre subindo”. 

(aluno 28) 

Item b: Quais são os itens que possuem custos fixos e quais custos variáveis? 

Para essa questão podemos perceber que a ideia de custo variável para os alunos 

não estava relacionada à alternância de meses nos gastos, mas sim na variação dos 

valores. A maioria dos alunos considerou que o item alimentação seria um custo 

variável. É possível perceber que não se trata de comprar alimentos vez ou outra, mas 

em aumentar ou diminuir os valores gastos com esse item. De todos os alunos, apenas 

uma aluna considerou que alimentação é um custo fixo. 

Item c: Qual o gasto médio com cartão de crédito? E com Alimentação? 

Para essa questão foi necessário relembrar/ensinar o conceito de Média 

Aritmética Simples, pois a maioria dos alunos não lembrava ou não sabia fazer os 

cálculos. Eles usaram a calculadora do celular para auxiliar nas contas e mesmo assim 

apenas 06 alunos chegaram aos valores corretos. Alguns apenas somaram os gastos e 

“esqueceram” de dividir por três, outros usaram o maior valor dos três meses e outros 

usaram o menor valor dos três meses. 

Item d: Qual o gasto médio mensal dessa família? O que esse valor significa 

para você, e qual o papel dele nas decisões que precisam ser tomadas? 

Os mesmos 06 alunos que encontraram o valor correto no item anterior, 

responderam corretamente a essa questão no que se refere ao gasto médio mensal da 

família. Eles consideraram que a família tem tido gastos exagerados podendo gerar 

conseqüências sérias no futuro. Entenderam que a família deveria adequar os gastos 

mensais à renda familiar para evitar problemas financeiros. Segue algumas respostas: 

“Que eles precisam gastar menos porque eles ganham  só R$ 3. 500,00” (aluno 

05) 

“Alto, precisam economizar no lazer, na água, luz e dever menos”. (aluno 11) 
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“Significa muita coisa porque eles estão gastando muito. É possível que o nome 

dessa família pode sujar no SPC”. (aluno 18) 

 “É um valor muito alto, as decisões a serem tomadas é organizarem os gastos e 

administrar bem o dinheiro deles”. (aluno 28) 

Os demais alunos, apesar de apresentarem cálculos incorretos, verificaram o 

perigo de se gastar mais do que os ganhos. Apontaram a necessidade de economizar e 

cortar gastos e que a família tem gastado muito. Segue algumas respostas: 

“Muito descontrolado pois passa do salário mensal”. (aluno 01) 

“Eu particularmente acho esse valor desnecessário. E as medidas a ser tomadas 

seria economizar e diminuir os gastos como alimentação, luz, cartão de crédito,...”. 

(aluno 04) 

“É possível que surjam problemas futuros como ficar com o nome ‘sujo’”. 

(aluno 21) 

Item e: Qual será o saldo devedor para abril, mantido o padrão observado nos 

meses anteriores. (Explique que padrão é esse em termos de porcentagem). Por que isso 

está acontecendo? 

Nessa questão os alunos deveriam perceber a presença dos juros no saldo 

devedor, porem apenas 04 alunos tiveram essa percepção. Apenas 01 aluna apresentou a 

resposta totalmente correta afirmando a cobrança de 10% de juros sobre o saldo 

devedor. Segue a resposta: 

“Saldo devedor 770, pois o gasto anterior foi de 4.200 ficando 700 de débito 

mais 70 reais dos juros”. (aluna 16) 

Alguns alunos responderam que o saldo devedor seria de R$ 550,00, pois 

usaram uma lógica própria, ou seja, saldo para fevereiro R$ 330,00, para março R$ 

440,00, então para abril seria R$ 550,00. 

Eles não souberam explicar o padrão em termos de porcentagem, mas 

entenderam que isso se deve ao descontrole nos gastos. 

Item f: Quais sugestões você daria para essa família para ajudá-la em seu 

orçamento doméstico? Apresente sugestões relacionadas aos itens, perfil de consumo e 

valores que precisam cair. 

