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RESUMO 
 
Atualmente discute-se, no meio acadêmico, cada vez mais a necessidade de ser 
abordada desde a Educação Básica a temática “Educação Financeira” (EF) 
justificando-se na importância de formar, ainda na escola, um consumidor crítico e 
responsável. Foi com este pensamento que a pesquisa, da qual resultou este Trabalho 
de Conclusão de Curso, foi elaborada, tendo como objetivo geral: verificar como a 
temática Educação Financeira é abordada pelos livros didáticos de Matemática, 
direcionados ao quinto ano do Ensino Fundamental, disponibilizados pelo Programa 
Nacional do Livro e Material Didático - PNLD 2019. Visando a atender este objetivo, 
foi proposta uma pesquisa bibliográfica, em que se considerou como objeto do estudo 
os livros didáticos de Matemática, direcionados ao quinto ano do Ensino Fundamental, 
disponibilizados no Programa Nacional do Livro Didático 2019. Em circunstâncias do 
COVID-19 e as aulas estarem com suas atividades remotas, o acesso foi possível a 
10 (dez) dos 16 (dezesseis) livros disponibilizados. A coleta de dados se deu a partir 
de uma ficha, em que se buscou identificar nas obras analisadas elementos como: 
ano de publicação, relação com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
abordagem dada a temática “Educação Financeira”. Além de estudiosos sobre o tema, 
utilizou-se como respaldo teórico os Documentos oficiais: BNCC e Referencial 
Curricular Gaúcho. Diante deste contexto, foi possível verificar que o termo “Educação 
Financeira” pouco é mencionado nos livros didáticos analisados e que, geralmente, 
são apresentadas atividades envolvendo dinheiro, principalmente, relacionando-o ao 
conceito de Operações com Números Decimais. 

  

Palavras-chave: Educação Financeira. Livros Didáticos. PNLD 2019. Quinto Ano.  
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ABSTRACT  

Currently it is discussed in the academic community, increasingly, the need to be 
addressed from Basic Education to the theme of Financial Education, justifying the 
importance of forming, still in school, a critical and responsible consumer.It was with 
this thought that the research in which it resulted in this Course Completion Work was 
elaborated, having as general objective: To verify how the theme Financial Education 
is addressed by mathematics textbooks, directed to the fifth year of elementary school, 
available in the National Textbook Program - PNLD 2019. In order to meet this 
objective, a bibliographic research was proposed, in which mathematics textbooks, 
directed to the fifth year of elementary school, available in the National Textbook Program 
2019, were considered as the object of the study. In circumstances of COVID-19 and 
the classes being with their activities remote, access was possible in 10 (ten) of the 16 
(sixteen) books available. Data collection was based on a form, in which we sought to 
identify elements such as year of publication, relationship with the National Common 
Curricular Base, approach given the theme "Financial Education" in the analyzed 
works. In addition to scholars on the subject, the official documents, BNCC and 
curricular reference gaucho were used as theoretical support. In this context, it was 
possible to verify that the term "Financial Education" is little mentioned in the textbooks 
analyzed and that activities involving money are usually presented, mainly relating to 
the concept of Operations with Decimal Numbers.  
  
  
Keywords: Financial Education. Didactic books. PNLD 2019. Fifth Year. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

Sabe-se que, no Brasil, falar de dinheiro não é algo que traz conforto para a 

maioria da população. Isso ocorre porque muitos brasileiros estão passando por 

situações de inadimplência, seja com bancos, governo ou algum outro órgão 

recorrente de créditos e financiamentos. Na maioria das vezes, esses casos 

acontecem pelo simples fato de as pessoas não possuírem informação suficiente a 

ponto de analisarem os processos necessários e acabam se prejudicando 

financeiramente.  

É possível perceber que isso acontece porque a maioria das pessoas não teve 

acesso a uma educação financeira em casa e tampouco na escola. Embora esse 

assunto ainda seja bastante discutido, promovendo as mais variadas opiniões sobre 

crianças terem acesso a esse tipo de conteúdo, a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) incluiu a Educação Financeira entre os temas transversais que deverão 

constar nos currículos das escolas particulares e públicas, para que todos tenham 

acesso a informações que serão essenciais quando adultos.  

Quando algo é ensinado a uma criança, geralmente, ela tende a levar para o 

resto da vida. Conforme D’Aquino (2008), as bases do modelo financeiro são 

construídas por volta dos cinco anos. Ou seja, elas aprendem com o que veem e 

ouvem. E, nessa fase, seus grandes exemplos são seus pais, tomando-os referências. 

Entretanto, na maioria dos casos, os seus responsáveis também não tiveram acesso 

à educação financeira e aí começa a “bola de neve” das famílias despreparadas 

quando o assunto é finanças. Isso pode mudar se for trabalhado desde cedo como 

um assunto corriqueiro e natural no cotidiano da escola. 

Nesse sentido, o presente trabalho intitulado “Educação Financeira no Quinto 

Ano do Ensino Fundamental: uma reflexão a partir dos livros didáticos” visou 

responder o seguinte problema de pesquisa: qual é a abordagem dada para Educação 

Financeira nos Livros Didáticos do Quinto Ano do Ensino Fundamental 

disponibilizados no Programa Nacional do Livro e do Material Didático 2019? a partir 

dessa questão, foram traçados objetivos, geral e específicos, que nortearam o 

desenvolvimento deste estudo. São eles: Verificar como a temática Educação 

Financeira é abordada pelos livros didáticos de Matemática, direcionados ao quinto 
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ano do Ensino Fundamental, disponibilizados no Programa Nacional do Livro e do 

Material Didático 2019. 

● caracterizar a Educação Financeira; 

● estudar o Plano Nacional do Livro Didático e do material didático – PNLD 

e seu papel na distribuição de material didático para alunos da educação básica; 

● pesquisar em estudos já realizados quais são os impactos da Educação 

Financeira em atividades desenvolvidas com alunos dos Anos Iniciais da educação 

básica;  

O trabalho está estruturado em capítulos, sendo que o primeiro apresenta a 

introdução, na qual são apresentados o problema de pesquisa, a justificativa, e os 

objetivos. O segundo capítulo apresenta toda a sustentação teórica da pesquisa 

realizada. O terceiro capítulo apresenta a questão metodológica. Por fim, os capítulos 

quatro e cinco apresentam os resultados e conclusões da pesquisa, respectivamente. 

Em relação à abordagem metodológica, a pesquisa é de cunho quali-

quantitativo e o delineamento teórico-metodológico da pesquisa adota os 

pressupostos da pesquisa bibliográfica. A obtenção dos dados deu-se através da 

coleta de dados retirados dos Livros Didáticos que continham assuntos relacionados 

à pesquisa. A análise dos resultados obtidos foi realizada qualitativamente, tendo 

como suporte teórico os autores citados na pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Neste capítulo, é apresentado o referencial teórico que fundamentou o estudo 

realizado, elaborado a partir de autores e pesquisadores que estudam sobre 

Educação Financeira.   

 

2.1 EDUCAÇÃO FINANCEIRA: conceito 
 

A Educação Financeira é popularmente e socialmente relacionada a “cuidar do 

dinheiro”. No entanto, vai muito além disso. De acordo com Pereira et al. (2009), essa 

educação seria “a forma didática pela qual se fornece dicas de como utilizar 

inteligentemente o dinheiro”. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (2005) define que a Educação Financeira: “é um processo em que o 

indivíduo faz escolhas conscientes e se mantém bem informado a respeito da 

economia para, assim, elaborar a melhor forma de lidar com seu dinheiro”. Desse 

modo, é possível observar que, de uma maneira ou de outra, a educação financeira é 

referida não somente ao dinheiro, mas também ao cuidado dele.  

