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RESUMO

O presente trabalho busca compreender como o ensino da matemática financeira,

na perspectiva da educação matemática crítica, pode promover conhecimentos que

permitam ao indivíduo  uma formação autônoma. Para  tanto, foram desenvolvidas

atividades com estudantes do ensino médio em três escolas estaduais, sendo duas

localizadas no município de Cariacica/ES e uma no município de Vila Velha/ES. Os

estudantes coletaram informações financeiras para descobrir  o valor  a pagar em

financiamentos,  utilizando  a  Tabela  Price.  A  pesquisa  caracteriza-se  como

qualitativa. Foram  propostos  questionamentos  abertos  nos  instrumentos

utilizados  para análise  dos  dados. O primeiro  instrumento  utilizado  foi a aplicação

do relatório-avaliação, no qual os estudantes registraram a síntese e o comentário

das  aulas.  O  segundo  instrumento  utilizado  foi a aplicação  do  questionário

investigativo,  com  perguntas  relacionadas  ao  trabalho  desenvolvido em  sala  de

aula. Diante dos relatos registrados pelos  estudantes,  foi possível identificar que  o

ensino  da  matemática  financeira  numa  perspectiva  investigativa  pode  promover

conhecimentos  que  permitam ao indivíduo uma formação crítica.  O produto  final

resultante  desta  pesquisa  foi  a  elaboração  de uma cartilha  ilustrada sobre  a

abordagem  do  cálculo  de  juros  em  financiamento  de  veículos  anunciados  nas

mídias, que  pode  ser  utilizada  por  professores  para implementar  o  debate  com

estudantes em aulas de matemática financeira.

Palavras-chave:  Educação financeira.  Matemática – Estudo e ensino. Matemática

financeira.
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ABSTRACT

This paper seeks to present the teaching of financial mathematics in the teaching

process contextualized in which the school becomes a suitable environment for the

construction of knowledge and the formation of critical individuals. The goal of this

research  is  to  examine  whether  the  use  of  media  available  on  the  internet,

newspapers  and  magazines  can  help  in  the  teaching  and  learning  in  financial

mathematics,  the  process  also  use  Excel  spreadsheets  for  calculating  funded

products  that  are  advertised  in  the  media.  The  research  will  be  conducted  with

students from 1st year of high school, the School Alzira Ramos. This paper the types

of tables that  can be used in classes of  financial  mathematics will  be presented;

organizing a classroom script; checking the placement of students across the survey

through  a  questionnaire  and  investigative  findings  on  students'  understanding  of

content  through the applied-assessment  report.  With the reports  recorded by the

students, it was possible to identify that the financial mathematics education in an

investigative  perspective  can  promote  knowledge  that  allows  the  individual  to

develop his or her critical thinking skills. The resulting end product of this research

was the development of an illustrated primer about calculations of interest rates on

vehicles  advertised  in  the  media,  which  can  be  used  by  teachers  to  implement

discussions with students at financial mathematics classes.

Keywords: Financial Education. Mathematics – Study and teaching. Financial math.
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1 INTRODUÇÃO

Trabalhando  com  a  disciplina  de  matemática  no  ensino  médio,  percebi  a

necessidade  de  tratar  esse  tema  direcionado  à  educação  financeira,  devido  à

carência da abordagem em livros didáticos.

Essa percepção despertou-me o interesse em verificar o que fazer para mudar essa

realidade  enquanto  profissional,  de  modo  que  pudesse  contribuir  para  que os

estudantes tenham habilidade para interpretar, por exemplo, como funciona o cálculo

de juros de produto financiados anunciados em mídias comerciais. 

Para  verificar  o  cenário  da  educação  financeira  no  Brasil,  desde  o  início  desta

pesquisa  foram  utilizadas  notícias  variadas  sobre  endividamento  das  famílias.

Percebeu-se que uma das causas apontadas diz respeito ao mau uso de cartões,

carnês e financiamento, conforme detalhamento a seguir.

Segundo pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços

e Turismo (CNC), “o endividamento das famílias em julho de 2013 voltou a crescer

em comparação a junho do mesmo que chegou a 65,2%. Em junho o percentual era

63% quando houve recuo em relação a maio, no valor de 64,3%" (VILELA, 2013,

p.1). 

O resultado atingido em julho de 2013 foi o segundo maior resultado da série, de

acordo com a CNC. Um das causas desse resultado foi o mau uso do cartão de

crédito, apontado como um dos principais tipos de dívida por 75,2% das famílias

endividadas, seguido por carnês, para 17,9%, e, em terceiro, por financiamento de

carro, para 12,1%.

Foram apontados também outros tipos de dívidas, tais como: cheque pré-datado,

cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo, prestação de carro e

seguro.  Segundo  a  publicação  divulgada  pelo  Comitê  Nacional  de  Educação

Financeira (CONEF), foi realizada uma pesquisa que mensurou o grau de educação

financeira da população brasileira, na qual foram ouvidas 1.809 pessoas, entre elas

homens  e  mulheres  de  20  a  70  anos,  com  renda  mensal  entre  R$570,00  e

R$5.701,00, divididos pelas classes A, B, C e D, em seis capitais do país Porto

Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Recife (CONEF, 2008).
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Foram analisados os diferentes perfis de renda e graus de escolaridade e avaliado o

grau  de educação  financeira  da população  brasileira,  sobre  os  diferentes  temas

financeiros tais como orçamento doméstico, hábitos de consumo e de poupança,

relação com instituições financeiras,  investimento,  a  previdência,  os seguros e  a

capitalização entre outros.

A pesquisa apontou que o nível de educação financeira da população brasileira é

ainda baixo. Constatou-se que os piores resultados foram para C e D e com menos

escolaridade, pois a preferência é pelo consumo imediato em vez da economia para

pagar a vista. Os estudos realizados indicam que significativa parcela da população

brasileira carece de conhecimentos necessários para administrar sua vida financeira

de modo adequado e a Educação financeira pode contribuir nesse sentido.

Segundo a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (2005) a

Educação Financeira é definida como:

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. Assim, a Educação Financeira é um processo que contribui de
modo  consistente,  para  a  formação  de  indivíduos  e  sociedades
responsáveis, comprometidos com o futuro (OCDE, 2005, p. 57, tradução
nossa).

Para Jacob ; Hudson ; Bush  (2000, p.8, tradução nossa), educação financeira

[...] implica o conhecimento de termos, práticas, direitos, normas sociais, e
atitudes  necessárias  ao  entendimento  e  funcionamento  destas  tarefas
financeiras vitais, enquanto o termo financeira  é utilizado como uma vasta
escala  de  atividades  relacionadas  ao  dinheiro  nas  nossas  vidas  diárias,
desde o controle do cheque até o gerenciamento de um cartão de crédito,
da preparação de um orçamento mensal até a tomada de um empréstimo,
compra de um seguro ou um investimento.

É importante  o  conhecimento  em educação  financeira,  pois  à  medida  que  esse

assunto  se  difunde  a  tendência  é  evitar  compras  desnecessárias  ou  mesmo  o

endividamento, levando-se em conta que o acesso ao crédito agrava ainda mais a

situação  dos trabalhadores,  que,  para  adquirirem bens de consumos essenciais,

comprometem uma parcela significativa de sua renda para o pagamento de dívidas

futuras.

Diante  desse  cenário  faz-se  necessário  o  desenvolvimento  de  um trabalho  que
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possa contribuir  para o  acesso a informação aos jovens em sua formação, pois

segundo Silva (2008) desde a infância e adolescência é importante o estudo do

desenvolvimento de conceitos econômicos para lograr um bom crescimento, porém

alerta  que  ainda  falta  muito  para  que  os  indivíduos  tenham condições  de  atuar

eficientemente no mundo econômico.