Os itens considerados mais dispendiosos foram alimentação, luz e transporte. A 

maioria considerou que nesses itens os valores deveriam ser abaixados, principalmente 

na alimentação. As sugestões apresentadas por eles basicamente foram: economizar, 

cortar gastos e até mesmo negociar a dívida. Ainda que algumas respostas divergissem 
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com relação à economia nos itens, todos entenderam a necessidade dos ajustes nesse 

orçamento e que da maneira como estão sérios problemas financeiros surgirão. Algumas 

respostas: 

“Minha sugestão é diminuir os seus custos mais elevados, negociar a dívida que 

a família obteve por conta dos gastos”. (aluno 02) 

“Diminuir os gastos com luz e cartão de crédito, procurar um aluguel mais 

barato”. (aluno 04) 

“Comer menos”. (aluno 13) 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse trabalho buscamos apresentar um conjunto de tarefas que abordam 

questões sobre o orçamento doméstico (perspectiva do diagnóstico) e planejamento 

financeiro (perspectiva de um plano de ações), envolvendo situações do cotidiano que 

culminem com análises e tomada de decisão. Tudo isso inserido na concepção de uma 

Educação Financeira Escolar que seja um convite à reflexão e ação sobre a aquisição, 

utilização, gestão e investimento do dinheiro em situações financeiras gerais, conforme 

Muniz (2016). 

Entendendo a relevância do tema, consideramos que a escola pode e deve ser um 

ambiente que favoreça a educação financeira priorizando a reflexão sobre os assuntos 

relacionados ao planejamento financeiro e ao orçamento doméstico por se tratar de algo 

comum a todos os que vivem em sociedade. Portanto, este trabalho teve como o 

objetivo central apresentar uma proposta de trabalho nas aulas de matemática para 

alunos de ensino médio sobre planejamento financeiro e orçamento doméstico, seguida 

de uma descrição sintética da produção de significados dos estudantes para as tarefas 

realizadas. 

De posse das respostas dos alunos, começamos a analisar de modo superficial 

para tentarmos entender como pensam os alunos sobre algumas situações que 

possivelmente eles poderiam já ter vivenciado ou até mesmo estar vivendo com suas 

famílias e de que maneira eles seriam capazes de solucionar possíveis problemas 

diagnosticados em seus planejamentos financeiros e orçamentos domésticos. 

Os resultados apresentados apontam que os estudantes, ainda que não tenham 

ingerência direta sobre o dinheiro, consideraram importantes e relevantes para suas 

vidas vários fatores relacionados ao planejamento financeiro e orçamento doméstico, 

dentre eles: não gastar mais do que ganha; ajudar no controle do dinheiro para pagar as 

contas; identificar o que sobrou para traçar novos planos; poupar visando a médio prazo 

viajar nas férias ou outros sonhos que demandam mais dinheiro; repensar as prioridades, 

hábitos e necessidades de consumo, tanto individuais quanto da família, e agir de forma 

coletiva para atingir objetivos em comum e ainda identificamos frequentemente uma 

associação da realidade financeira que vivem com aquelas apresentadas nas tarefas. 

Os alunos mostraram-se solícitos e animados ao responderem as tarefas e muitos 

deles conseguiram enxergar suas próprias histórias nas tarefas. Ao responderem as 
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perguntas, compartilhavam ideias entre si, ora concordando, ora discordando, mas tudo 

com muita harmonia.  

Para nossa satisfação, a maioria dos alunos considerou de suma importância a 

construção de uma tabela de gastos com a finalidade de controlar as despesas da família. 

Alguns conseguiram perceber que mesmo em meio a um salário razoavelmente baixo, é 

possível guardar mensalmente uma quantia para a realização de um sonho ainda que 

demore muito tempo. Nem todos os alunos partilharam das mesmas ideias, o que é 

perfeitamente normal. 

Um resultado que consideramos importante nesse trabalho foi a construção 

permanente da ideia de responsabilidade e do papel dos estudantes no orçamento, tanto 

quanto podem contribuir com as receitas, como nos casos do jovem aprendiz (tarefa 3) e 

do jovem bolsista (tarefa 4), quanto na geração de despesas. Assim, esse trabalho 

reforça uma das justificativas de suma importância da educação financeira escolar: 

crianças e adolescentes, mesmo na maioria das vezes não tendo renda ou ingerência 

sobre o dinheiro na família, têm responsabilidades e influenciam, e muito, no consumo 

das famílias, pois sempre são fontes de despesas e saídas de recursos, e suas atitudes, 

desejos e vontades influenciam, em graus variados, nos gastos da família. 