No Brasil, o assunto sobre finanças é antigo, mas, geralmente, era voltado 

apenas para pessoas que já possuíam algum patrimônio e dinheiro em espécie. Com 

o passar dos anos, a Educação Financeira foi ampliando suas barreiras e 

conquistando seu lugar entre pessoas com diferentes fontes de renda. O 

planejamento financeiro foi responsável para que mais pessoas compreendessem a 

finalidade de se educar financeiramente. Porém, uma grande parte da população 

brasileira ainda sofre com sua situação financeira.  

Falar de dinheiro, muitas vezes, é relacionado a falar de consumismo e, se não 

for dosado e planejado, consequentemente, ocorrerão frustrações que não 

aconteceriam se o indivíduo tivesse tido acesso à informação adequada sobre esse 

assunto. Equívocos podem acontecer durante a jornada da vida, mas a falta de 

disciplina financeira e a falta de conhecimentos ligados à finança pode ser o motivo 

principal de uma escolha mal feita ou de um investimento sem sucesso, levando ao 

endividamento. 

Pesquisas realizadas pela Data Popular (2008) trazem números preocupantes 

em relação à organização financeira doméstica das famílias brasileiras: 36% dos 

pesquisados declaram ter um perfil gastador; 54% não conseguiram honrar suas 
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dívidas pelo menos uma vez na vida; e apenas 31% poupam regularmente para a 

aposentadoria. Gallery et al. (2011, p. 288) apresentam sua opinião sobre a Educação 

Financeira interligando pensamentos sobre a capacidade de fazer julgamentos 

inteligentes e decisões eficazes em relação ao uso e gestão do dinheiro. 

O planejamento é uma questão importante para a qualidade da vida financeira. 

Como relata Clélia Peretti (2007, p. 05): 

 

Planejar é investir em qualidade de vida no futuro da família. O Planejamento 
financeiro será seu mapa de navegação. Mostrará onde você está e onde 
quer chegar e indicará os caminhos a percorrer. O segredo do planejamento 
financeiro é a iniciativa e a capacidade de realização; [...] deve ser constante.  

 
Nesse sentido, Peretti (2007) observa que saber gastar, ganhar, poupar, 

investir e saber doar é o fundamento da educação financeira para que as pessoas 

possam ter uma melhor qualidade de vida.  

Há estudos que apontam que o quanto antes as crianças aprenderem sobre 

esse assunto, a probabilidade que se tornarão mais disciplinados financeiramente 

quando adultos é bem maior do que se fossem aprender quando já tivessem atingido 

a maioridade.  Segundo a pesquisa da Associação Brasileira de Educadores 

Financeiros (ABEFIM, 2012), os alunos que possuem Educação Financeira na grade 

curricular possuem mudanças gradativas em seus hábitos financeiros e 94% dos pais 

admitem aprender com seus filhos. Por isso, a grande importância de trabalhar a 

Educação Financeira desde cedo está relacionada à melhoria da estrutura de vida 

para quando crescerem. Segundo Marcos Stephani: 

 

Cada indivíduo participante do processo de formação do ser humano tem uma 
parte de responsabilidade nesse processo de mudança pela qual a educação 
passa. E a educação financeira vem ser um elo entre várias áreas do 
conhecimento, no sentido de fazer com que trabalhem juntas e formem na 
epistemologia do aluno, conceitos capazes de instrumentalizá-lo para a 
construção de sua autonomia (STEPHANI, 2005, p. 12).  

 

Stephani (2005) ainda diz que, quando chega à fase escolar, o indivíduo traz 

consigo sua história, ou seja, as concepções de sua família, os conceitos construídos 

em seu bairro, sua região, bem como as concepções que foram construídas sob a 

influência da mídia e isso interfere diretamente nas ações e pensamentos sobre o 

dinheiro. Se o hábito desse grupo de pessoas for negativo em relação à finanças, as 
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crianças que crescem nesse meio continuarão com os mesmos costumes, exceto se 

ouvirem falar algo diferente desde cedo. Aí caberá a elas definirem suas escolhas. É 

por esse motivo que as escolas devem ter educação financeira em seus currículos, 

para poder entregar aos alunos uma nova visão sobre dinheiro.  

Diante do contexto atual, pode-se prever que, se for desencadeada uma efetiva 

ação educacional, a população brasileira terá novas oportunidades de preparação na 

hora de enfrentar problemas financeiros. Hogarth (2002) identificou algumas 

características em comum nos indivíduos que são “financeiramente educados”, os 

quais possuem um melhor discernimento por: 

● obterem conhecimento e ter uma boa educação e informação sobre 

questões de gestão de dinheiro e ativos financeiros;  

● utilizarem o conhecimento e compreensão para planejar e implementar 

decisões financeiras. 

Neste sentido, destaca-se a importância da Educação Financeira para o 

cidadão comum, Teixeira ressalta que: 

 

 A Educação Financeira não consiste somente em aprender a economizar, 
cortar gastos, poupar e acumular dinheiro, é muito mais que isso. É buscar 
uma melhor qualidade de vida, tanto hoje quanto no futuro, proporcionando a 
segurança material necessária para obter uma garantia para eventuais 
imprevistos (TEIXEIRA, 2015, p. 13). 

 

Portanto, o principal objetivo de levar essa educação para as escolas está em 

querer despertar um consumo sustentável, permitindo a inclusão de comportamentos 

que visam à formação de indivíduos pensantes, críticos, autônomos e capazes de 

idealizar e realizar projetos individuais e coletivos, procurando viver o dia de hoje sem 

se esquecer do amanhã, atendendo às necessidades básicas e poupando para 

garantir sua autonomia financeira. Além disso, se desde cedo a educação financeira 

fizer parte do dia a dia dos alunos, eles crescerão familiarizados com o assunto e 

proverão de resultados muito mais positivos do que negativos.  

 
2.2 O PAPEL DO PNLD NA EDUCAÇÃO BÁSICA  

 

O livro didático surgiu em meados do século XIX e veio para auxiliar e 

complementar os ensinamentos que até então eram baseados apenas na bíblia. De 

acordo com Oliveira et al. (1997, p. 26): 
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No século XIX, o livro didático surgiu como um adicional à Bíblia, até então, o 
único livro aceito pelas comunidades e usado nas escolas. Somente por volta 
de 1847, os livros didáticos passaram a assumir um papel de grande 
importância na aprendizagem e na política educacional. Os primeiros livros 
didáticos, escritos sobretudo para os alunos das escolas de elite, procuram 
complementar os ensinamentos não disponíveis nos Livros Sagrados. 

 

Porém, outros autores afirmam que os livros didáticos sempre existiram e 

faziam parte da cultura escolar mesmo antes da existência da imprensa. Segundo 

Gatti Júniori: 

 

Sua origem está na cultura escolar, mesmo antes da invenção da imprensa no 
final do século XV. Na época em que os livros eram raros, os próprios 
estudantes universitários europeus produziam seus cadernos de textos. Com 
a imprensa, os livros tornaram-se os primeiros produtos feitos em série e, ao 
longo do tempo a concepção do livro como “fiel depositário das verdades 
científicas universais” foi se solidificando (JÚNIOR, 2004, p. 36). 

 

No Brasil, no ano de 1929, começou a surgir a ideia do livro didático com a 

criação do Instituto Nacional do Livro (INL), mas foi somente em 1934, no governo do 

presidente Getúlio Vargas, que o instituto começou a elaborar um dicionário nacional 

e uma enciclopédia, a fim de aumentar o número de bibliotecas públicas. 

Entretanto, em 1938, o então Ministro da Educação e Saúde decretou a 

fiscalização na elaboração do livro didático, com o intuito do governo controlar as 

informações que iriam fazer parte do material disponibilizado nas escolas. A respeito 

disso, Ferreira diz que:  

 

O ministro do Ministério Educação e Saúde, Gustavo Capanema, durante o 
Estado Novo brasileiro, sugeriu a Getúlio Vargas a criação de decreto-lei para 
fiscalizar a elaboração dos livros didáticos[sic]. A comissão foi criada em 1938 
e ‘estabelecia que, a partir de 1º de janeiro de 1940, nenhum livro didático 
poderia ser adotado no ensino das escolas pré-primárias, primárias, normais, 
profissionais, e secundárias no país sem a autorização prévia do Ministério da 
Educação e Saúde’ (FERREIRA, 2008, p. 38) 

 

Porém, a partir de uma trajetória demasiadamente marcada pelos critérios 

estabelecidos pela ação governamental, os livros didáticos assumiram determinadas 

características de acordo com os contextos social, político e econômico, nos quais a 

sociedade se insere em determinados momentos históricos. 