Então para evitar o consumismo ou mesmo endividamento é necessário comparar

produtos financeiros e fazer escolhas de melhor qualidade, com consciência daquilo

que  deve  consumir.  Dessa  forma o cidadão  pode equilibrar  finanças  pessoais  e

planejar para o futuro.

No desenvolvimento dessa pesquisa busca-se orientar os estudantes a compararem

os  preços  de  venda  a  vista  e  a  prazo,  pois  é  comum  para  algumas  pessoas

acreditarem que o valor da parcela é o que torna o preço final do produto igual à

vista, como Kistemann Junior  chama de ‘lusão monetária’ : 

Ao  apresentar  possibilidades  de  ilusão  monetária,  como  a  de  preço
parcelado igual  a  preço à  vista,  as  empresas  buscam dar  um poder  de
compra  (empoderamento  do  indivíduo-consumidor)  que,  muitas  vezes,  o
próprio indivíduo-consumidor desconfia que não tem, mas que graças às
estratégias convincentes de marketing podem começar a acreditar que tem
mesmo um poder de consumir (KISTEMANN JUNIOR., 2011, p. 201). 

Quando o indivíduo não tem conhecimento sobre qual a melhor forma de pagamento

pode se convencer de que quanto menor o valor da parcela, menos irá pagar. E

costuma ser muito comum encontrarmos esse tipo de oferta no mercado. Jacob ;

Hudson ; Bush (2000, p.18, tradução nossa) afirma que:

A educação  financeira  é  um  instrumento  para  garantir  que  não  só  os
poucos privilegiados têm o conhecimento e a capacidade de efetivamente
de construir ativos, gerir a sua dívida, e evitar ser enganado, explorado ou
enganado pela pletora de um marketing agressivo de produtos financeiros
que estão agora disponíveis.

O  marketing  de  divulgação  de  produtos  pode  ser  veiculado  nos  meios  de

comunicação, e se o individuo não souber interpretar o que está sendo anunciado

pode fazer escolhas financeiras que poderão acarretar em dívidas.

Santaella  (2003),  explica  que  os  meios  de  comunicação  não  passam de meros

canais para a transmissão de informação e são responsáveis não só por moldar o

pensamento e a  sensibilidade dos seres humanos,  mas também por  propiciar  o
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surgimento de novos ambientes socioculturais.

Então percebe-se a necessidade de apresentar aos indivíduos informações que lhes

permitam a chance de terem uma melhor escolha financeira e ainda promover uma

alfabetização econômica, que para Silva (2008) é uma ferramenta que promove o

conhecimento das causas dos problemas sociais e econômicos, ajudando a eliminar

representações erradas e criando alternativas políticas e comunitárias. 

Diante  desse  cenário,  a  escolha  pelo  tema relacionado  à  matemática  financeira

justifica-se pelo fato de sua abordagem ser amplamente tratada pela mídia e dessa

forma merece atenção especial. 

Como  base  teórica,  utilizamos  o  conceito  de  Educação  Matemática  Crítica  de

Skovsmose  (2011),  cenários  de  investigação  com  o  autor  Skovsmose  (2000),

educação emancipatória com Freire (1998) e o conceito de mídia de Fausto Neto

(1999) entre outros autores.

Segundo D’ Ambrosio (2009) a matemática vem passando por grande transformação

com a mudança dos meios de observação de coleta de dados e de processamento

desses  dados,  que  são  essenciais  na  criação  da  matemática.  Para  o  autor,  a

matemática expressa as reflexões sobre a natureza e as maneiras para explicá-la.

Para  Skovsmose (2011)  é  importante  que  os  estudantes  possam reconhecer  os

problemas  como  “seus  próprios  problemas”,  pois  não  devem  ser  pertecentes  a

“realidade de faz de conta”.   
  

D’  Ambrósio  (2009)  explica  que  muitos  estudantes  não  aguentam mais  estudar

coisas obsoletas e inúteis, além de esse estudo ser desinteressante na opinião de

alguns. Para o autor, o grande desafio para a educação é por em prática hoje o que

possa servir amanhã. Afirma ainda que não há teoria sem uma prática vinculada.

Freire (1998) afirma que existe um saber indispensável à prática docente, que é a

impossibilidade  de  desunir  o  ensino  dos  conteúdos  da  formação  ética  dos

educandos, como separar a prática da teoria; a autoridade da liberdade; a ignorância

de saber; o respeito ao professor de respeito ao estudante e o ensinar de aprender.

Para o autor, nenhum desses termos pode ser mecanicistamente separado um do
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outro.

No contexto do ensino da matemática percebe-se a necessidade de propiciar um

ambiente que permita ser a teoria vinculada à prática e não apenas a exposição de

um conteúdo. Essa proposta difere-se do  estruturalismo que, segundo Skovsmose

(2011), caracteriza-se pela cristalização de conceitos fundamentais da matemática,

ou seja, ensinar as disciplinas. 

Para Freire (1998, p. 25) “[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas sim criar

as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. Para o autor,  seria

considerar o estudante um paciente que recebe conhecimentos acumulados de um

sujeito que sabe para aquele que não sabe e isso, portanto, não é formação. Este

afirma que “[...] quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-

se e forma ao seu formado”. O autor explica que não há docência sem discência,

pois “[...] quem ensina aprende ao ensinar alguma coisa a alguém” (FREIRE, 1998,

p.25).

Diante das considerações de Freire (1998) fica claro que o indivíduo não é um ser

vazio, sem conhecimento prévio. Desse modo, respeitar essa realidade pode ser um

desafio na formação dos indivíduos, para aqueles que insistem em exercer o papel

de apenas transferir conhecimento, ao invés de construí-lo.

O método de ensino não pode ser o mesmo para todos, pois cada  estudante tem

uma  experiência  de  vida  diferente.  Para  D’Ambrósio  (2009),  o  cotidiano  está

impregnado dos saberes e fazeres próprios da cultura.

Segundo  Skovsmose  (2011),  na  Educação  Crítica  é  muito  importante  a  relação

professor e estudante, pois estes precisam ser parceiros, para que a educação faça

parte de um processo de democratização.

Para Skovsmose (2011), para se desenvolver uma atitude democrática por meio da

educação é inaceitável que o professor tenha o papel decisivo e prescritivo e sugere

um processo educacional construído com o diálogo.

Nesse sentido, Skovsmose (2000) aponta sobre a necessidade de fazer referência à

matemática à vida real.
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Para se utilizar a matemática no cotidiano, é importante considerar que nem todos

os leitores estão preparados para distinguir o que as mídias veiculam e percebe-se a

importância de trabalhar o conteúdo de matemática financeira com base em dados

financeiros de produtos que são anunciados.

Sabe-se que a mídia divulga anúncios com diversas formas de pagamento para que

o indivíduo  possa adquirir  o  produto.  Fausto  Neto  (1999)  descreve  que  a  mídia

anuncia uma equivocada noção de realidade. 

Para  compreender  as  ideias  de  Fausto  Neto  pode-se discutir  na  matemática  os

anúncios de financiamento de veículos que ofertam a uma taxa de juros de 0% por

exemplo. O indivíduo pode se convencer de que não pagará nada além do valor à

vista anunciado, mas podem acontecer casos de anúncios onde o financiamento

possa ocorrer à taxa de 0,3%, 0,4%. Quando o leitor tem acesso a essa informação

e não sabe o  quanto  esse valor  implica  no financiamento,  pode acreditar  que é

vantajoso optar por esse financiamento. 