Observamos ainda que ao serem incentivados a se colocarem no lugar das 

personagens das tarefas, com o intuito de solucionar possíveis problemas financeiros, os 

alunos, em sua maioria, consideraram a ideia de economizar nas compras de mercado, 

procurar uma casa com aluguel mais barato, diminuir o lazer, cortar a internet e até 

mesmo diminuir a mesada dos filhos. Verificamos que alguns alunos na tentativa de 

melhorar as finanças da família abririam mão até de algumas “regalias” como idas ao 

shopping, cinemas e etc. 

Em uma das tarefas, os alunos precisavam refletir sobre a situação de uma 

família que em um determinado mês gastou além do que ganhou e de alguma forma 

procurar soluções para esse problema. Alguns alunos citaram fatores importantes como 

empréstimos bancários, juros, dividas acumuladas para os meses seguintes, 

demonstrando uma maturidade com relação a esses assuntos. Apesar de serem 

adolescentes e não colaborarem financeiramente com as despesas da família, 

demonstraram que são capazes de colaborar na organização do planejamento financeiro 

e no orçamento doméstico com a finalidade de melhorar suas próprias vidas bem como 

de seus familiares. 
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Reforçamos que, concomitante ao objetivo central desse trabalho, nossa intenção 

foi proporcionar um ambiente de estudo com os estudantes, levando-os a refletirem 

sobre questões financeiras que fossem além dos cálculos matemáticos. Segundo 

(MUNIZ, 2014), a educação financeira escolar não pode ser tratada como algo a parte 

do contexto da sociedade em que o aluno está inserido. Para a construção desse 

ambiente, desenhamos tarefas que deveriam ser respondidas individualmente pelos 

alunos. Nelas apresentamos situações em que os alunos poderiam se identificar e assim, 

responder da maneira mais honesta possível. Orientamos que suas respostas não seriam 

consideradas certas ou erradas, pois estávamos apenas refletindo e compartilhando 

ideias com o intuito de crescermos como cidadãos conscientes de nossas ações diante de 

algumas situações propostas. 

Esse estudo contribui para a ampliação das possibilidades de trabalho sobre 

Educação Financeira na educação básica, na medida em que mostra estudantes 

engajados a analisar situações financeiras envolvendo orçamentos domésticos variados, 

culminando com a apresentação de sugestões, soluções e tomada de decisão. 

Pontuamos que essa investigação não teve a intenção de esgotar o tema que é 

vasto e rico, mas dar uma pequena contribuição a partir dos conhecimentos gerados por 

estudantes adolescentes de Ensino Médio de uma escola pública do Estado do Rio de 

Janeiro. 

Registramos ainda que durante as aplicações das tarefas passamos por situações 

muito agradáveis com os alunos, porque em vários momentos antes mesmo de 

escreverem suas opiniões, verbalizavam e discutiam entre si. Houve situações em que 

pediam nossa opinião tentando assim ganhar a discussão saudável que haviam iniciado. 

Inicialmente, nosso conhecimento sobre o tema era ínfimo, pois não havia 

acontecido o despertamento para tão importante assunto. Pensávamos que essas tarefas 

poderiam ajudar de alguma forma na aprendizagem dentro de sala de aula e ficamos 

felizes porque nosso objetivo foi alcançado, no entanto, a aprendizagem aconteceu 

primeiramente conosco nos levando a uma reflexão de como temos organizado nossas 

finanças e a partir daí realizar mudanças significativas no orçamento doméstico e no 

planejamento financeiro em nossas famílias. Tivemos ganhos consideráveis em nossa 

prática enquanto professora com a realização desse trabalho com os alunos. Até então 

não havíamos feito atividades dessa natureza e percebemos que é um caminho muito 

bom a ser percorrido. É importante ressaltar que a realização desse trabalho, uma 
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oportunidade oferecida pelo curso de pós-graduação Residência Docente, gerou uma 

enorme satisfação tanto em nós quanto nos alunos envolvidos. 

Finalizamos, dizendo que os estudantes foram além da análise, conectando suas 

experiências e realidades financeiras às apresentadas na tarefa, algumas delas de 

pobreza e de limitações financeiras, e que desses entrelaçamentos, emergiram soluções 

e decisões que julgavam relevantes para a solução dos problemas identificados. As 

tarefas apresentaram situações fictícias, mas que para eles tiverem forte proximidade 

com suas realidades, em diversos momentos, apontando para uma potencialidade desse 

aprendizado em suas futuras concepções e atitudes. Esperamos continuar as pesquisas e 

investigar esses conhecimentos de modo que outras reflexões possam surgir e a partir 

delas surgirem mudanças significativas na vida daqueles que se interessarem pelo tema.
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