Durante 67 anos (1929 a 1996), muitas formas foram experimentadas por 

vários governos, para que o livro didático chegasse às salas de aula. Foi somente com 



18 
 

 

a extinção da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE) em 1997, e com a 

transferência integral da política de execução do PNDL – Programa Nacional do Livro 

e do Material Didático – para o FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação – que se iniciou uma produção e distribuição contínua e massiva de livros 

didáticos.  

O Programa Nacional do Livro e do Material Didático é o mais antigo dos 

programas voltados à distribuição de obras didáticas aos estudantes da rede pública 

brasileira de ensino e começou com outra denominação em 1937. Ao longo desses 

80 anos, o programa foi aperfeiçoado e teve diferentes nomes e formas de execução. 

Atualmente, o PNLD é voltado à educação básica brasileira, tendo como única 

exceção os alunos da Educação Infantil. 

Os livros que possuem caráter pedagógico são intitulados de livros didáticos e 

surgem como uma forma de apresentar e organizar os conteúdos, que serão 

abordados nos processos de ensino e aprendizagem. Esses livros possuem os 

conteúdos, os exercícios, as ilustrações, as exemplificações, isto é, múltiplas 

aplicabilidades pedagógicas que servirão de guia para o professor (PORTO, 2019).  

Para ter acesso a esses materiais, é necessário que a escola pública participe 

do Censo Escolar do INEP, precisando fazer formalmente a vinculação ao programa 

conforme preconiza a Resolução CD/FNDE nº 42, de 28 de agosto de 2012, e estar 

atenta ao prazo de atualização que ocorre sempre no final do mês de Maio do ano 

que antecipa o recebimento dos livros.  

Com o decreto nº 9.099, de 18 de julho de 2017, o nome passou a ser Programa 

Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) pois passou a ter seu escopo 

ampliado para incluir outros materiais com a finalidade de ajudar às práticas da sala 

de aula, como, por exemplo, jogos, softwares, materiais de reforço, obras pedagógicas 

e, também, destinados para a formação e a gestão dos professores na escola.  

Desenvolvido pelo governo federal brasileiro, o Programa Nacional do Livro e 

Material Didático (PNLD) tem como objetivo garantir que as escolas públicas tenham 

acesso a materiais didáticos gratuitamente para todos os estágios escolares da 

educação básica, ou seja, para a Educação Infantil, Ensino Fundamental (Anos iniciais 

e Finais) e para o Ensino Médio. Esses materiais servem de apoio para a prática 

educativa dos docentes e, também, para os discentes.  

Embora haja outros recursos que servem como auxílio para as práticas 

pedagógicas, o livro didático ainda é o mais utilizado pelos professores da educação 
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básica. O livro didático expressa os diferentes aspectos do conhecimento humano, 

dividido em forma de disciplinas. Seu uso deve ser feito com o intuito de auxiliar e ser 

algo alternativo, não o tornando predominante nas salas de aula.  

A escolha do livro didático que será usado em sala de aula pelos três anos 

seguintes deve ser feita com muito cuidado e responsabilidade pela escola e pelos 

professores. Bezerra e Luca salientam que o material precisa ser compreendido como: 

  

Elemento importante na construção do saber escolar e do processo 
educacional espera-se que contribua para o aprimoramento da ética, 
imprescindível ao convívio social e à construção da cidadania. Nesse sentido, 
há que se verificar, nos textos e nas atividades, a existência de uma real 
preocupação em despertar no aluno a prática participativa, a sociabilidade, a 
consciência política, enfim, a cidadania, entendida em seu sentido mais amplo 
(BEZERRA, LUCA, 2006, p. 37).  

 

Portanto, o PNLD teve uma longa trajetória de mudanças e alterações até 

chegar na maneira que está hoje. A finalidade desse programa é possibilitar o acesso 

ao livro didático para as escolas e dar o apoio necessário aos docentes. É valido 

ressaltar que esse material serve de apoio e não como único e exclusivo recurso para 

ser trabalhado em sala de aula. Os conteúdos presentes neles são embasamento para 

adaptações conforme a realidade de cada aluno e suas particularidades.  
 
2.3 EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA PERSPECTIVA DOS DOCUMENTOS OFICIAIS  
 

A Base Nacional Comum Curricular – BNCC1 é um documento criado com o 

intuito de estabelecer os conteúdos mínimos que devem ser trabalhados ao longo da 

educação básica. Ela também busca promover a qualidade do ensino, pois define 

níveis de desenvolvimento a que os alunos têm direito em sua formação. 

A base possui 10 competências necessárias para os alunos que estão em 

formação na educação básica, ou seja, para o Ensino Fundamental e Médio. São elas: 

Comunicação, Cultura digital, Trabalho e projeto de vida, Argumentação, 

Autoconhecimento e autocuidado, Empatia e cooperação, Responsabilidade e 

cidadania. 

 
1      A primeira versão da BNCC foi publicada em 2015. Em 2017, ocorreu a homologação da BNCC 

da Educação Infantil e do Ensino Fundamental; e, no ano de 2018, foi aprovada a BNCC do ensino 
médio. 

 
 

https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/noticias/base-nacional-comum-curricular-bncc-o-que-e-e-qual-a-sua-importancia
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Com a nova Base, a aprendizagem se intensifica por meio da interação, 

mediação e participação por parte dos alunos. A nova proposta curricular visa à 

educação integral do aluno, colocando-o no centro do ensino e respeitando as 

diferenças que cada um. No Referencial Curricular Gaúcho está explicitado que a 

formação do sujeito e de seus conhecimentos se dá conforme sua realidade: 

 
É incontestável a incessante transformação do mundo, sob o signo da 
globalização e de outros modos de acesso e compartilhamento de 
informações, impactando diretamente nas relações estabelecidas entre os 
interesses e necessidades dos estudantes e nos recursos didáticos e 
metodológicos utilizados para a aquisição dos saberes, conhecimentos e 
valores que serão construídos nos espaços escolares (RIO GRANDE DO SUL, 
2018, p. 23). 

 
       Além disso, a partir desse documento, é possível assegurar as áreas de 

conhecimento a partir de seu contexto:  

 
Por essa razão, se faz necessária a promoção de um ensino que concentre 
suas ações na busca de uma aprendizagem significativa, atentando para as 
diferentes experiências de vida de cada um, compreendendo que estas 
diferenças podem estar ligadas a uma série de fatores, tais como: classe 
social, gênero, relações étnico-raciais, sexualidade, religiosidade, faixa etária, 
linguagem, origem geográfica, etc. (RIO GRANDE DO SUL, 2018. p. 23). 

 
Para que todos esses elementos sejam realmente o foco da educação, o 

currículo escolar deve ser atrelado aos mesmos objetivos que compõem o interesse 

dos alunos e suas particularidades. Por isso, o RCG assegura conhecimentos que 

sejam relevantes e que contribuam para o crescimento pessoal:  

 

O conhecimento escolar é um dos elementos centrais do currículo e sua 
aprendizagem constitui condição indispensável para que os conhecimentos 
socialmente produzidos possam ser apreendidos, criticados e reconstruídos 
por todos os estudantes do país. Assim, justifica-se a importância de 
selecionarmos, para inclusão no currículo, conhecimentos relevantes e 
significativos (RIO GRANDE DO SUL, 2018, p. 26). 