Portanto, baseado nos autores que fundamentaram a presente pesquisa propõe-se

aqui compreender como os cenários de investigação podem contribuir no ensino da

matemática  financeira  para  promover  conhecimentos  no  cálculo  de  juros  em

planilhas eletrônicas. 

Os objetivos específicos buscam:

a. compreender  como  o  ensino  da  matemática  financeira  numa  perspectiva

investigativa  pode  promover  conhecimentos  que  permitam  ao  indivíduo  uma

formação crítica; 

b. identificar quais as percepções que os  estudantes tiveram sobre as atividades

desenvolvidas no cálculo de juros de financiamento de veículos na Tabela Price,

por meio dos comentários registrados no relatório-avaliação; 

c. organizar  e  aplicar  um  roteiro  de  aula  para  o  planejamento  das  atividades

desenvolvidas com os estudantes; 
d. analisar  através  de  um  questionário  investigativo  o  posicionamento  dos

estudantes frente à pesquisa realizada; 

e. organizar uma cartilha ilustrada como produto final de pesquisa, para ser utilizada
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por  estudantes  do  ensino  médio,  na  abordagem do conteúdo  de  matemática

financeira. 

As  atividades  desenvolvidas  foram  organizadas  neste  trabalho  em  cinco  (05)

capítulos. 

O  segundo  capítulo  trata  sobre  a  Educação  matemática  crítica  no  ensino  da

matemática financeira,  como proposta de um ensino direcionado à realidade dos

estudantes, para que estes tenham uma formação crítica e emancipatória. 

O terceiro capítulo discute sobre o cálculo de juros em financiamento de veículos e

seu contexto histórico.

O quarto capítulo discorre sobre o uso de mídias no ensino da matemática financeira

e apresenta a importância de se utilizar um recurso que faça parte da realidade, à

qual o estudante possa ter acesso. Os anúncios veiculados em jornais impressos ou

na internet são um exemplo. Com esse material o professor de matemática pode

discutir sobre juros de financiamento de veículos. 

O  quinto  capítulo  apresenta  os  procedimentos  metodológicos  realizados  nessa

pesquisa. 

O  sexto  capítulo  expõe  a  coleta  de  dados  e  a  análise  de  dados  utilizados  na

pesquisa. 

O sétimo capítulo finaliza, apresentando o produto final dessa pesquisa.
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2 EDUCAÇÃO MATEMÁTICA CRÍTICA NO ENSINO DA MATEMÁTICA  
   FINANCEIRA 

Neste capítulo será apresentado o ensino da matemática financeira na perspectiva

da educação matemática crítica. Também foram analisados documentos que tratam

sobre a formação de cidadão críticos no ensino da matemática.

As  aulas  de  matemática  financeira  tendem ao  uso  de  fórmulas  e  resolução  de

problemas propostos em livros didáticos.

Ao trabalhar com o conteúdo de juro composto em uma turma do 2º ano, encontrou-

se no livro de Giovanni ; Bonjorno ; Giovanni Junior (2005),  em resumo, a seguinte

questão: qual é o montante que um capital de R$ 4.000,00, produz quando aplicado

durante 10 anos, a uma taxa de 2% a.m. de juro composto?

Como o tempo e a taxa de juros estão em unidade de tempo diferentes o estudante

teria  que converter  o tempo de anos para meses.  Em seguida poderia utilizar  a

fórmula de montante de juro composto e teria que calcular o expoente relativo a 120

meses.  Sem uma calculadora adequada o estudante poderia ter dificuldades em

encontrar uma solução para a questão proposta.

Outra  observação  percebida  na  questão  foi  a  respeito  do  termo  aplicação,  não

havendo definição clara desse conceito.  Sendo assim, para o estudante resolver

uma questão sobre aplicação de um capital seria interessante que fosse discutido o

seu  significado.  A  consequência  é  que  questões  como  essa  se  não  forem

trabalhadas com um olhar crítico podem ser utilizadas apenas com o propósito de

chegar a um resultado final ao invés de ser discutido o contexto da questão. 

A  educação  matemática  crítica  questiona  certos  tipos  de  métodos  que  são

trabalhados  em  sala  de  aula  e  “[..]  inclui  o  interesse  pelo  desenvolvimento  da

educação  matemática  como  suporte  da  democracia,  implicando  que  as  micro-

sociedades de salas de aulas de matemática devem também mostrar aspectos de

democracia” (SKOVSMOSE, 2000, p. 2).  
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Skovsmose (2000) explica que existe diferença entre as práticas de sala de aula

baseadas  num  cenário  para  investigação  e  as  baseadas  em  exercícios,  como

acontece  na  educação  tradicional,  embora  o  método  de  investigação  leve  os

estudantes a produzirem significados para conceitos e atividades matemáticas. 

Para o autor “[...] resolver exercícios com referência a uma semirrealidade é uma

competência  muito  complexa e  é  baseada num contrato  bem especificado entre

professor  e  estudantes”  (SKOVSMOSE,  2000,  p.  9).  Isso  acontece  quando  o

professor utiliza uma questão de algum material didático que explica um fato, mas

que não é real, como um exemplo explicado pelo autor, quando um feirante A vende

maçãs a 0,85€ o kg e o feirante B vende a 1,00€ por 1,2kg. Então ele pergunta qual

a diferença entre os preços cobrados pelos dois feirantes por 15kg de maçãs?

Skovsmose (2000) acredita que a situação acima é artificial, pois o autor questiona

dados levantados na questão tais como se foram realizadas investigações ou se

ainda foram feitas entrevistas para descobrir o que leva uma pessoa a comprar 15kg

de  maçã.  Outro  questionamento  sobre  a  proprosição  da  questão  é  o  preço  de

atacadado e varejo, que poderia ser discutido.

Skovsmose  (2000)  explica  que  a  semirrealidade  pode  dar  suporte  para  alguns

estudantes  na  resolução  de  problemas,  mas  acredita  ser  uma  competência

complexa se o unico propósito do exercício é resolvê-lo.

É importante levar os estudantes a enxergarem a matemática no seu cotidiano, pois

sabemos que a matemática está presente na vida das pessoas e para Skovsmose

(2011) é usada para dar suporte ao debate político e se torna parte da linguagem a

qual  essas  sugestões políticas,  tecnológicas  e  administrativas  são  apresentadas,

tornando-se  parte  da  linguagem  do  ‘poder’  que  para  Borba  (1992  apud

SKOVSMOSE, 2011) é amparado pela ideologia da certeza, que para Skovsmose

funciona como uma estrutura geral e fundamental de interpretação para um número

crescente  de  questões  que  transformam  a  matemática  em  uma  ‘linguagem  de

poder’. Essa visão matemática como um sistema perfeito, como pura, como uma

ferramenta infálivel se bem usada contribui para o controle político.
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A linguagem  do  poder  citada  por  Skovsmose  pode  ser  encontrada  em  frases

utilizadas  em  mídias,  como  por  exemplo  ‘foi  provado  matematicamente’,  “os

números apontam que”. Dessa forma, a matemática expressa-se para Skovsmose

como algo acima de tudo, como se não fosse o homem que a controlasse.

A ideologia da certeza conclui que a matemática pode ser aplicada em todo lugar e

que  seus  resultados  são  necessariamente  melhores  que  aqueles  obtidos  sem a

matemática.  Um argumento baseado na matemática na solução de problemas é

sempre confiável.

Segundo Skovsmose (2011) a matemática é o sustentáculo lógico do processamento

da  informação,  e  o  pensamento  matemático  é  também  a  base  para  as  atuais

aplicações da tecnologia de informação.

