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Resumo: O objetivo deste estudo foi levantar informações referentes aos softwares utilizados 
como apoio ao processo de ensino-aprendizagem de matemática financeira. Para isso foi 
elaborada uma revisão sistemática de literatura, seguindo protocolos estruturados para a seleção 
de portfólios bibliográficos de artigos. O trabalho situa a importância da educação financeira no 
atual cenário da educação que, com o uso de tecnologias e softwares educacionais podem 
contribuir de forma positiva para o processo de aprendizagem.  A conclusão obtida por meio das 
discussões aponta a necessidade de incluir softwares educacionais nas aulas de matemática 
financeira, promovendo atratividade e uma aprendizagem mais significativa para os alunos. 

Palavras-chave: : Software educacional, Matemática Financeira, Ensino-aprendizagem 

 

Educational Software as a support in the Teaching of Financial 
Mathematics: A Systematic Literature Review 

 
Abstract: The objective of this study was to collect information regarding the software used to 
support the teaching-learning process of financial mathematics. For this, a systematic literature 
review was prepared, following structured protocols for the selection of bibliographic portfolios of 
articles. The work situates the importance of financial education in the current scenario of 
education that, with the use of educational technologies and software can contribute positively to 
the learning process. The conclusion obtained through the discussions points to the need to 
include educational software in financial mathematics classes, promoting attractiveness and more 
meaningful learning for students. 
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1. Introdução 

O novo contexto mundial devido à pandemia causada pela COVID-19, resultou no 
isolamento social, trazendo mudanças drásticas na rotina diária das pessoas. No âmbito 
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da educação, acelerou significativamente o processo que envolveu o ensino remoto 
substituindo o ensino presencial (MISHRA et al. 2020). As discussões em torno das 
adaptações necessárias no sistema educacional para acompanhar o avanço tecnológico 
tornaram-se essenciais diante desse ambiente em constante mudança (LIBURD; JEN, 
2021). 

Esse processo disruptivo que a educação precisa seguir, traz mudanças nos modelos 
existentes, primeiro melhorando-o, e em seguida, proporcionando uma nova 
compreensão sob seu desenvolvimento. (JIMÉNEZ-ZARCO et al. 2021). 

Nesse sentido, a exigência gerada pelo ensino remoto proporcionou o avanço das 
tecnologias e maior adesão ao uso de ferramentas educacionais, possibilitando a busca 
pelo processo educacional e maior atratividade no ensino propiciada pela interatividade 
da tecnologia (GARCIA et al., 2019; JUNIOR ; MONTEIRO, 2020).  

Em relação ao ensino da matemática a literatura destaca diversos estudos a respeito do 
uso de tecnologias na aprendizagem. Os autores concordam sobre o uso de tecnologias 
em aulas de matemática proporcionam momentos valiosos, que são capazes de acessar 
e compreender diferentes representações de conceitos. (STEKETEE, 2010;  BANSILAL, 
2015; CULLEN et al., 2020).   

Nesse contexto, considerando a relevância do uso de softwares no processo de ensino e 
aprendizagem, o objetivo deste trabalho é apresentar o resultado de um mapeamento 
sistemático dos estudos mais atuais relacionados a softwares educacionais (SE) que 
servem como apoio ao processo de ensino de matemática financeira (MF).  

Este artigo está organizado em cinco seções. Na segunda seção, será realizado o 
desenvolvimento teórico do tema. Na terceira seção será apresentado o mapeamento 
sistemático da literatura. A quarta seção consta da análise e apresentação dos resultados 
encontrados na literatura. Na quinta seção estão as considerações finais e perspectivas 
sobre pesquisas futuras. 

2. Referencial Teórico 

Cada vez mais o comportamento financeiro irresponsável e as fracas habilidades 
financeiras são consideradas responsáveis pelas principais causas do surgimento de 
dívidas, não só entre os adultos, mas também entre os jovens. (AMAGIR et al. 2018). 
Neste sentido, a educação financeira pode ajudar a prevenir problemas futuros de 
endividamento ou inadimplência em um empréstimo, principalmente se for iniciada desde 
cedo, nas famílias ou ainda nos primeiros anos escolares (SUN et al. 2020). 

Segundo Moreno et al. (2021) os problemas relacionados a falta de interesse em 
matemática financeira são: possuir poucas habilidades matemáticas; técnicas 
insuficientes utilizadas pelos professores e; rasa compreensão no conteúdo básico, como 
juros simples e compostos. 