 

Desse modo, a Educação Financeira se enquadra no campo da Matemática 

como componente curricular específico da área. Possui ideias fundamentais que se 

destacam, segundo a BNCC (2017): a equivalência, a ordem, a proporcionalidade, a 

interdependência, a representação, a variação e a aproximação. Essas são 

importantes para o desenvolvimento do pensamento matemático dos estudantes. 
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O Documento Orientador Curricular (DOC), da Área de Matemática para o 

Ensino Fundamental, ao alinhar-se ao Referencial Curricular Gaúcho (RCG), 

reconhece a necessidade do ensino da matemática nas escolas:  

 

Considerando o papel instrumental da matemática, é importante salientar que 
a contextualização matemática transposta da vida cotidiana para as situações 
de aprendizagem, resulta na elaboração de saberes intermediários, permitindo 
ao estudante maiores possibilidades de compreender os motivos pelos quais 
estuda um determinado conteúdo, dando significado a estes. Desta forma, a 
contextualização pode ser considerada um dos meios para desenvolver a 
capacidade de argumentação e conexão de ideias, permitindo ultrapassar o 
processo de aplicação de técnicas e compreensão, para entender fatores 
externos aos que normalmente são explicitados, de modo a que o objeto de 
conhecimento matemático possa ser compreendido dentro do panorama 
histórico de ordem social e cultural (RIO GRANDE DO SU, 2018, p. 48-49). 

 

 Em consonância com as competências e habilidades que definem o letramento 

matemático e em articulação com as competências gerais da BNCC (2017) que 

norteiam as aprendizagens, a área de Matemática e, por consequência, o componente 

curricular de Matemática, devem garantir aos estudantes do Ensino Fundamental, 

tanto da etapa I como da etapa II, o desenvolvimento das seguintes competências 

específicas presentes nos registros da BNCC:  

 
RECONHECER que a Matemática é uma ciência humana, fruto das 
necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes 
momentos históricos e é uma ciência viva, que contribui para solucionar 
problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e 
construções, inclusive no mundo do trabalho.  
DESENVOLVER o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a 
capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos 
conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo.   
COMPREENDER AS RELAÇÕES entre conceitos e procedimentos dos 
diferentes campos da Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística 
e Probabilidade) e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança 
quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos 
matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de 
soluções (BRASIL, 2018, p. 49-50). 

 

Ainda segundo esse documento, as demais competências específicas da 

matemática são:  

 

FAZER OBSERVAÇÕES sistemáticas de aspectos quantitativos e 
qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, 
organizar, representar e comunicar informações relevantes, para interpretá-
las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes.  
UTILIZAR processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias 
digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e 
de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados. 
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ENFRENTAR situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se 
situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático-
utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando 
diferentes registros e linguagens (gráficos, tabelas, esquemas), além de texto 
escrito na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmos, 
como fluxogramas e dados (BRASIL, 2018, p. 49-50). 
 

 

E, também, 

 

DESENVOLVER e/ou discutir projetos que abordam, sobretudo, questões de 
urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e 
solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos 
sociais, sem preconceito de qualquer natureza.  INTERAGIR com seus pares 
de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e 
desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na busca 
de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou 
não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de 
pensar dos colegas e aprendendo com eles (BRASIL, 2018, p. 49-50). 

 

Dentro dos campos matemáticos disponíveis nos currículos está a unidade 

temática de cálculos, a qual tem ênfase nos estudos relacionados a cálculos de 

porcentagens, juros, descontos e acréscimos, em que os alunos adquirem 

conhecimentos estratégicos para obtenção dos resultados propostos nas atividades 

relacionadas aos cálculos mentais e com o uso da calculadora.  

Depois da alteração curricular que ocorreu em 2019, a Educação Financeira 

passou a fazer parte dos temas transversais que deverão constar nos currículos de 

todo o Brasil. Essa inclusão foi homologada pelo Ministério da Educação (MEC) e, 

portanto, são disponibilizados conceitos de economia e finanças, nas escolas, a fim 

de visar à Educação Financeira.  

No texto introdutório da BNCC, está explícito que a inovação da matemática 

financeira e Educação Financeira nas escolas apresenta de forma clara e objetiva os 

conceitos básicos de finanças e economia. Segundo Giordano, Assis e Coutinho: 

 

A BNCC trata da Educação Financeira e do consumo nas disciplinas de 
Língua Portuguesa, Arte, Língua Inglesa, Matemática, Geografia e História. 
Em Língua Portuguesa, uma das habilidades elencadas prevê que os 
estudantes aprendam a ler e compreender, com autonomia, boletos, faturas 
e carnês. Já em Ciências Naturais, a BNCC destaca, dentre outras, 
habilidades relacionadas ao cálculo do consumo de energia elétrica de 
eletrodomésticos e a avaliação do impacto do uso no orçamento mensal da 
família (BRASIL, 2019, p. 5).  
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Dessa forma, é possível aferir que a implantação da BNCC (2018) passou a ser 

referenciada como um tema transversal, visando impulsionar e ampliar as ações 

educativas, a fim de promover a Educação Financeira Brasileira não somente na 

disciplina de matemática, mas também nas demais disponibilizadas no currículo 

escolar.  

Com o intuito de melhorar a Educação Financeira da população, no Projeto de 

Lei de nº 3401, de 2004, foi apresentada a Estratégia Nacional de Educação 

Financeira para criar disciplinas de EF nos currículos do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio. A ENEF tem o objetivo de promover a cultura da prática financeira no 

Brasil, com a finalidade de possibilitar a compreensão do cidadão a respeito do 

dinheiro, para que, dessa forma, sejam capazes de fazer escolhas conscientes e 

contribuir de forma sólida à economia do país. De acordo com a Base Nacional 

Comum Curricular: 

 

[...] cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas, [...] 
incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas a abordagem de temas 
contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e 
global, preferencialmente de forma transversal e integradora. Entre esses 
temas, destacam-se: [...] educação financeira [...] (BRASIL, 2018, p. 19-20). 

 

Embora seja considerado que a Educação financeira é um tema interdisciplinar 

abordado pela base matemática, muitas vezes, é denominado e confundido com o 

termo “matemática financeira”, porém, há uma grande diferença entre 

eles:  Matemática Financeira é considerada um terreno fértil ao desenvolvimento do 

processo de Educação Financeira. Dessa forma, nota-se que, embora presente nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, 1998), a Matemática Financeira 

sempre esteve limitada a desenvolver um trabalho sucinto dentro da disciplina de 

Matemática, desenvolvendo apenas a capacidade de resolução de cálculos de 

porcentagens, juros e demais campos da área financeira; já a EF parte para os 

parâmetros educacionais financeiros que abordam a metodologia de vida para o 

indivíduo e situações práticas com o dinheiro, como, por exemplo, atividades que 

relacionam a compra e a venda, valores de troco, quantidade de cédulas e modas 

necessárias para cada respectivo valor, entre outros.  

Trabalhar com o Sistema Monetário Brasileiro faz parte das habilidades 

propostas pela BNCC para o 5° ano do Ensino Fundamental, quando se trata em 

resolver problemas através das relações com numerais e raciocínio. São elas:  
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(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das 
centenas de milhar com compreensão das principais características do 
sistema de numeração decimal. 
(EF05MA03) Identificar e representar frações (menores e maiores que a 
unidade), associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de 
um todo, utilizando a reta numérica como recurso. 
(EF05MA06) Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100% 
respectivamente à décima parte, quarta parte, metade, três quartos e um 
inteiro, para calcular porcentagens, utilizando estratégias pessoais, cálculo 
mental e calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros. 
(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com 
números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja 
finita, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo 
mental e algoritmos (BRASIL, 2018. p. 251). 

