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Resumo: Este trabalho tem por objetivo principal apresentar o estado da arte de minha 
dissertação de mestrado. Baseado em Skovsmose, com a Educação Matemática Crítica 
(EMC), mais especificamente com as ideias apresentada em Skovsmose (2000), 
pretendo analisar os livros didáticos aprovados pelo Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD) de 2015 referente a Educação Financeira (EF). Até o momento foi 
feita uma análise preliminar de uma das coleções aprovadas trazendo exemplos para 
ilustrar qual será a linha para a observação desses livros e discutir como o assunto é 
tratado. 
 
Palavras Chave: Educação Financeira, Educação Matemática Crítica, Ambientes de 
aprendizagem, Livro didático e PNLD. 
 
Abstract: The main scope of this paper is to present the state of art of master's theses. 
Based in Skovsmose, with the Critical Mathematics Education (CME), more 
specifically with the ideas presented by Skovsmose (2000), I intend to analyse the 
textbooks approved in the PNLD 2015 related to Financial Education. Until now a 
preliminary analysis about one of these approved textbook collections had been done, 
using examples to illustrate how this analysis will be approached and discuss how this 
subject is taught. 
 
Keywords: Financial Education, Critical Mathematics Education, Learning 
Environment, Textbook and PNLD. 
 
Introdução 
 
 Baseado em algumas ideias da Educação Matemática Crítica (EMC) introduzida 
por Skovsmose, mais especificamente na ideia de ambientes de aprendizagem tratada no 
texto (Skovsmose 2000, p. 8) o trabalho pretende fazer uma análise mais aprofundada 
de todos os livros didáticos aprovados pelo PNLD de 2015 do Ensino Médio, olhando 
para a Educação Financeira (EF) tratada nesses livros. Com um olhar atento a todas as 
coleções vamos observar se a EF é tratada como um assunto completamente desconexo 
da matemática em geral e se os exemplos fazem ou não referência a realidade dos 
alunos, como classificado no artigo. 
 A ideia dessa análise se originou de uma pesquisa feita em uma disciplina da 
universidade em que ao perguntar aos alunos, que cursavam os últimos anos escolares, o 
que eles julgavam mais importante na matemática, a maioria havia feito referência a 
situações de compra, venda, entre outros assuntos de matemática financeira. Com isso e 
com a sugestão do orientador resolvemos analisar os livros para tentar entender como 
essa matemática, considerada mais importante pelos alunos, estava sendo apresentada 
do ponto de vista dos livros didáticos. 
 Assim inicio o trabalho com a definição do Comité Consultatif du Secteur 
Financier, (Hoffmann e Moro, p. 50) da França sobre EF: 
                                                           
1 Mestrando do MPEM do IME-USP. 
2 Professor orientador do Departamento de Matemática do IME-USP. 
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“O objetivo da educação financeira não é fazer de cada cidadão um 
especialista nos diferentes assuntos abordados, mas de possibilitar que 
ele disponha das bases necessárias para a compreensão das principais 
noções e operações. Essas bases compreendem os princípios essenciais 
da elaboração de um orçamento, da gestão de receitas e despesas, da 
poupança e do risco, vocabulário muito utilizado pelos profissionais”.  

 
Sobre o PNLD 
 
 O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é o mais antigo programa do 
governo federal e tem por objetivo prover as escolas públicas de ensino fundamental e 
médio com livros didáticos. A distribuição desses livros é atualmente de 
responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que 
disponibiliza para as escolas os livros aprovados pelo Ministério da Educação (MEC). 
 As editoras submetem os livros para serem analisados pelo MEC, com base nos 
critérios expostos no edital do Programa. Assim, os livros aprovados são apresentados 
aos professores através do Guia do Livro Didático e disponibilizados para escolha. Os 
livros de cada ciclo passam por análises trienais, em que se avalia os livros do Ensino 
Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio um a cada ano.  
  
Importância da Educação Financeira 
  
 Ao longo dos anos percebeu-se a importância de se educar os alunos 
financeiramente. Em 2010, uma pesquisa do Serasa (Hoffmann e Moro p. 48), revelou 
que 60% dos jovens paulistas entre 18 e 34 anos são consumidores inadimplentes, 
evidenciando um baixo nível de letramento financeiro (entende-se por letramento 
financeiro a habilidade de se tomar decisões eficazes em relação ao uso e gestão do 
dinheiro). 
 Com o alto nível de inadimplência e a preocupação dos órgãos internacionais, 
surge o Decreto de nº 7.397 de dezembro de 2010, criando assim a Estratégia Nacional 
de Educação Financeira (ENEF). 
 A ENEF é resultado da criação de um Grupo de Trabalho, juntando 
representantes do Banco Central (BC), da Secretaria de Previdência Complementar 
(SPC), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Superintendência de Seguros 
Privados (Susep). O objetivo da ENEF era fazer um inventário nacional de ações e 
projetos de Educação Financeira e mapeamento do grau de letramento financeiro da 
população brasileira.   
 Com isso a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) colocou no Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), questões 
referentes ao letramento financeiro para com isso incorporar nas escolas uma maior 
preocupação com esse letramento, principalmente em países emergentes. 
 