Em razão  disso,  é  necessário  utilizar  estratégias  para  o  ensino  que  neste  caso

tratamos sobre a matemática financeira e buscar o interesse dos estudantes em sala

de aula, pois o  estudante precisa entender o sentido da matemática e qual a sua

finalidade. 

Aproximar a matemática do grupo ao qual o individuo está inserido pode motivá-lo,

já que ele descobrirá que existe uma finalidade para estudar essa disciplina e que

poderá aplicá-lo no ambiente onde vive.

Segundo  D’Ambrósio  (2009,  p.  18)  “[...]  todo  indivíduo  vivo  desenvolve

conhecimento e tem um comportamento que reflete esse conhecimento, que por sua

vez vai-se modificando em função dos resultados do comportamento”.

Na  perspectiva  da  educação  matemática  crítica,  o  indivíduo  ao  aprender  um

conteúdo  da  matemática  financeira  atribuirá  um  novo  significado  sobre  o

conhecimento construído e poderá ainda modificar o seu comportamento ou ainda

interferir na transformação de pessoas com quem está envolvido. Se este postulado

se multiplicasse, poder-se-ia mudar a realidade das estatísticas sobre endividamento

e disseminar nas escolas uma cultura de educação financeira muito mais coerente

com a realidade.
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As  reflexões  até  agora  feitas  nada  mais  significam  que  uma  crítica  ao  modelo

tradicional  de ensino e é nesse cenário  que  Skovsmose (2000)  afirma que para

sermos críticos, devemos analisar e buscar alternativas para solucionar conflitos.
 
Em função disso, a matemática poderia ser olhada de forma crítica e não como um

modelo de reprodução, no qual o estudante não tem a capacidade de refletir sobre o

que está sendo discutido. 

Segundo Paiva e Sá (2011, p. 1):

Um ensino  de  Matemática  que valorize  a  Educação  Matemática  Crítica
deve  fornecer  aos  estudantes  instrumentos  que  os  auxiliem,  tanto  na
análise  de  uma  situação  crítica  quanto  na  busca  por  alternativas  para
resolver  a  situação.  Nesse  sentido,  deve-se  não  somente  ensinar  aos
estudante a usar modelos matemáticos, mas antes levá-los a questionar o
porquê, como, para quê e quando utilizá-los.

Ocorre que é muito comum o ensino da matemática se centralizar na prática de

aulas expositivas com exercícios de livros didáticos, que para Skovsmose (2000) é

vista como educação matemática tradicional aquela que se enquadra no paradigma

do exercício.

Segundo o Currículo Básico Escola Estadual:  ensino médio:  área de ciencias da

natureza da  Secretaria  da  Educação  do  Estado  do  Espírito  santo,  resolver  um

problema  não  se  resume  em  compreendê-lo  e  dar  resposta  correta  aplicando

procedimentos adequados. O estudante precisa ter a oportunidade de se apropriar

do  conhecimento,  desenvolvendo  atividades  que  lhe  permitam  por  à  prova  os

resultados, identificar os caminhos para obter a solução e ainda saiba argumentar

sobre os procedimentos desenvolvidos (ESPÍRITO SANTO, 2009).

Skovsmose (2011) define como alfabetização matemática a habilidade de calcular e

usar técnicas matemáticas e formais, sendo pré-requisito para emancipação social e

cultural.

A tabela 1 a seguir, criada por Skovsmose (2000) é a organização de uma  matriz

com seis tipos diferentes de ambientes de aprendizagem, das quais a matemática

tradicional se enquadra no ambiente de aprendizagem (1) ou em alguns casos no

ambiente de aprendizagem (3).
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Tabela 1 - Ambiente de aprendizagem

Exercícios Cenário  para

Investigação
Referências à matemática pura (1) (2)
Referências à semi-realidade (3) (4)
Referência à realidade (5) (6)

 Fonte: Skovsmose, 2000.

No ensino da matemática financeira é comum professores utilizarem fórmulas para

resolução de problemas. Nos livros didáticos encontramos questões que envolvem o

ambiente (3).

Propõe-se neste trabalho o ensino da matemática financeira através dos cenários de

investigação no cálculo de juros em financiamento de produto anunciados na mídia.

Nesse  ambiente  não  existem  questões  com  respostas  definidas  e  torna-se  um

ambiente  de  desafio  para  o  professor.  Para  Skovsmose  (2000),  partir  de

pressupostos em que haja uma resposta correta não faz mais sentido. O teórico

sugere  descansar  os  livros  didáticos  enquanto  o  trabalho  é  desenvolvido  e  o

professor assume o papel de orientar os  estudantes. O autor explica que há um

movimento  de  uma  zona  de  conforto  para  uma  zona  de  risco,  por  parte  dos

professores,  mas ressalta que a incerteza não deve ser eliminada e o desafio é

enfrentá-la.

Sobre os desafios a serem enfrentados, Freire (1998) diz que mudar é difícil, mas é

possível movendo-se em renovar os saberes pela curiosidade e inquietude na sua

prática. Para o autor sem esse movimento o professor não aprende e nem ensina.

Então  no  processo  de  ensino  “[...]  quando  os  estudantes  estão  explorando  um

cenário,  o professor não pode prever que questões vão parecer” (SKOVSMOSE,

2000, p.17).

Skovsmose (2000) acredita que no envolvimento da zona de risco pode possibilitar a

autonomia intelectual do estudante, que está associada à atividade de exploração e

explicação tais como cenários para investigação.

Para Freire (2005) o risco está em deslocar o centro da investigação, como sendo

uma temática significativa, a ser objeto da análise, para os homens mesmos, como

se fossem coisas, fazendo-se assim objetos de investigação.
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“A investigação  temática  se  faz,  assim,  um  esforço  comum  da  consciência  da

realidade e de autoconsciência, que a inscreve como ponto de partida do processo

educativo, ou da ação cultural de caráter libertador” (FREIRE, 2005, p. 115).

Skovsmose  (2000)  propõe  vários  questionamentos  referentes  aos  modos  de  se

buscar desenvolver uma Educação Matemática, mas que esteja preocupada com a

democracia,  pois  vivemos  numa  sociedade  estruturada  por  tecnologias,  uma

Educação  Matemática  que  não  torne  presa  a  introdução,  aos  estudantes,  do

pensamento  matemático,  mas  tenha  como  objetivo  a  reconhecer  suas  próprias

capacidades  matemáticas,  e  como  podem  ser  usadas  em  certas  estruturas

tecnológicas, militares, econômicas e políticas.

Quando  o  indivíduo  apenas  absorve  as  informações  discutidas  e  não  tem

participação  no  processo,  poderá  apenas  repetir  e  não  construir  o  seu  próprio

conhecimento. Skovsmose (2000, p. 63) afirma que:

[...]  em  geral,  melhorias  na  educação  matemática  estão  intimamente
ligadas à quebra de contrato didático. Quando inicialmente sugeri desafiar
o Paradigma do Exercício, isso pode ser visto também como uma sugestão
de quebrar o contrato da tradição da matemática escolar.

Skovsmose  acredita  que  resolver  um  exercício  por  si  só  sem  discutir  o  seu

significado não garante aprendizado do estudante, assim define a democracia como

sendo:

[...]  às  condições  formais  relativas  a  algoritmos  de  eleição,  condições
materiais relativas a distribuição, condições éticas relativas à igualdade e,
finalmente,  condições  relativas  à possibilidade de participação e  reação
(SKOVSMOSE, 2011, p. 70).