 

E, também, 

 

(EF05MA10) Concluir, por meio de investigações, que a relação de igualdade 
existente entre dois membros permanece ao adicionar, subtrair, multiplicar ou 
dividir cada um desses membros por um mesmo número, para construir a 
noção de equivalência. 
 (EF05MA12) Resolver problemas que envolvam variação de 
proporcionalidade direta entre duas grandezas, para associar a quantidade de 
um produto ao valor a pagar, alterar as quantidades de ingredientes de 
receitas, ampliar ou reduzir escala em mapas, entre outros. 
 (EF05MA13) Resolver problemas envolvendo a partilha de uma quantidade 
em duas partes desiguais, tais como dividir uma quantidade em duas partes, 
de modo que uma seja o dobro da outra, com compreensão da ideia de razão 
entre as partes e delas com o todo (BRASIL, 2018, p. 251). 

 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, 

 

Para o desenvolvimento das habilidades previstas para o Ensino Fundamental 
– Anos Finais, é imprescindível levar em conta as experiências e os 
conhecimentos matemáticos já vivenciados pelos alunos, criando situações 
nas quais possam fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e 
qualitativos da realidade, estabelecendo inter-relações entre eles e 
desenvolvendo ideias mais complexas. Essas situações precisam articular 
múltiplos aspectos dos diferentes conteúdos, visando ao desenvolvimento das 
ideias fundamentais da matemática, como equivalência, ordem, 
proporcionalidade, variação e interdependência (BRASIL, 2018, p. 298). 

 

Contudo, em um país como o Brasil, inserir Educação Financeira nas escolas 

é um desafio complexo. As estratégias de inserção de Educação Financeira nas 

escolas precisam considerar os diversos aspectos da educação básica para a 

construção de soluções efetivas. O Brasil já conta com o Programa de Educação 

Financeira nas Escolas no âmbito da Estratégia Nacional e, recentemente, incluiu a 

Educação Financeira como tema transversal na BNCC.  
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Para avançar, é preciso mobilizar redes e instituições escolares para o ensino 

efetivo do tema em sala de aula em âmbito nacional, a partir de estratégias e 

programas que tenham foco nos alunos e nos professores, que sejam escaláveis e 

que possam ser monitorados e avaliados. Como afirma o autor Araújo (2009 p. 145), 

ao discutir a educação do consumidor: “educar o consumidor é educar o cidadão, e a 

escola tem a função histórica e social nesta direção”. Desse modo, a Educação 

Financeira na escola se dá como um dos recursos fundamentais para a formação de 

sujeitos conscientes e alfabetizados financeiramente para fazer parte da sociedade 

brasileira.  

 

2.4 EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA TODOS  

 

A partir do que foi visto até aqui, é possível perceber que, de fato, a Educação 

Financeira é importante e integrá-la ao cotidiano das crianças desde cedo ajudará 

positivamente quando o assunto for finanças. No entanto, engana-se quem pensa que 

a Educação Financeira só pode fazer parte da vida de quem já tem dinheiro.  

Ser educado financeiramente significa saber planejar o uso do dinheiro e saber 

como cuidar dele, planejando e tendo um consumo consciente. São atitudes do dia a 

dia que interferem no aumento do dinheiro ou acarretam a perda dele. No portal do 

grupo DSOP, Domingos (2010) defende que a criança deve estar preparada para um 

mundo adulto que envolve principalmente marketing publicitário e crédito fácil, para 

que não se tornem pessoas com alto teor de consumo e acabem se endividando. É 

por esse e outros demais motivos que fica evidente a necessidade de ser trabalhado 

desde cedo esse assunto nas escolas.  

Nas instituições de ensino, crianças de diferentes classes sociais compõem os 

números de alunos de uma sala de aula, cada qual com uma criação e realidade 

distintas, mas que podem ter a oportunidade de ter o mesmo ensino. As crianças de 

baixa renda também são beneficiadas com informações que poderão auxiliar nas 

tomadas de decisões quando o assunto for dinheiro, assim como aqueles que já 

possuem uma condição de vida um pouco melhor. Como já mencionado, a Educação 

Financeira se trata de bons hábitos e tomadas de decisões assertivas e não a 

quantidade de dinheiro que cada um possui.  
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Acredita-se que as crianças educadas financeiramente possuem mais 

facilidade de pensar no futuro e planejar suas economias do que aquelas que não 

tiveram acesso a essas informações. Segundo o Banco Central do Brasil:  

 

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 
(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2013).  

 

Ser educado financeiramente possibilita ao indivíduo uma boa qualidade de 

vida e tranquilidade em assumir escolhas. Para Tommasi e Lima (2007, p. 14), "o 

objetivo final da Educação Financeira é permitir a melhora de nossa qualidade de vida, 

seja hoje ou no futuro, atingindo de forma inteligente nossos objetivos pessoais". 

Através dessa percepção, é possível analisar a diferença positiva na realidade de 

quem a coloca em prática.  

Infelizmente, no Brasil, a população em geral não tem a cultura de organizar 

suas finanças. A falta do equilíbrio financeiro e a não disciplina são os principais 

fatores negativos para o endividamento, algo corriqueiro na vida de muitos cidadãos. 

O Banco Central do Brasil analisa que 

 

a ausência de educação financeira, aliada à facilidade de acesso ao 
crédito, tem levado muitas pessoas ao endividamento excessivo, 
privando-as de parte de sua renda em função do pagamento de 
prestações mensais que reduzem suas capacidades de consumir 
produtos que lhes trariam satisfação (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 
2013). 

 

Os maus hábitos financeiros começam no âmbito familiar e escolar, mesmo 

sendo crianças e adolescentes. Segundo Frankenberg (2002), " caso o povo tivesse 

mais acesso (à educação financeira), conheceria realmente o perigo ocasionado por 

taxas de juros altos em relação ao comprometimento excessivo do orçamento 

doméstico". Isso ocorre por falta de conhecimento dos princípios básicos de como 

lidar com o dinheiro. 

Muitos não conseguem ter o controle de suas finanças pessoais. Desconhecem 

o quanto gastam, como gastam e, principalmente, os fatores que os motivaram a 
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gastar. É fundamental entender a importância de iniciar um planejamento, 

independente da necessidade de cada indivíduo.    

Contudo, é possível perceber que a Educação Financeira, de fato, não é só 

para quem tem dinheiro, mas sim, para todos. Criar bons hábitos e tomar decisões 

assertivas em relação ao dinheiro vale para as diferentes classes sociais, 

dependendo, apenas, do conhecimento que cada um possui. Por isso, quando 

começado na escola, o assunto se torna parte do dia a dia dos alunos e, com certeza, 

os influenciará positivamente para a sua vida financeira.  
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3 METODOLOGIA 
 

Neste capítulo, é apresentada a metodologia utilizada para dar sequência ao 

projeto de pesquisa intitulado “Educação Financeira no Quinto Ano do Ensino 

Fundamental: uma reflexão a partir dos livros didáticos”.  

 

3.1 TIPOS DE PESQUISA 
 

Tendo em vista o objetivo desta pesquisa, que consiste em analisar a 

abordagem apresentada nos livros didáticos sobre a temática Educação Financeira, 

optou-se por realizar um estudo segundo os pressupostos teóricos da pesquisa 

bibliográfica. Nesse sentido, Vanti (2002) define a bibliometria como conjunto de 

métodos de pesquisa utilizados para mapear a estrutura do conhecimento em um 

campo científico através de uma abordagem quantitativa e estatística de diversos 

dados bibliográficos, considerando informações referentes a autores das pesquisas, 

aos veículos de publicação e as instituições de pesquisa desenvolvida sobre um tema 

específico.  

 

3.2 OBJETO DA PESQUISA 
 

Como objeto de estudo desta pesquisa, foram considerados os livros didáticos 

de matemática voltados ao do 5°ano do Ensino Fundamental disponibilizados pelo 

PLND 2019, tendo como foco principal a parte referente à Educação Financeira. 