A Educação Matemática Crítica 
 
 A discussão sobre matemática do cotidiano versus matemática da escola é um 
assunto amplamente estudado por diversos pensadores como apresentado por Hoffmann 
e Moro (2012), citando Freudenthal (1973), com a Educação Matemática Realística; 
D'Ambrósio (1986), com a Etnomatemática e Skovsmose (2000), com a EMC sempre 
ressaltando a importância de propiciar ambientes reais, que façam sentido para os 
alunos. 



 

 

 Skovsmose (2000) trata de três tipos de ambientes de aprendizagem matemática: 
ambientes que se referem exclusivamente a matemática pura; ambientes de 
semirrealidade e ambientes reais. As atividades exclusivamente matemáticas são tipos 
de exercícios que envolvem operações matemáticas sem se preocupar com qualquer 
contextualização, já as de semirrealidade são problemas em geral contextualizados 
apenas para dar um sentido
se preocupar com sua veracidade, sua aplicabilidade, sua viabilidade, etc. E por fim, as 
atividades e/ou cenários reais que são problemas, de fato, retirados do cotidiano.
 Para Skovsmose, um do
incoerência de alguns dados da atividade com a realidade e com isso muitas vezes 
desperta nos alunos um desinteresse pelo problema, por perceberem absurdos 
enunciados. 
 Em linhas gerais a ideia de se t
nos alunos, tratando problemas reais com suas variáveis reais, dando a eles a liberdade 
de se expressar e de analisar as imprevisibilidades reais e a
várias soluções dependendo das hipóteses feitas para solucionar determinado problema.
  
Uma análise prévia de um livro didático
 
 Como o trabalho está em andamento, até o momento, fo
análise de uma das coleções aprovadas pelo PNLD, 2015 com a visão descrita pe
ambientes de aprendizagem de Skovsmose.
 
 

Figura 1: Exemplo de aumento salarial

 Este exemplo retirado da explicação do livro trata um problema de porcentagem 
evidenciando o aumento salarial de dois irmão
outro um aumento de 30%, esse é claramente um problema de semirrealidade, pois 
grande parte dos dissídios desses anos não chegaram a dois dígitos percentuais, ou seja,  
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Skovsmose (2000) trata de três tipos de ambientes de aprendizagem matemática: 
ambientes que se referem exclusivamente a matemática pura; ambientes de 

ambientes reais. As atividades exclusivamente matemáticas são tipos 
de exercícios que envolvem operações matemáticas sem se preocupar com qualquer 
contextualização, já as de semirrealidade são problemas em geral contextualizados 
apenas para dar um sentido ao problema (o mais utilizado nos livros didáticos), mas sem 
se preocupar com sua veracidade, sua aplicabilidade, sua viabilidade, etc. E por fim, as 
atividades e/ou cenários reais que são problemas, de fato, retirados do cotidiano.

Para Skovsmose, um dos grandes problemas de se tratar da semirrealidade é a 
incoerência de alguns dados da atividade com a realidade e com isso muitas vezes 
desperta nos alunos um desinteresse pelo problema, por perceberem absurdos 

Em linhas gerais a ideia de se tratar a matemática crítica é criar um senso crítico 
nos alunos, tratando problemas reais com suas variáveis reais, dando a eles a liberdade 
de se expressar e de analisar as imprevisibilidades reais e a inexistência ou existência de 

do das hipóteses feitas para solucionar determinado problema.

Uma análise prévia de um livro didático 

Como o trabalho está em andamento, até o momento, foi feita uma primeira 
análise de uma das coleções aprovadas pelo PNLD, 2015 com a visão descrita pe
ambientes de aprendizagem de Skovsmose. 

: Exemplo de aumento salarial 

Este exemplo retirado da explicação do livro trata um problema de porcentagem 
evidenciando o aumento salarial de dois irmãos. Um deles teve um aumento de 25% e 
outro um aumento de 30%, esse é claramente um problema de semirrealidade, pois 
grande parte dos dissídios desses anos não chegaram a dois dígitos percentuais, ou seja,  

Skovsmose (2000) trata de três tipos de ambientes de aprendizagem matemática: 
ambientes que se referem exclusivamente a matemática pura; ambientes de 

ambientes reais. As atividades exclusivamente matemáticas são tipos 
de exercícios que envolvem operações matemáticas sem se preocupar com qualquer 
contextualização, já as de semirrealidade são problemas em geral contextualizados 

ao problema (o mais utilizado nos livros didáticos), mas sem 
se preocupar com sua veracidade, sua aplicabilidade, sua viabilidade, etc. E por fim, as 
atividades e/ou cenários reais que são problemas, de fato, retirados do cotidiano. 