Skovsmose  (2011,  p.  70)  “o  desenvolvimento  de  uma  competência  democrática

pressupõe uma atitude, mas, ao lado disso, muito conhecimento e muita informação

sobre o domínio dos processos democráticos têm de ser desenvolvidos”. O autor

atenta  sobre  as  sociedades  altamente  tecnológicas  que  são  influenciadas  por

decisões  governamentais  que  utilizam  determinadas  modelos  matemáticos

gerenciais que não são do conhecimento da população em geral. Ele explica que

apenas  uma  pequena  da  parte  da  sociedade  tem  informação  e  conhecimento

suficiente para avaliar as ações do governo. 

Então a educação tem o papel fundamental na formação de indivíduos críticos, que
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tenham conhecimento e poder de decisão suficiente para saber tomar suas próprias

decisões  e  até  mesmo  julgar  o  que  está  a  sua  volta,  ao  invés  de  manter-se

submisso.

Segundo  Pereira  (2014),  é  através  da  educação  crítica  e  emancipadora  que  o

professor poderá romper com o paradigma de ele ensinar e o estudante aprender, e

formar pessoas críticas e participativas na sociedade. 

Para Freire (1998), é pensando de forma crítica a prática de hoje ou de ontem que

se pode melhorar a próxima prática.

Cabe às escolas desenvolver competência crítica, mas com consciência de que o

professor  não  é  mais  o  único  detentor  do  saber  e  o  estudante o  receptor  de

informações. Assim afirma Freire (2005) quando se posiciona contra a concepção

bancária de educação, ou seja, aquela educação que funciona apenas como um

depósito de informações e os estudantes as caixas receptoras dessa transmissão.

Segundo Freire (1998), quanto mais se exerça a capacidade de aprender tanto mais

se constrói e desenvolve o que autor chama curiosidade epistemológica, sem a qual

não se alcança o conhecimento desejado.

Essa curiosidade de que o autor trata mostra que o professor em seu trabalho não

só constrói como também aprende, porém é necessário que ele esteja disposto a

mudar suas práticas, pois segundo Freire (1998, p. 13, grifo do autor):

O educador  democrático não pode negar-se o dever  de,  na sua prática
docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua
insubmissão.  Uma  de  suas  tarefas  primordiais  é  trabalhar  com  os
educandos  a  rigorosidade metódica  com que devem se “aproximar  dos
objetos cognoscíveis”. E esta rigorosidade metódica não tem nada que ver
com o discurso “bancário” meramente transferido do perfil do objeto ou do
conteúdo.

Para  que  o  indivíduo  seja  emancipado  é  necessário  que  seja  trabalhada  a  sua

capacidade crítica com uma formação democrática e não voltada para a transmissão

de  conhecimentos.  Então  o  resultado  vai  depender  da  forma  como  o  ensino  é

tratado e se todos os envolvidos no processo de ensino realmente estão engajados

para mudar essa realidade. 

O professor necessita buscar a formação de indivíduos críticos numa comunidade

profissional  que, por sua vez,  busque a emancipação do indivíduo. Demo (2002)
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explica  que  a  pesquisa  permite  a  emancipação  do  indivíduo  através  do

questionamento sistemático da realidade.

Demo (2002)  ressalta  que  é  preciso  desfazer  a  noção  de  estudante como  um

subalterno, tendente a ignorante, que está ali apenas para tomar nota e passar de

ano. Para ele a aula clássica precisa ser repensada.

Freire  (2005)  defende um projeto  de educação  popular  que almeja  a  libertação,

humanização e emancipação humana e explica que a emancipação humana é um

vivenciar  cotidiano,  não  um projeto  a  ser  concretizado  somente  em longo  prazo

inclusive para ser construído e vivido por outros. 

Para esse projeto ser construído é preciso mudar as práticas ensino relacionando o

conhecimento com a realidade dos indivíduos.

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN’S):

A  apropriação  de  conhecimentos  científicos  se  efetiva  por  práticas
experimentais, com contextualização que relacione os conhecimentos com
a  vida,  em  oposição  a  metodologias  pouco  ou  nada  ativas  e  sem
significado  para  os  estudantes  em  situação  de  vida  real,  de  fazer,  de
elaborar (BRASIL, 2013, p.167).

Sobre os objetivos da disciplina de matemática segundo o Currículo Básico Escola

Estadual: ensino médio: área de ciências da natureza (ESPÍRITO SANTO, 2009, p.

110), pode-se citar:

• Apresentar  a  matemática  como  conhecimento  em  permanente
construção a partir de contextos atuais, guardando estreita relação com as
condições sociais, políticas e econômicas ao longo dos tempos relacionadas
com a história da matemática.
• Estimular o espírito de investigação e desenvolver a capacidade de
resolver problemas.

Percebe-se que os documentos apresentados mostraram que os conhecimentos a

serem abordados na matemática precisam relacionados com a realidade.

As  atividades  precisam  estar  relacionadas  com  contextos  atuais  e  até  mesmo

podem ser utilizadas a partir do cotidiano dos estudantes.

Muitos professores de matemática podem ter se deparado com situações em que o
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estudante  não  consegue  contextualizar  o  conteúdo  explicado  a  sua  realidade.

Skovsmose (2000), explica que existe uma distinção entre o paradigma do exercício

e o cenário de investigação, que são combinadas em três tipos de diferentes de

referência: pode se referir somente à matemática; pode se referir a semirrealidade

quando não se trata de uma realidade de fato, muito comum em livros didáticos e

por  fim  a  realidade,  quando  os  professores  podem  trabalhar  com  tarefas  com

referências a situações da vida real.

No  documento  Currículo  Básico  Escola  Estadual  da  Secretaria  de  Educação  do

Estado do Espírito Santo (ESPÍRITO SANTO, 2009) a contextualização precisa ser

uma  meta  para  o  ensino  da  matemática  para  formar  cidadãos  críticos.  Nesse

sentindo propõe linhas de ensino da matemática no século XXI, conforma tabela 2 a

seguir.

Tabela 2 - Linhas de ensino da matemática no século XXI

Fazer menos... Fazer mais...

Aula expositiva Orientação, motivação

Trabalho individual Trabalho em grupo

Trabalho em contexto Aplicações cotidianas, 
globalização

Trabalho abstrato Modelização e conexão

Temas tradicionais do passado Temas interessantes de hoje

Memorização instantânea Compreensão duradoura

Informação acabada Descoberta e busca

Atividades fechadas Atividades abertas

Exercícios rotineiros Problemas compreensivos

Simbolismo matemático Uso de linguagem diversas

Tratamento formal Visualização

Ritmo uniforme Ritmo per sonalizado

Avaliação de algoritmos Avaliação do raciocínio

Avaliação quantitativa Avaliação qualitativa

Avaliação do desconhecimento Avaliação formativa

Fonte: Espírito Santo (2009, p. 108)

No documento  Currículo  Básico  Escola  Estadual  da  Secretaria  de  Educação  do

Estado  do  Espírito  Santo  (ESPÍRITO SANTO,  2009)  também orienta  a  reflexão
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sobre  alternativas  metodológicas  que  podem  ser  aplicadas,  das  quais  cita  as

atividades de investigação. O documento ressalta a importância de se capitalizar o

conhecimento prévio dos estudantes.

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2013) quando

tratam sobre  o  currículo  na  educação  básica  recomendam a  oferta  de  espaços

próprios para estudos e atividades que permitam pluralidade de condições, múltiplos

interesse  e  aspirações  dos  estudantes  respeitando  sua  diversidade  e  fase  de

desenvolvimento.

A forma como a matemática é abordada pode influenciar o nível de compreensão

dos estudantes.  Segundo Amorim (2014), cabe a cada etapa de ensino preparar

esses jovens para o trabalho, cidadania e para o exercício da autonomia intelectual,

tendo  em vista  que o  estudante  chegue ao  Ensino  Médio  com hábitos,  práticas

reflexivas e críticas.