 

3.3 INSTRUMENTO E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 
 

Considerou-se como instrumento de coleta de dados uma ficha, em que 

elementos como título da obra, ano de publicação, edição, editora, metodologia das 

atividades e outros aspectos referentes à Educação Financeira são apresentados nos 

livros didáticos de Matemática, disponibilizados pelo PNLD2019, para o Quinto Ano 

do Ensino Fundamental. 
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3.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 
 

Tendo em vista que este estudo teve como objetivo analisar a abordagem 

apresentada nos livros didáticos de Matemática, do Quinto Ano do Ensino 

Fundamental, no que se refere à Educação Financeira, optou-se pela análise dos 

dados de forma quali-quantitativa.  

A decisão pelo desenvolvimento de uma pesquisa quali-quantitativa envolve, 

além do interesse dos pesquisadores, o enfoque dado ao problema de pesquisa que, 

muitas vezes, depende de uma abordagem múltipla para ser adequadamente 

investigado (GIL, 1999; RICHARDSON, 1999;) 

 

3.5 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 
 

Uma vez que este estudo foi realizado a partir de uma pesquisa bibliográfica, 

considerou-se dispensável a submissão ao Conselho de Ética em Pesquisa– CEEP, 

vinculado a Universidade Estadual do rio Grande do Sul – UERGS, e sua avaliação.  

 

3.6 RISCOS E BENEFÍCIOS 
 

Por não haver contato direto com indivíduos e sim com dados bibliográficos, 

considerou-se que esta pesquisa apresentou riscos mínimos, como a publicação de 

informações equivocadas. Visando minimizar estes riscos, buscou-se por informações 

em fontes confiáveis e idôneas.  

Considerou-se como um dos maiores benefícios resultantes do 

desenvolvimento da pesquisa, o fato dela promover a reflexão e discussão sobre a 

abordagem da Educação Financeira, desde a Educação Básica, e seus possíveis 

reflexos na vida adulta da pessoa.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este trabalho de conclusão de curso é parte integrante  de um projeto guarda-

chuva, que tem por objetivo maior analisar a abordagem dada aos conceitos 

matemáticos nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, segundo os livros didáticos 

selecionados pelo PNLD 2019 e a sua relação com os documentos oficiais, BNCC e 

RCG, em que os estudos denominados “O Ensino de Geometria no 4º ano do Ensino 

Fundamental: uma reflexão a partir dos livros didáticos disponibilizados pelo PNLD 

2019” (SOUZA e SOUZA, 2020) e “O uso do Material Dourado como recurso no ensino 

da Adição e da Subtração no Primeiro Ano do Ensino Fundamental: uma reflexão a 

partir dos livros didáticos” (GATTO e SOUZA, 2020) também foram realizados.  

Para a análise dos livros didáticos da disciplina de Matemática do 5° ano do 

Ensino Fundamental disponibilizados pelo PNLD2019, foi elaborada uma ficha 

avaliativa com as principais informações retiradas das obras, dando o enfoque às 

atividades que se referiam ao sistema monetário brasileiro e que se relacionavam à 

Educação Financeira.  

A partir de seu edital, o PNLD2019 estabeleceu elementos que deveriam conter 

as coleções de livro didático para que fossem disponibilizadas à avaliação e à escolha 

por parte dos professores que atuam nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.  

Entre tais indicações, o PNLD2019 propôs que a cada coleção selecionada 

deveria disponibilizar aos alunos o livro impresso (inclusive em Braille) e ao professor 

deveria ser disponibilizado o Manual do professor, no formato impresso e, também, 

digital. 

Após avaliadas, foram selecionadas 16 (dezesseis) coleções direcionadas a 

área do conhecimento denominada Matemática, para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, apresentadas na tabela abaixo:  

 

Tabela 01: Apresentação das obras selecionadas pelo PNLD 2019 

Título da Obra Editora Autores 

A conquista da Matemática  Editora FTD Jose Ruy Giovanni Junior 

ÁPIS – Matemática Editora Ática Luiz Roberto Dante 

Aprender juntos 
Matemática 

Editora SM Patrícia Nakata, Andrezza 
Guarsoni Rocha 

Aquarela – Matemática  Kit’s Editora Comércio 
e Indústria 

Katiani da Conceição, 
Helena do Carmo Borba 
Martins, Susana Maris 
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Franca da Silva, Lourisnei 
Fortes Reis 

AR - Aprender e relacionar: 
Matemática 

Editora Moderna Enio Ney de Menezes 
Silveira 
 

Aventura do Saber – 
Matemática 

Editora SEI Iracema Mori 

Buriti Mais – Matemática Editora Moderna Renata Martins Fortes 
Gonçalves, Carolina Maria 
Toledo, Daniela Santo 
Ambrósio, Debora Reis 
Pacheco, Maria Aparecida 
Costa Bravo, Nara Di Beo, 
Patrícia Furtado, Thais 
Bueno de Moura, Diana 
Maia, Mara Regina Garcia 
Gay 

Eu gosto – Matemática Editora IBEP Helenalda Resende De 
Souza Nazareth, Aida 
Ferreira da Silva Munhoz, 
Marilia Barros de Almeida 
Toledo 

Ligamundo – Matemática Editora Saraiva 
Educação 

Eliane Reame 

Matemática com Saladim  Editora Dimensão Eduardo Sarquis Soares, 
Denise Alves de Araújo 

Meu Livro de Matemática Editora AJS Antônio Nicolau Youssef, 
Oscar Augusto Guelli Neto 

Novo Bem-me-quer – 
Matemática 

Editora do Brasil Ana Lucia Gravato 
Bordeaux Rego, Clea 
Rubinstein, Elizabeth Maria 
Franca Borges, Vania Maria 
e Silva Miguel, Elizabeth 
Ogliari Marques 

Nosso livro de Matemática ZAPT EDITORA Antônio Lucas Carolino 
Pires, Ivan Cruz Rodrigues, 
Célia Maria Carolino Pires 

Novo Pitanguá – 
Matemática 

Editora Moderna; Karina Alessandra Pessoa 
Da Silva, Jackson Da Silva 
Ribeiro 

Odisséia Matemática Editora SEI Jose Roberto Bonjorno, 
Regina De Fatima Souza 
Azenha Bonjorno, Maria 
Ribeiro Soares, Tania 
Cristina Rocha Silva 
Gusmão 

Vem voar – Matemática Editora SCIPIONE Júlio Cesar Augustus de 
Paula Santos 

 Fonte: Gatto e Souza (2020) 
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Ainda que o Edital do PNLD tenha selecionado 16 (dezesseis) coleções 

voltadas à Matemática, para o Quinto Ano do Ensino Fundamental, devido ao fato de 

que as escolas estavam trabalhando na modalidade de ensino remoto, consequência 

da pandemia do COVID19, durante o período no qual este estudo foi realizado, teve-

se acesso a 10 (dez) coleções destes materiais. 

Com a realização deste estudo, buscou-se verificar como os livro didáticos de 

Matemática, do Quinto Ano do Ensino Fundamental, selecionados pelo PNLD2019 

abordam a temática referente à Educação Financeira. Optou-se por não utilizar o 

nome comercial das obras analisadas, mas sim, quando necessário, referir-se a elas 

a partir de códigos alfanuméricos. 

Esses códigos foram compostos pelas letras LD, identificando o livro didático 

como material analisado, seguido do número 5, referente ao Quinto Ano do Ensino 

Fundamental, e de letras maiúsculas que sinalizam a ordem em análise foi realizada, 

conforme apresentado na tabela a seguir: 

 
Tabela 02: Códigos fictícios de identificação da Obra 

LD5 A LD5 F 

LD5 B LD5 G 

LD5 C LD5 H 

LD5 D LD5 I 

LD5 E LD5 J 
              Fonte: A autora (2020) 

 

Por meio desta ficha, também foi possível avaliar se os materiais estabelecem 

relação entre os conceitos abordados e o que é proposto pela BNCC e pelo RCG, se 

disponibilizam material audiovisual e se apresentam materiais complementares 

direcionados à Educação Financeira. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL ANALISADO  
  

A partir do estudo realizado, pode-se constatar que os livros didáticos 

aprovados pelo Edital do PNLD 2019 foram publicados entre os anos de 2017 e 2018, 

apresentando, no decorrer de cada material, a relação entre os conceitos abordados 

e o estabelecido pela BNCC, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) 

e homologada pelo Ministério da Educação (MEC) em dezembro de 2017. Sendo 
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assim, constatou-se que as 10 (dez) obras didáticas analisadas estão dentro dos 

requisitos preconizados pela BNCC e abordam a Educação Financeira como parte 

dos conteúdos da matemática do 5° ano.  