Considerando essa problemática, os autores Blue; Grootenboer (2019) e Abylkassymova 
et al. (2020) buscaram meios alternativos, como o uso de tecnologias e softwares para 
contribuir no processo de compressão dos conceitos atribuídos à matemática financeira.  

Nesse sentido, Amagir et al. (2018) apresenta uma revisão sistemática da literatura (RSL) 
relacionando até que ponto a educação financeira nas escolas pode melhorar a 
alfabetização financeira de crianças e adolescentes e aumentar suas capacidades como 
cidadãos econômicos. De acordo com os autores, há efeitos positivos no conhecimento 
financeiro avaliado, nos estudos onde esteve presente softwares educacionais baseados 
no ensino de MF, e consideram um método promissor para ensinar alfabetização 
financeira na escola por meio da “aprendizagem experimental”. 
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Ainda nesse sentido, as pesquisas de  Tozetto (2015); Jordaan et al. (2017); Queiroz et al. 
(2019), e Říhová et al. (2020), desenvolveram tecnologias capazes de contribuir o 
processo de aprendizagem de MF, possibilitando sua aplicação a diversos níveis de idade 
e conhecimento financeiro, priorizando a formação de um consumidor consciente.  

O principal objetivo enquanto educadores e desenvolvedores de currículo deve ser em 
ajudar os alunos a descobrirem suas habilidades por meio de um processo de descoberta 
interativa, incluindo de forma eficaz o uso das tecnologias no processo de aprender 
(LIBURD; JEN 2021). 

3. Metodologia 

Este trabalho apresenta uma revisão sistemática da literatura, de acordo com os 
protocolos estruturados por Pagani et al., (2015; 2017). De acordo com os autores, essa 
metodologia se diferencia das demais, pois permite ao pesquisador a análise a partir das 
variáveis: fator de impacto, número de citações e ano de publicação, gerando um índice 
denominado InOrdinatio, que representa a relevância científica do artigo. 

O desenvolvimento da revisão seguiu as nove etapas destacadas neste método: 

Na etapa 1, 2 e 3 estabeleceu-se a intenção da pesquisa definindo as palavras-chave, 
base de dados bibliográficos e busca final. Os termos semelhantes combinados 
("software" OR "software education") AND ("mathematic" OR "financial mathematic*") 
foram definidos e as bases de dados escolhidas foram e Science direct, Scopus e Web of 
Science . As buscas definitivas adotaram aos seguintes critérios aplicados em cada base 
de dados: i) Palavras-chave no campo título, resumo, palavras-chave; ii) Artigos de 
periódicos, e; iii) Periódico com ano  ≥ 2015. 

Na quarta etapa foi estabelecido o portfólio inicial que após encontrado e armazenado no 
formato bibtex foi organizado pelo gerenciador de referência Mendeley®. Os resultados 
estão apresentados na Tabela 1, Seção dos resultados. 

Na etapa 5, foi realizada a filtragem dos artigos a partir do portifólio inicial, seguindo os 
seguintes procedimentos de filtragem: i) eliminação dos artigos duplicados por meio dos 
gerenciadores Mendeley® e JabRef®; ii) Artigos não relacionados ao tema de estudo, 
sendo feito a leitura dos títulos e resumos. 

Nas etapas 6 e 7 a filtragem consiste nos critérios de seleção, que são definidos de 
acordo com a relevância dos indicadores, JCR  e SJR que foram coletadas manualmente 
na lista do Clarivate Analytics de 2020 e site https://www.scimagojr.com/, as citações 
obtidas no google acadêmico. Para tanto, o fator de impacto obtido e o número de 
citações foram organizados em uma planilha eletrônica. Esses dados juntamente com o 
ano de publicação são necessários para aplicação do índice  InOrdinatio. A ordenação 
dos artigos por meio da equação InOrdinatio, visando encontrar o índice de ordenação é 
representado pela Equação 1:  

𝐼𝑛𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝐹𝐼

1.000
+ α (10 − (𝐴𝑝𝑒𝑠𝑞𝑢𝑖𝑠𝑎 − 𝐴𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎çã𝑜)) + 𝐶  (1) 

 

Onde: FI = fator de impacto do periódico (CiteScore); 

α= fator de ponderação que varia de 1 a 10, a ser atribuído pelo pesquisador, de acordo 

com a relevância do ano da pesquisa sobre a tema;  

Apesquisa = ano do desenvolvimento da pesquisa; 

Apublicação= ano da publicação do artigo selecionado; e 
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C = número de citações do artigo. 