Segundo as ideias de Skovsmose (2000), para que seja criado um novo ambiente de

aprendizagem  é  necessário  que  os  estudantes  possam  assumir  o  processo  de

exploração  e  explicação.  Fazer  exercícios  sem entender  o  sentido  e  a  utilidade

destes pode não fazer diferença na vida dos estudantes.

Portanto,  percebe-se  a  necessidade  de  mudar  a  abordagem  de  problemas  na

matemática como algo abstrato, pois pode não trazer sentido à vida dos estudantes

e o professor pode contribuir para mudar essa situação. 
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3 DISCUSSÃO SOBRE OS JUROS NO ENSINO DA MATEMÁTICA FINANCEIRA 

O presente  capítulo apresenta o contexto histórico dos juros;  sua abordagem na

matemática financeira e analisa documentos que tratam sobre esse conteúdo no

ensino médio.

Para D’ Ambrósio (1989), juro é definido como o prêmio que se paga por um capital

empregado.  Já  Samanez  (2007)  define  juros  como  a  remuneração  do  capital

empregado. Ressalta ainda  que o cálculo financeiro e a análise de investimentos

são ferramentas essenciais para a tomada e decisões e a gestão financeira das

empresas e das pessoas.
 
Segundo Eves (2008),  existiam tábuas que os sumérios antigos utilizavam como

faturas, recibos, notas promissórias, crédito, juros simples e compostos, hipotecas e

outros sistemas de pesos e medidas.

D’Ambrósio  (1989)  explica  que,  no  princípio,  o  homem  produzia  para  o  seu

consumo,  mas  com  tempo  as  necessidades  do  homem  aumentaram  e  veio  a

necessidade de trocar o que lhe sobrava pelo que lhe faltava. Dessa forma, surgiu o

comércio baseado na troca de mercadorias.  

Atualmente  o  comércio  oferece  diversas  alternativas  de  pagamento  para  que  o

cliente possa comprar um produto, que podem ter o valor acrescido por causa dos

juros. Ocorre que nem todos os indivíduos tem acesso a esse tipo de informação e a

escola torna-se um espaço para essa discussão.

Para Castanheira e Serenato (2008 apud CASTANHEIRA, 2010), o juro é calculado

por intermédio de uma taxa percentual aplicada sobre o capital e que “[...] sempre se

refere a uma unidade de tempo: ano, semestre, trimestre, bimestre, mês, dia”.

Para  Castanheira  (2010),  na  capitalização  simples  a  taxa  de  juros  utilizada  é

simples, sendo que nesse caso o juro é calculado, sempre sobre o valor do capital

inicial. Já no regime de capitalização composta o juro será acrescentado ao valor do

capital que o produziu, passando o capital e juros a render juro no período seguinte.
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A tabela  3  a  seguir  apresenta  os juros em capitalização simples  e  capitalização

composta.

Tabela 3 - Cálculo do juro simples e do juro composto 

Ano Saldo no início de cada
ano Juro de cada ano Saldo no final de

cada ano

Capitaliz.
Simples

Capitaliz.
Composta Capitaliz. Simples Capitaliz. Composta Capitaliz.

Simples

Capitaliz
.

Compost
a

1 100,00 100,00 0,8 x 100 = 80,00 0,8 x 100,00 = 80 180,00 180,00

2 180,00 180,00 0,8 x 100 = 80,00 0,8 x 180,00 = 144,00 260,00 324,00

3 260,00 324,00 0,8 x 100 = 80,00 0,8 x 324,00 = 259,20 340,00 583,20

4 340,00 583,20 0,8 x 100 = 80,00 0,8 x 583,20 = 466,56 420,00 1.049,76

Fonte: Castanheira (2010, p. 15).

A representação  por  tabela  apresenta  os  juros  mês  a  mês  e  pode  facilitar  a

compreensão do estudante além da utilização de fórmulas.

Para  tratarmos sobre  o  uso  de  tabelas  no  cálculo  de  juros,  apresentou-se  uma

questão,  utilizada  na  disciplina  de  Debates  Conceituais  em Matemática,  que  foi

criada com base num anúncio de venda do Youtube (2014), a qual devia trazer uma

solução e apresentar em sala de aula, no Mestrado em Educação em Ciências e

Matemática (EDUCIMAT), em outubro de 2014.

A propaganda anunciada no vídeo informava que a taxa de juros era de 1,37%.

Então seria necessário realizar o cálculo dos juros para verificar essa informação.

Antes de iniciar o cálculo foi necessário organizar os dados que foram anunciados

conforme a seguir:

- Valor à vista: R$30.900,00

- Valor da Entrada: R$ 10.000,00

- Parcelamento: 36 parcelas de R$805,00

- Taxa de juros: 1,37% a.m

Para saber o valor a financiar subtraiu-se o valor da entrada sobre o valor à vista e

dessa forma pode-se chegar ao valor de R$20.900,00. E o valor total das parcelas
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foi de R$28.980,00, ou seja, a diferença entre o valor das parcelas em relação ao

valor a financiado é juro que foi incidido no financiamento, que corresponde nesse

caso a R$ 8.080,00.

Para  realizar  esse  cálculo  pode-se  utilizar  a  Tabela  Price,  que  segundo  Souza

(2013), foi desenvolvido e também utilizado pela primeira na França no século XX,

pelo  economista  e matemático inglês Richard Price  (1723-1791),  que vinculou a

teoria  de  juro  composto  ás  amortizações  de  empréstimo.  Faz-se  necessário

observar a tabela 4:

Tabela 4 - Cálculo de juros na Tabela Price

Parcelas Valor Juros

Amortização
sobre o
saldo

devedor

Saldo
devedor

0    20.900,00
1 739,33 286,33 453,00 20.447,00
2 739,33 280,12 459,21 19.987,79
3 739,33 273,83 465,50 19.522,30
4 739,33 267,46 471,87 19.050,42
5 739,33 260,99 478,34 18.572,08
6 739,33 254,44 484,89 18.087,19
7 739,33 247,79 491,54 17.595,65
8 739,33 241,06 498,27 17.097,39
9 739,33 234,23 505,10 16.592,29

10 739,33 227,31 512,02 16.080,27
11 739,33 220,30 519,03 15.561,24
12 739,33 213,19 526,14 15.035,10
13 739,33 205,98 533,35 14.501,75
14 739,33 198,67 540,66 13.961,10
15 739,33 191,27 548,06 13.413,03
16 739,33 183,76 555,57 12.857,46
17 739,33 176,15 563,18 12.294,28
18 739,33 168,43 570,90 11.723,38
19 739,33 160,61 578,72 11.144,66
20 739,33 152,68 586,65 10.558,01
21 739,33 144,64 594,69 9.963,33
22 739,33 136,50 602,83 9.360,50
23 739,33 128,24 611,09 8.749,41
24 739,33 119,87 619,46 8.129,94
25 739,33 111,38 627,95 7.501,99
26 739,33 102,78 636,55 6.865,44
27 739,33 94,06 645,27 6.220,17
28 739,33 85,22 654,11 5.566,05
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29 739,33 76,25 663,08 4.902,98
30 739,33 67,17 672,16 4.230,82
31 739,33 57,96 681,37 3.549,45
32 739,33 48,63 690,70 2.858,75
33 739,33 39,16 700,17 2.158,58
34 739,33 29,57 709,76 1.448,83
35 739,33 19,85 719,48 729,34
36 739,33 9,99 729,34 0,01

Fonte: Bueno; Rangel; Santos  (2011, p. 95) adaptado

Durante a discussão, foi constatado por tentativas, que se se utilizar a taxa de juros

de 1,37% o valor da parcela deveria ser igual a R$ 739,33, então era necessário

encontrar  o valor  da taxa de juros e para isso foi  preciso criar  uma planilha do

programa Excel e inserir valor da parcela anunciado para encontrar a taxa de juros

por tentativa até que o valor da última parcela ‘chegue’ à zero, que equivale à última

parcela paga.