s grandes problemas de se tratar da semirrealidade é a 
incoerência de alguns dados da atividade com a realidade e com isso muitas vezes 
desperta nos alunos um desinteresse pelo problema, por perceberem absurdos 

ratar a matemática crítica é criar um senso crítico 
nos alunos, tratando problemas reais com suas variáveis reais, dando a eles a liberdade 

inexistência ou existência de 
do das hipóteses feitas para solucionar determinado problema. 
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análise de uma das coleções aprovadas pelo PNLD, 2015 com a visão descrita pelos 
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esses aumentos estão muito acima da realidade.. Ess
realidade para os alunos, ou poderia conter informações mais específicas para 
caracterizar tais aumentos (promoção
 Outra situação identificada no mesmo livro didático está relacionado à 
nomenclatura, que pode ser observado na Figura 2. A introdução do capítulo de 
Matemática Financeira traz como definição, que cálculo de porcentagem é utilizado em 
Matemática Comercial, e traz o exemplo da Figura 2. 
 

Figura 2: Problema com nomenclatura

  
 Ao tratar sobre a aprovação ou não de alunos no exame de habilitação, o cálculo 
de porcentagem nada tem a ver com a dita Matemática Comercial, 
contexto da obra, que Matemática Comercial é utilizada no sentido de Matemática 
Financeira, ou seja, o cálculo de porcentagem pode sim ser utilizado em 
contextos que não sejam a Matemática Financeira.
 
Considerações Finais 
 
 É com essa visão que o trabalho pretende seguir, tentando analisar os livros 
didáticos das seis coleções aprovadas no PNLD de 2015 para o Ensino Médio, olhando 
atentamente para o tipo de abordagem que se faz sobre EF. Tendo em vista que a 
Matemática Financeira é uma das maiores aplicações da matemática, se ela cria um 
senso crítico nos alunos, se ela tem um caráter de letramento financeiro nos alunos que 
ingressarão no mercado de trabalho e serão consumidores de produtos e serviços.
 Os livros didáticos são u
ambientes reais de aprendizagem, e não só da matemática pura e semirrealidade, assim 
como escreveu Skovsmose, "Nem afirmaria que é suficiente construir uma educação 
matemática baseada somente em referência
 Assim pretende-se seguir as análises dos demais livros com base nas ideias de 
Skovsmose, pensando sempre no desenvolvimento de uma visão crítica e também 
mostrando como os alunos não recebem a devida EF, uma vez qu
de forma isolada e através de ambientes semirreais.
 

30 

esses aumentos estão muito acima da realidade.. Esse enunciado pode gerar uma falsa 
realidade para os alunos, ou poderia conter informações mais específicas para 
caracterizar tais aumentos (promoção troca de emprego, atividade, etc). 

situação identificada no mesmo livro didático está relacionado à 
omenclatura, que pode ser observado na Figura 2. A introdução do capítulo de 

Matemática Financeira traz como definição, que cálculo de porcentagem é utilizado em 
Matemática Comercial, e traz o exemplo da Figura 2.  
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Ao tratar sobre a aprovação ou não de alunos no exame de habilitação, o cálculo 
de porcentagem nada tem a ver com a dita Matemática Comercial, entende
contexto da obra, que Matemática Comercial é utilizada no sentido de Matemática 
Financeira, ou seja, o cálculo de porcentagem pode sim ser utilizado em 
contextos que não sejam a Matemática Financeira. 

com essa visão que o trabalho pretende seguir, tentando analisar os livros 
didáticos das seis coleções aprovadas no PNLD de 2015 para o Ensino Médio, olhando 
atentamente para o tipo de abordagem que se faz sobre EF. Tendo em vista que a 

ra é uma das maiores aplicações da matemática, se ela cria um 
senso crítico nos alunos, se ela tem um caráter de letramento financeiro nos alunos que 
ingressarão no mercado de trabalho e serão consumidores de produtos e serviços.

Os livros didáticos são um auxílio ao professor e poderiam também tratar de 
ambientes reais de aprendizagem, e não só da matemática pura e semirrealidade, assim 
como escreveu Skovsmose, "Nem afirmaria que é suficiente construir uma educação 
matemática baseada somente em referências à vida real" (Skovsmose, 2000, p. 19).

se seguir as análises dos demais livros com base nas ideias de 
Skovsmose, pensando sempre no desenvolvimento de uma visão crítica e também 
mostrando como os alunos não recebem a devida EF, uma vez que o assunto é tratado 
de forma isolada e através de ambientes semirreais. 

e enunciado pode gerar uma falsa 
realidade para os alunos, ou poderia conter informações mais específicas para 
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Financeira, ou seja, o cálculo de porcentagem pode sim ser utilizado em outros 

com essa visão que o trabalho pretende seguir, tentando analisar os livros 
didáticos das seis coleções aprovadas no PNLD de 2015 para o Ensino Médio, olhando 
atentamente para o tipo de abordagem que se faz sobre EF. Tendo em vista que a 
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senso crítico nos alunos, se ela tem um caráter de letramento financeiro nos alunos que 
ingressarão no mercado de trabalho e serão consumidores de produtos e serviços. 
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