 

A etapa 7 é denominada InOrdinatio, sendo essa fase capaz de estabelecer a ordenação 
dos artigos de acordo com a relevância científica. 

Nas etapas 8 e 9 foram feitas a localização, leitura sistemática dos artigos e análise 
bibliométrica e de conteúdo. Para construção e visualização de redes bibliométrica foi 
utilizado o software gratuito Vosviewer® o qual permite criar uma rede por meio das 
palavras-chave. 

4. Resultado e Discussão 

4.1 Bibliometria 

Tabela 1. Total inicial de artigos para revisão da literatura. 

Palavras-chave Base de dados 

Science 
Direct 

Scopus Web of 
Science 

((“software education” OR “software) AND ("mathematic* OR “financial 
mathematics”)) 

132 
artigos 

4 
artigos 

562 
artigos 

Fonte: Autor (2021) 

 

Nas primeiras tentativas para definição de palavras-chave utilizando apenas a proposta 
“software education, financial mathematic*”  pouquíssimos resultados foram obtidos, 
sendo necessário incluir a primeira combinação ¨software OR software education¨ e a 
segunda combinação ¨mathematic* OR financial mathematic*¨. 

A base de dados Web of Science apresentou um total bruto de 562 artigos de periódicos, 
em seguida a Science Direct, com 132 artigos e a  Scopus com 4 artigos, a busca por 
artigos publicados em periódicos de língua portuguesa foi realizada na base SciELO a 
qual não retornou resultados. Com a eliminação de artigos duplicados e tipo de 
documento, obteve um portifólio de 633 artigos, Tabela 2. 

 

Tabela 2. Procedimento de filtragem de artigos. 

Procedimento Número de artigos 

Base de dados Science Direct                            (+) 132 

Base de dados Scopus                                         (+) 4 

Base de dados Science                                         (+) 562 

Bruto                                                                       (=) 698 

Duplicados                                                              (-) 62 

Exclusão por tipo de documentos                          (-) 3 

Total de artigos após a filtragem                            (=) 633 

Fonte: Autor (2021) 

 

Os artigos duplicados foram encontrados em mais de uma base de dados, devido ao fato 
desse mesmo artigo estar indexado em mais de uma base de dados. Após a eliminação 
de duplicatas, e de  documentos que não se aplicam ao critério de busca “artigos”, o 
portifólio de 633 artigos foi submetido a análise bibliométrica. 
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De acordo com a seleção dos artigos, os principais autores e as palavras-chave dos 
artigos estão apresentados nas Figuras 2 e 3: 

 

Figura 2. Principais autores sobre Matemática e softwares educacionais. 

 

Fonte: dados da Science Direct, Scopus e Web of Science (2021). 
 

Fugura3. Principais palavras-chave dos artigos selecionados.  
 

 
Fonte: dados da Science Direct, Scopus e Web of Science (2021). 
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Seguindo a análise de conteúdo, a limitação do número de artigos priorizou os trabalhos 
com maior proximidade com o foco da pesquisa e relevância cientifica. Considerando o 
total de 633 artigos, 33 foram selecionados para leitura na íntegra, seguindo o 
procedimento apresentando na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Total de artigos para análise de conteúdo 

Procedimento Frequência de artigos 

Total de artigos 633 

Total de artigos após leitura preliminar de títulos e resumo 33 

Total de artigos selecionados para análise de conteúdo (maiores valores de 

InOrdinatio) 

22 

Fonte: Autor (2021) 

 

Foi atribuído ao fator de ponderação α o valor máximo, devido o crescente número de 

publicações por ano e da contemporaneidade do tema. Após a filtragem considerando o 

escopo pesquisado e a relevância dos temas, os artigos com maiores valores InOrdinatio 

estão apresentados no Anexo 1. Os artigos com valores InOrdinatio ≥ 100 estão 

apresentados resumidamente na Tabela 5. 

 
Tabela 5. Principais estudos sobre softwares educacionais no ensino de matemática financeira 

Autor Título do artigo Valor 
InOrdinatio 

Foco de estudo Procedimento 
Metodológico 

Nunes, 
P.S., 
Nascimento, 
M.M., 
Catarino, P. 
and Martins, 
P. 