 Segundo o PNLD, 

 

Nos últimos anos, o Ministério da Educação (MEC) e o Conselho 
Nacional de Educação (CNE) promoveram amplo debate, com 
diferentes atores do campo educacional e com a sociedade brasileira, 
a fim de construir orientações para uma educação nacional com o 
objetivo de assegurar o direito a uma aprendizagem inclusiva e 
universal. Este esforço culminou na publicação da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) de 2017. (PNLD, 2018, p. 7). 

 

Por decorrência desse debate, com o intuito de reorganizar o currículo, o 

processo de avaliação do PNLD 2019 do componente de matemática passou por 

algumas transformações significativas. Segundo o próprio Programa do Livro e do 

Material Didático: 

 

Pela primeira vez, as coleções submetidas à avaliação buscaram se ajustar 
às competências e habilidades matemáticas presentes na BNCC, 
respeitando a progressão do conhecimento matemático das crianças a partir 
da consolidação de suas aprendizagens anteriores (PNLD, 2019, p. 7). 

 

É importante destacar, que o Manual do Professor apresenta esclarecimentos 

a cerca dos objetivos e habilidades de cada atividade, também indica a proposta de 

como trabalhar cada uma em sala de aula. Assim, o professor tem mais um suporte 

ao explicar aos alunos cada conteúdo e tornar o ensino mais esclarecedor.  

Além disso, foi analisado que além dos livros serem impressos e/ou digitais, 

possuem materiais audiovisuais. De acordo com Lima (2001), no Brasil, a inserção 

dos vídeos nos processos de ensino e aprendizagem começara em meados da 

década de 1980, sendo mais reconhecido na década de 1990, contudo, a introdução 

desse recurso na educação é recente. E, conforme o Programa Nacional do Livro e 

do Material Didático (2019), esse material dialoga com as propostas didáticas do 

Manual do Professor e traz novidades, como sequências didáticas e projetos 

integradores, de caráter interdisciplinar. Sendo assim, a linguagem audiovisual 

envolve o aluno e contribui para o processo da aprendizagem.  
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Diante das características iniciais analisadas nos livros didáticos, foi possível 

perceber que estão atendendo às normas preconizadas pela BNCC, dando suporte 

técnico aos professores mediante ao manual do professor. Também se constatou que 

a Educação Financeira se fez presente nos conteúdos de matemática abordados nos 

materiais disponibilizados pelo PNLD 2019, mas isso não está em evidência nos 

sumários.   

 

4.2 EDUCAÇÃO FINANCEIRA SOB A ÓTICA DOS MATERIAIS ANALISADOS  
 

Tomando como base a realidade do aluno e suas relações com a sociedade, o 

dinheiro se faz presente no dia a dia de todo o cidadão, sendo de forma positiva ou 

negativa. Dessa maneira, a Educação Financeira nas escolas se torna essencial para 

que todo o estudante tenha, pelo menos, o mínimo de entendimento sobre como lidar 

com o dinheiro em suas práticas sociais.   

Além do presente estudo ter se dado através da análise de como as atividades 

sobre EF são abordadas nos materiais didáticos, foi analisado se estavam presentes 

temáticas como economia, poupança e planejamento, bem como controle de gastos. 

Todas essas são meios de lidar com o dinheiro. Para Chiarello (2014, p. 33),  

 

A função do dinheiro; a percepção dos desejos x necessidades; a 
noção do caro x barato; o consumismo; a sustentabilidade; a ética nas 
relações; a responsabilidade social; a justiça social; a proteção do 
meio ambiente; a produção e o tratamento do lixo; a qualidade de vida 
dos sujeitos; o tempo de trabalho e o tempo de lazer; a preservação 
da saúde e a autonomia dos sujeitos para as tomadas de decisões.  

 

Nesse sentido, com a análise dos materiais aos quais se teve acesso, pode-se 

verificar que a Educação Financeira é abordada, principalmente, como recurso para o 

ensino de conceitos matemáticos envolvendo operações com números decimais, 

porcentagem, expressões numéricas, entre outros. Conforme pode ser observado a 

seguir: 

. 
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Figura 01- operações envolvendo números decimais 

 
                  Fonte: Munhoz, Nazareth e Toledo (2017) 

 

No livro “LD5A”, como se pode analisar através da “Figura 01”, o sistema 

monetário brasileiro foi utilizado como um exemplo para explicar os cálculos de adição 

e multiplicação, utilizando as moedas para representar os números decimais. Desse 

modo, pode-se constatar, também, que os problemas matemáticos apresentam 

relação com a realidade fora da escola através de cálculos envolvendo o dinheiro.  

É possível, nos livros didáticos analisados, vislumbrar a Educação Financeira 

presente como atividades complementares, de fixação, referente aos números 

naturais. 
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Figura 02 -  Composição e decomposição de um Número Natural 

 
                     Fonte: Gonçalves, Toledo, Ambrósio - et al (2017). 

  

O livro “LD5B” traz atividades relacionadas aos números naturais e utiliza o 

sistema monetário brasileiro para auxiliar na atividade de fixação do conteúdo. Pode-

se perceber, no exemplo apresentado na “Figura 02”, um problema matemático no 

qual o aluno terá de raciocinar para responder as questões formuladas. Indiretamente, 

o problema está fazendo o estudante a pensar em economia como mencionam as 

atividades acima. As cédulas de dinheiro estão em evidência, simulando o dinheiro de 

verdade. 
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A educação financeira, ainda, é abordada nos livros didáticos como aplicação 

no ensino de expressões numéricas no conteúdo de Álgebra, conforme o 

exemplificado na Figura 03. 

 

Figura 03 - Educação Financeira x Expressões Numéricas 

            
                      Fonte: Santos (2017) 

 

No livro “LD5C”, a Educação Financeira aparece como atividade referente à 

resolução de expressões numéricas, utilizando o sistema monetário brasileiro como 

exemplo. Nas questões acima, os alunos que desenvolverão o exercício, terão de 

utilizar o raciocínio e a lógica, além das regras básicas para montar as expressões e 

resolvê-las.   
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Outra possibilidade de abordagem encontrada nos materiais analisados, que 

pode ser associada à Educação Financeira, é a apresentação de situações 

envolvendo o sistema monetário brasileiro, como a indicada na Figura 04. 

 

Figura 04 - Sistema Monetário 

 
                     Fonte: Reame (2017)  

 

Além das atividades apresentadas anteriormente, foi possível identificar no 

material analisado, exemplos de situações relacionadas à Educação Financeira, em 

que são apresentados “problemas” envolvendo compras a prazo ou à vista, com ou 

sem desconto, como a imagem apresentada a seguir. 
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Figura 05 - Educação Financeira a partir da compra/venda 

 
     Fonte: Santos (2017) 

 

Com este estudo, foi possível verificar que alguns materiais trazem a temática 

Educação Financeira como uma possiblidade de ensino de porcentagem, conforme 

pode ser observado na Figura 06: 
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Figura 06 - Educação Financeira x Porcentagem 

 
               Fonte: Bonjorno – et al (2017) 

 

Silva e Powell (2013) apresentam uma definição de Educação Financeira 

Escolar:  

 

Constitui-se de um conjunto de informações através do qual os 
estudantes são introduzidos no universo do dinheiro e estimulados a 
produzir uma compreensão sobre finanças e economia, através de um 
processo de ensino, que os torne aptos a analisar, fazer julgamentos 
fundamentados, tomar decisões e ter posições críticas sobre questões 
financeiras que envolvam sua vida pessoal, familiar e da sociedade 
em que vivem (SILVA E POWELL, 2013, p. 13). 