Na realidade este processo segundo Souza (2013), funciona por meio da redução de

uma dívida por meio de pagamentos parciais realizado ao juro e a parte do capital

(valor  da  dívida),  sendo  calculado  sobre  o  saldo  devedor,  processo  esse

denominado  Amortização.  Para  o  autor,  as  maneiras  de  pagamento  estão

relacionadas aos diferentes sistemas de amortização, sendo a tabela Price uma das

principais utilizadas em prestações fixas. A tabela 5 apresenta uma nova tentativa

para zerar o saldo devedor.

Tabela 5 - Cálculo de juros na Tabela Price

Parcelas Valor Juros
Amortização
sobre o saldo

devedor

Saldo
devedor

0    20.900,00
1 805,00 394,13 410,87 20.489,13
2 805,00 386,38 418,62 20.070,52
3 805,00 378,49 426,51 19.644,01
4 805,00 370,45 434,55 19.209,45
5 805,00 362,25 442,75 18.766,70
6 805,00 353,90 451,10 18.315,61
7 805,00 345,40 459,60 17.856,00
8 805,00 336,73 468,27 17.387,73
9 805,00 327,90 477,10 16.910,63
10 805,00 318,90 486,10 16.424,53
11 805,00 309,73 495,27 15.929,26
12 805,00 300,39 504,61 15.424,66
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13 805,00 290,88 514,12 14.910,54
14 805,00 281,18 523,82 14.386,72
15 805,00 271,30 533,70 13.853,02
16 805,00 261,24 543,76 13.309,26
17 805,00 250,99 554,01 12.755,25
18 805,00 240,54 564,46 12.190,79
19 805,00 229,89 575,11 11.615,68
20 805,00 219,05 585,95 11.029,73
21 805,00 208,00 597,00 10.432,73
22 805,00 196,74 608,26 9.824,47
23 805,00 185,27 619,73 9.204,74
24 805,00 173,58 631,42 8.573,32
25 805,00 161,68 643,32 7.930,00
26 805,00 149,54 655,46 7.274,54
27 805,00 137,18 667,82 6.606,73
28 805,00 124,59 680,41 5.926,32
29 805,00 111,76 693,24 5.233,07
30 805,00 98,69 706,31 4.526,76
31 805,00 85,37 719,63 3.807,12
32 805,00 71,79 733,21 3.073,92
33 805,00 57,97 747,03 2.326,89
34 805,00 43,88 761,12 1.565,77
35 805,00 29,53 775,47 790,30
36 805,00 14,90 790,10 0,2

Fonte: Bueno; Rangel; Santos  (2011, p. 95) adaptado

Para que o saldo devedor cheque ao valor igual a zero, deve-se utilizar a taxa de

1,8858%. A partir desse resultado identificamos que para realizar o cálculo de juros

no financiamento de veículos, podemos utilizar a Tabela Price.

Ocorre que utilizando a taxa de juros que a propaganda anunciou o valor a pagar por

prestação é superior ao valor anunciado.

Se não fosse utilizada a Tabela Price, poderia ser utilizada a fórmula que fornece o

valor da prestação no sistema francês de amortização, segundo Pugliesi (1986, p.

48):

PT = DV . i ( 1 + i ) ⁿ
         (1 + i )ⁿ - 1
Onde:

PT: valor da prestação
DV: valor do empréstimo ou financiamento
I: taxa de juros por período
N: número de períodos.

Discutir um problema de financiamento de veículo, por exemplo, com o uso dessas

fórmulas no ensino básico, pode não ser adequada devido ao número de prestações
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e dessa forma a Tabela Price pode ser uma alternativa para chegar a um resultado.

No estudo da matemática financeira os estudantes irão trabalhar com juros simples

e juros compostos,  que são princípios para o cálculo da taxa de juros,  segundo

explica Fisher (1984). Essa temática visa oferecer ao estudante uma alternativa para

se apropriar  deste  conteúdo sem se prender apenas ao uso de fórmulas e com

objetivo  de romper  com o ato  de decorar  a  matemática,  mas sim buscar  a  sua

compreensão.

A partir das discussões sobre juros no ensino da matemática financeira, buscou-se

discutir o uso da Tabela Price para o cálculo de juros de financiamento de veículos

anunciado  nas  mídias,  que  pudessem  promover  uma  educação  matemática

financeira.

Os Eixos Cognitivos da Matriz de Referência para o novo Exame Nacional do Ensino

Médio (ENEM) requerem demandas específicas da promoção do pensamento crítico

matemático pela Educação Financeira (INEP, 2009).

D’Ambrósio (2007) acredita que podem ser aprendidas práticas fora do ambiente

escolar como a análise comparativa de preços, contas, de orçamento, proporcionam

excelente material pedagógico.

Pereira (2014) sugere que questões como parcelamentos, compra a prazo, cartão

de crédito, carnê, entre outros, que podem gerar juros são questões interessantes

para  serem  discutidas  e  que  quase  não  entram  nas  discussões  das  aulas  ou

normalmente não são trabalhadas, gerando sujeitos despreparados para as práticas

financeiras.

Analisando o Conteúdo Básico Comum da matemática no 3º ano do ensino médio,

conforme estabelecido no Curriculo Básico Escola Estadual: ensino médio: área de

ciencias da natureza (ESPÍRITO SANTO, 2009, p. 122), constatou-se que ele prevê

o seguinte:

Competências:
• Resolver problemas, traçando estratégias e validando soluções.

Habilidades:
• Trabalhar  com  aproximações,  estimativas,  cálculo  mental  e
calculadora de maneira adequada à situação-problema apresentada.
• Trabalhar com porcentagens, juros, descontos, amortizações, etc. e
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utilizar esses conceitos na resolução de problemas.

Conteúdos:
Número e operações

• Resolução de problemas utilizando grafos.
• Resolução  de  problemas,  utilizando  o  principio  fundamental  da
contagem.
• Resolução  de  problemas  envolvendo  números  reais,  chances  e
possibilidades.
• A resolução de problemas e as diversas funções.
• A matemática do comércio e da indústria: matemática financeira.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’S) já previam que o  estudante deve

“[...]  ser capaz de analisar e julgar cálculos efetuados sobre dados econômicos ou

sociais, propagandas de vendas a prazo [...] ” (BRASIL, 2007, p. 112).

Rosetti  Junior  e Schimiguel (2009) enfatizam a Educação Matemática Financeira

para o desenvolvimento de conhecimentos para a cidadania e inclusão, com uma

pesquisa bibliográfica acerca dos estudos acadêmicos e títulos referentes ao ensino

de  Matemática  Comercial  e  Financeira  disponíveis  nos  acervos  on-line  das

bibliotecas na Internet. Os autores concluíram que, sobre a Matemática Financeira, 

[...]  a maior  parte dos livros didáticos aborda o tema de maneira pouco
prática e não inclusiva, com a aplicação direta de fórmulas. O significado
financeiro dos modelos matemáticos não é abordado nem discutido com a
profundidade necessária, o que acaba prejudicando o entendimento prático
das argumentações matemáticas. Poucos livros procuram vincular o tema
com o estudo de funções, análises gráficas ou estudo de séries e também
não  problematizam  situações  do  dia  a  dia  (ROSETTI  JUNIOR.  e
SCHIMIGUEL, 2009, p. 5).