Factors that Influence the Use of 
Educational Software in Mathematics 
Teaching 

165 Fatores 
fundamentais que  
influenciam  o  
conhecimento  e  a  
utilização SE Kahoot, 
Scratch, Modellus e 
Régua e Compasso 
no ensino de 
Matemática. 

Estudo de 
caso com 
professores. 

Zengin, Y. Investigating the Use of the Khan 
Academy and Mathematics Software 
with a Flipped Classroom Approach 
in Mathematics Teaching 

155 Determinar o efeito 
da abordagem em 
sala de aula invertida 
projetada usando o 
SE Khan Academy. 

Estudo de 
caso com 
alunos. 

Lopes, A.P. 
and Soares, 
F. 

Perception and performance in a 
flipped Financial Mathematics 
classroom 

147 Análise do projeto 
MatActiva  inserido 
no Software Moodle 
para apoio às aulas 
de matemática 
financeira 

Estudo de 
caso com 
professores e 
alunos. 

Juandi, D., 
Kusumah, 
Y.S., 
Tamur, M., 
Perbowo, 
K.S. and 
Wijaya, T.T. 

A meta-analysis of Geogebra 
software decade of assisted 
mathematics learning: what to learn 
and where to go? 

102 Examinar o efeito do 
uso do software 
GeoGebra nas 
habilidades 
matemáticas dos 
alunos. 

Revisão de 
Literatura. 

Hossein-
Mohand, H., 
Trujillo-

Analysis of the Use and Integration of 
the Flipped Learning Model, Project-
Based Learning, and Gamification 

101 Análise dos modelos 
de aprendizagem: 
invertida, baseado 

Estudo de 
caso com 
professores. 
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Torres, J.-
M., Gomez-
Garcia, M., 
Hossein-
Mohand, H. 
and 
Campos-
Soto, A. 

Methodologies by Secondary School 
Mathematics Teachers 

em projetos e 
gamificação. 
  

Moreno, 
L.A.H., 
Solórzano, 
J.G.L., 
Morales, 
M.T.T., 
Villegas, 
O.O.V. and 
Sánchez, 
V.G.C. 

Effects of using mobile augmented 
reality for simple interest computation 
in a financial mathematics course 

100 Apresentar e avaliar 
os efeitos do 
protótipo 
denominado 
“computação de 
interesse simples 
com realidade 
aumentada móvel” 
(SICMAR) . 

Estudo de 
caso com 
alunos. 

Liburd, 
K.K.D. and 
Jen, H.-Y. 

Investigating the Effectiveness of 
Using a Technological Approach on 
Students' Achievement in 
Mathematics-Case Study of a High 
School in a Caribbean Country 

100 Análise da eficácia 
do uso de uma 
abordagem 
tecnológica no 
desempenho dos 
alunos em 
matemática. 

Estudo de 
caso com 
alunos 

Fonte: Autor (2021) 
 

Considerando a intenção de busca por softwares educacionais que auxiliem o processo 
de ensino-aprendizagem em MF, poucos estudos apresentaram aplicabilidade nessa área 
específica, a grande parte abordou a matemática em geral. 

Nunes et al. (2020) apresentam SE como possibilidade de apoio ao ensino de matemática 
financeira. Dentre eles:  

Kahoot: é uma plataforma de aprendizagem baseada em jogos usada como suporte para 
revisar o conhecimento dos alunos ou para uma avaliação formativa. É uma das 
plataformas de aprendizagem baseada em jogos mais populares, atingindo 70 milhões de 
usuário ativos em um mês (WANG; TAHIR, 2020). Na plataforma Kahoot a busca por 
“matemática financeira”, retornou testes com questões de diversos níveis de 
conhecimento na área, como, introdução a MF, alfabetização em MF, revisão de MF, 
crédito ou débito, deduções e despesas, dinheiro, MF na faculdade, entre outras. 

Scratch: é uma linguagem de programação produzida pelo  Media Lab do MIT. O SE não 
exige conhecimento prévio de outras linguagens de programação, com intenção de 
contribuir o aprendizado de conceitos matemáticos e computacionais, possibilitando por 
meio de seus comandos o suporte necessário para realizar, operações matemáticas com 
ou sem substituições de variáveis. (VENTORINI; FIORENZE, 2014). A plataforma permite 
aos usuários interagir entre si, contribuindo e aprendendo com os projetos criados por 
outros usuários. 

Os SE Modellus e Régua e Compasso são considerados  softwares de “simulação e 
modelagem” e “geometria” respectivamente, os quais não se aplicam ao ensino de MF. 