 

Desse modo, entende-se que as atividades disponibilizadas nos materiais 

sobre EF deveriam propiciar aos estudantes, em sala de aula, momentos de reflexão 
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acerca de situações diversas que envolvem finanças pessoais e proporcionar um 

maior conhecimento acerca das diversas possibilidades existentes, de modo que eles 

analisem as situações e sejam capazes de fazer escolhas conscientes, levando esse 

conhecimento para além da escola.  

Portanto, esses foram alguns exemplos das atividades encontradas nos livros 

analisados, todos seguindo a mesma metodologia de ensino, a qual utiliza o sistema 

monetário em atividades que podem ser relacionadas à realidade do dia a dia dos 

alunos e, ao mesmo tempo, trabalhar conceitos matemáticos.  

Um ponto importante de se destacar é a falta de material complementar que 

não se fez presente em praticamente nenhum dos livros analisados, exceto em uma 

obra, a qual possui um jogo mencionando o sistema monetário.  Por conta disso, 

tornou-se algo questionável, uma vez que materiais concretos são muito importantes 

para a real aprendizagem do aluno conforme teoria de Jean William Fritz Piaget 1896-

1980. E, deveria ser mais presente nos métodos educativos. Segundo as autoras Silva 

e Silva (2017, p. 27), 

 

É sabido que o material concreto tem possibilitado aos estudantes 
estabelecerem relações entre as situações experienciadas na 
manipulação de tais materiais e a abstração dos conceitos estudados. 
Assim é fundamental que o professor desenvolva uma proposta 
pedagógica que integre o material concreto definindo 
antecipadamente os objetivos a serem cumpridos e metas a alcançar, 
estabelecendo vínculos com o contexto social dos alunos. (SILVA, 
SILVA, 2017, p. 27).  

 

 
Complementam, ainda, dizendo que  

 
Não é somente levar jogos para a sala de aula, precisa ter em mente 
os objetivos a serem trabalhados. Trata-se de criar condições de 
aprendizagem que permitam a inserção dos conceitos em situações 
nas quais os alunos tenham maiores condições de compreender o 
sentido do saber (SILVA, SILVA, 2017, p. 27).  

 

De fato, nas obras analisadas, a presença de apenas um material 

complementar envolvendo a Educação Financeira foi algo que fez perceber a 

escassez que os alunos ainda têm de desenvolver a aprendizagem em sua totalidade. 

Alguns jogos, cédulas e moedas de papel imitando o dinheiro que pudesse ser 
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utilizado além das atividades sistemáticas, com certeza, contribuiriam muito mais para 

o desenvolvimento integral da criança nos respectivos conteúdos.  

 Portanto, desde as características básicas até aos pontos específicos 

intencionados para a realização deste trabalho, foi possível constatar em toda a 

análise realizada que a Educação Financeira se faz presente nos livros didáticos de 

Matemática, selecionados para o 5º ano, pelo Edital do PNLD 2019, sendo 

mencionada nas atividades de fixação de conteúdos e resolução de problemas, nas 

quais, na maioria das vezes, direta ou indiretamente, relaciona-se com a realidade, 

como, por exemplo, quando envolve atividades de troco, planejamento, compra e 

venda.  
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5 CONCLUSÃO 

 

A importância da Educação Financeira, desde os Anos Iniciais da Educação 

Básica, se justifica não apenas por ser uma indicação dos documentos oficiais – 

BNCC e RCG. Justifica-se, também, pela responsabilidade da escola em formar 

cidadãos críticos e responsáveis, que saibam administrar o seu dinheiro, diferenciar o 

que é necessidade do que é supérfluo. 

Nesse sentido, o estudo, que resultou no trabalho de conclusão de curso 

intitulado “Educação Financeiras no Quinto Ano do Ensino Fundamental: uma reflexão 

a partir dos livros didáticos”, surgiu da necessidade de verificar como a temática 

Educação Financeira é abordada pelos livros didáticos de Matemática, direcionados 

ao Quinto Ano do Ensino Fundamental, disponibilizados no Programa Nacional do 

Livro e Material Didático 2019. 

Diante disso, foi possível constatar que a Educação Financeira ainda é pouco 

abordada nos livros didáticos, inclusive nos selecionados pelo Edital do PNLD 2019, 

para este nível de ensino. 

Observou-se que a Educação Financeira é, muitas vezes, utilizada como 

suporte para que o professor trabalhe em sala de aula com outros conceitos 

matemáticos, como operações com Números Decimais, Porcentagem, Frações, entre 

outros. 

Pode-se constatar, também, que alguns dos materiais analisados trazem 

situações envolvendo compra e venda de algum produto, tanto à vista quanto a prazo, 

e mencionam o Sistema Monetário Brasileiro e, até mesmo, os de outros países. 

Dos 10 (dez) livros analisados, em apenas um, foram encontrados materiais 

complementares sobre a Educação Financeira, figuras que representavam moedas e 

notas de dinheiro, mesmo que esse tipo de recurso seja considerado fundamental 

para o real aprendizado do aluno, pois é por meio dessas interações com o meio físico 

e social que a criança constrói seu conhecimento, desenvolve o raciocínio e o 

pensamento lógico matemático. 

A partir das leituras realizadas, pode-se verificar que tanto a BNCC quanto o 

RCG reconhecem a importância da implementação da Educação Financeira desde os 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, propondo-a, inclusive, como um dos temas 

transversais a serem abordados neste nível de Ensino. 
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Estudar sobre o PNLD, sua história e sua finalidade, tornou possível reconhecer 

nesse programa o papel do Estado perante a oferta de materiais didáticos para as 

escolas públicas, atendendo as redes Federais, Estaduais e Municipais de Educação 

Básica.  

Em seu edital de 2019, o PNLD orientou que as coleções aprovadas deveriam 

disponibilizar aos professores um Manual, tanto impresso quanto no formato digital, 

composto por uma parte com orientações pedagógicas e a outra com o que o aluno 

recebe em seu livro didático. Já ao aluno, deveria ser disponibilizado o livro didático 

impresso, inclusive em Braille, quando se fizer necessário. 

Partindo deste último indicativo, deixa-se aqui registrado como uma proposta 

de trabalho futuro a realização de uma pesquisa que busque analisar o livro didático 

impresso em Braille, tendo como foco as adaptações realizadas para atender o aluno 

com deficiência visual. 

Diante dos resultados desta pesquisa, entende-se que, pelo fato de as pessoas 

estarem em contato o tempo todo com o dinheiro e o consumismo, a Educação 

Financeira, nas escolas, é de extrema importância para que os alunos estejam 

familiarizados com o assunto desde cedo, pois, dessa maneira, estarão aptos a lidar 

com o dinheiro antes mesmo de possuírem seu próprio salário, para, então, quando 

crescerem, se tornarem adultos educados financeiramente.  
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Apêndice A: Modelo de Ficha de coleta de dados 
 

Título da obra:  

Volume:  Edição:  

Ano de Publicação:  
Editora:  

Autor(es):  

 

Disponibiliza material audiovisual? (  ) Sim (  ) Não 

Material analisado:  Manual do professor (  )         Livro do aluno (   ) 

Tipo de material analisado: 

(   ) Formato digital    () Impresso 

Forma de organização da obra: 

Relaciona os conteúdos abordados com as habilidades propostas pela BNCC: 

(  ) Sim (  ) Não  

Qual a abordagem apresentada para a Educação Financeira?  

Possui Material Complementar relacionado a Educação Financeira: 

(  ) Sim   (  ) Não 

Que tipo de material? 

 

Qual a metodologia sugerida para a Educação Financeira? 

Exemplo de atividade voltada a Educação Financeira 
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