Zengin (2017) utiliza o SE Khan Academy como ferramenta de apoio ao ensino de 
matemática, em seu estudo o foco é verificar a  evolução,  desempenho e examinar 
opiniões dos alunos. O autor discorre sobre as características e potencialidades do 
software expondo a possibilidade de aprender matemática básica ou avançada por meio 
de exercícios, vídeos educativos e um painel de aprendizado personalizado que 
possibilita o avanço do estudando de acordo com seu ritmo. Na plataforma, a busca por 
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“matemática financeira”, retornou diversos artigos, vídeos introdutórios ao tema ou de 
revisão, e exercícios denominados testes que estão alinhados a BNCC. 

Desenvolvido por pesquisadores do Politécnico do Porto-PT, o projeto MatActiva  está 
inserido no Software Moodle, com objetivo de oferecer aos alunos uma ferramenta 
gratuita capaz de armazenar uma variedade de recursos teóricos de matemática 
financeira, incluindo videoaulas e exercícios com sugestões de solução. O estudo 
apresentado por  Lopes e Soares (2018), apresenta uma proposta de sala de aula 
invertida onde os recursos utilizados para as aulas de MF foram por meio do projeto 
MatActiva. 

 O estudo de Juandi et al. (2021) apontou estudos realizados para integrar os resultados 
do uso do software GeoGebra nas habilidades matemáticas dos alunos, em MF pode ser 
um meio para apresentar fenômenos financeiros e para resolver vários problemas 
orientados a aplicações, e as ferramentas gráficas do GeoGebra podem ser  utilizadas 
para ilustrar a relação entre juros compostos e juros simples. 

No estudo de Hossein-Mohand et al. (2021) apresenta quatro SE: o GeoGebra; o SE 
Maple que possui a ferramenta Financial Modeling, a qual contém muitas ferramentas 
para modelagem financeira avançada, e ferramentas coerentes a conhecimentos básicos 
em MF; o SE MalMath que é uma calculadora online que soluciona problemas 
matemáticos digitando-o no teclado especial da ferramenta, fornecendo a resposta e a 
resolução detalhada; e a ferramenta WolframAplha que é um mecanismo capaz de 
rastrear tendências monetárias, verificar cotações de ações atualizadas, acessar dados 
históricos de mercado, e a ajudar os alunos a gerenciar suas finanças pessoais. 

Com intuito de contribuir no processo de ensino-aprendizagem o estudo de  Moreno et al. 
(2021) propôs uma ferramenta de realidade aumentada (RA) relacionada a MF, para 
implementação de RA o software Vuforia foi escolhido. O dispositivo denominado 
“SICMAR”  aborda conceitos considerados básicos na área de finanças como montante, 
prazo, taxa de juros e juros simples. 

De maneira semelhante as propostas apresentadas visam contribuir com o entendimento 
do aluno sobre finanças, visando um consumidor consciente e capaz de solucionar 
problemas do cotidiano motivado pelo uso de tecnologias.   
5. Considerações Finais 

Esta pesquisa seguiu os protocolos metodológicos sugeridos por Pagani et al., (2015; 
2017) com o objetivo de identificar os SE mais utilizados como apoio ao processo de 
ensino-aprendizagem de MF, considerando a sua importância para o desenvolvimento da 
educação financeira, área responsável por desenvolver o aluno de hoje no consumidor 
consciente do futuro. A literatura apresenta muitos SE para o ensino de matemática, com 
ênfase em geometria, por exemplo. Assim, se comparado ao ensino de matemática de 
outra área, foram poucas as aplicações de softwares encontradas especificamente para  o 
ensino de MF. Dentre as possibilidades elencadas para esse ensino estão o Kahoot, 
Scratch, Khan Academy, MatActiva, GeoGebra, MalMath. WolframAplha e Vuforia. 

Nesse sentido, os achados desta pesquisa sintetizam uma categoria de softwares  que 
podem ser ajustados ao conteúdo e podem contribuir de forma positiva, ao ensino de MF, 
encurtando o caminho entre professor e aluno e facilitando o acesso do conteúdo, pois o 
SE é um facilitador e apoiador do processo de ensino-aprendizagem. 

Por fim, com as indicações da literatura abordada neste trabalho, como sugestão de 
trabalho futuro, pode ser considerada a construção de modelos de aplicações dos SE em 
sala de aula, por meio de estudos de caso. 
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