Observa-se  que  a  maior  parte  dos  livros  didáticos  que  abordam  a  Matemática

Financeira que demonstram maior preocupação pelo ‘saber fazer’ ao invés do ‘saber

reflexivo’. Segundo Amaral (2013) a Matemática Financeira acaba sendo reduzida

ao  ensino  de  cálculo  de  porcentagem,  regra  de  três,  cálculo  de  juro  simples,

montante, taxa de juro, desconto, aumento, cálculo de juro composto e outros temas

sem abordar os conceitos que façam parte desses elementos. 

Diante das discussões apresentadas, percebe-se a necessidade de permitir que o

estudante possa compreender o que está sendo discutido na matemática financeira,

ao invés de realizar solucionar problemas de forma mecânica apenas para chegar

ao resultado o final. 



38

4 O USO DE MÍDIAS NO ENSINO DA MATEMÁTICA FINANCEIRA 

Neste capítulo será discutido o que se entende como mídias comerciais e como o

seu uso no ensino da matemática financeira pode contribuir para que o indivíduo

tenha a possibilidade de interpretar ofertas de financiamento que são anunciadas.

Um das alternativas de trabalhar a matemática financeira dentro da perspectiva da

educação financeira é discutir um problema real que esteja acessível para todos os

estudantes, como anúncios veículos nas mídias.

A autora Santaela (2002 apud CORTIMIGLIA, 2010) define a mídia como meios de

comunicação de massa, tais como jornais, rádio, revista e televisão e todos os meios

de publicidade, desde outdoors até as mensagens publicitárias veiculadas por jornal,

rádio  e  TV.  É um instrumento  atrativo  que trás  afirmação  da  verdade e  que  irá

atender a sua necessidade e a forma de pagamento fica como plano de fundo.

Segundo  Amorim  (2014)  os  meios  de  comunicação  têm  um  enorme  poder  de

convencimento  sobre  a  população  quando se  trata  de  vender  qualquer  produto,

convencendo o  cidadão  de  que  ele  precisa  adquirir  este  ou  aquele  objeto  para

alcançar a felicidade e para demonstrar para sociedade que é bem sucedido. Com o

uso de mídia nas aulas de matemática o estudante poderá encontrar informações

sobre produtos que são ofertados com juros. 

Sobre o uso de mídias, D’ Ambrósio (2009, p. 32) discute, “além da TV, notíciários e

novelas é fundamental a leitura de diários e semanários, além de coisas como o

Almanaque Abril e similares”.   

Segundo Amaral (2013) a educação matemática financeira se faz indispensável na

atualidade devido ao posicionamento das mídias em relação ao consumo. Segundo

o autor esse assunto é explorado de maneira a atender os interesses dominantes,

tanto pelas mídias televisivas quanto impressas.

As mídias podem ser importantes, pois o  estudante pode indentificar através dos

dados anunciados e as ferramentas da matemática financeira qual o valor final a

pagar e qual a melhor opção financeira para adquirir um produto.
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Para  Demo (2002)  no  processo  de  pesquisa  o  estudante  deve  ser  orientado  a

procurar livros, textos, fontes, dados, informações para superar o hábito de receber

tudo pronto e só reproduzir. Segundo o autor valem também jornais, revistas, livros

específicos ou material retirado de alguma biblioteca. 

          
Os Parâmetros Curriculares Nacionais já previam o “reconhecimento de símbolos,

códigos e nomenclaturas da linguagem matemática; por exemplo, ao ler textos de

jornais ou outras comunicações, compreender o significado de dados apresentados

”(BRASIL, 2007, p. 111).    

Além do uso da internet, os estudantes poderão buscar fonte de acesso às mídias

em materiais impressos, outdoors, revistas, panfletos e todos os meios em que se

veiculem anúncios sobre financiamentos de veículos.

Uma  das  preocupações  desta  pesquisa  está  voltada  para  o  fato  de  que  na

realização  das  atividades  propostas  pela  escola  é  que  o  estudante  apenas

reproduza  o  tema  proposto  para  discussão,  pois  é  muito  comum  a  entrega  de

trabalhos copiados da internet. Essa situação poder ser diferente, quando é criado

um momento para orientar os estudantes sobre como fazer a pesquisa e esclarecer

que não há uma resposta pronta, já que cada trabalho é único.

O autor Demo (2002, p.7) reforça que “o aluno não vai à escola para assistir aula,

mas para pesquisar”. Explica ainda que o professor que não sabe pesquisar e não

sabe questionar, não sabe ultrapassar os desafios na educação.

Dessa forma o professor deve fazer uso de recursos que permitam a formação dos

estudantes, conforme previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

(LDBEN) e até mesmo discutido pelo estudioso Ribeiro (2011, p.17).

A nova LDB n° 9394/96 recoloca a educação na perspectiva da formação e
do desenvolvimento humano: o direito à educação entendida como direito à
formação e ao desenvolvimento humano pleno. Sabe-se bem que esse é
um direito do aluno, mas só há formação plena quando esse indivíduo não
possui  nenhum  déficit  de  aprendizagem.  Se  o  professorado  não  está
propiciando  a  esse  sujeito  um  bom  e  concreto  aprendizado,  esse
profissional, por sua vez, está deturpando o direito desses educandos.

O professor  tem um papel  importante na formação dos indivíduos.  Freire  (1998)

aponta que o professor não é meramente aquele que ensina, mas alguém a quem
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também se ensina no diálogo com os quais, por sua vez, enquanto está ensinando,

também aprendem. 

Segundo Amaral (2013), os professores de matemática além da responsabilidade de

ensinar os conceitos matemáticos do saber fazer, precisam trabalhar também com a

reflexão crítica.

Já Demo (2002) afirma que o professor hoje é um mero instrutor e sua habilidade é

repassar  conhecimento  e  procedimento.  O  autor  ressalta  ainda  que  é  essencial

desfazer  a  noção de ‘aluno’ como ser  tendente  a ignorante e  que comparece a

escola somente para escutar e ‘engolir’ os ensinamentos para fazer provas e passar

de ano.

Outra  preocupação  foi  com  as  condições  econômicas  dos  estudantes e  Demo

(2002) trata que mesmo que nem todas as famílias tenham condições econômicas é

possível que os estudantes possam coletar informações sobre opiniões em torno de

algum assunto ou sobre as relações matemáticas dentro de uma casa por exemplo.

Segundo D’ Ambrósio (2009) estamos vivendo o surgimento dos computadores e a

teleinformática (combinação de rádio, telefone, televisão, computadores) impõe-se

como uma marca do mundo neste final do século XX. Para o autor, da mesma forma

que os impressos entraram na sociedade o mesmo ocorre com a teleinformática.

Essa tendência segue na educação, mas existem professores que preferem manter

os meios tradicionais, tais como falar, ver, ouvir, ler e escrever.

Com  os  avanços  tecnológicos,  os  profissionais  da  educação  precisam  estar

preparados, pois muito desses recursos já fazem parte da vida dos estudantes. Com

a  internet  disponível,  para  o  estudante é  muito  mais  cômodo  utilizá-la  do  que

pesquisar em livros, por exemplo. Uma das prospostas desta pesquisa visa conectar

os estudantes à matemática e à tecnologia através das mídias, possibilitando que as

aulas se tornem mais atrativas.

Com a presença da tecnologia o professor precisa ser o mediador da aprendizagem

em  direção  ao  conhecimento.  Skovsmose  (2011)  propõe  que  não  se  devem

abandonar os ambientes tecnológicos. Para o autor o problema é desenvolver uma

competência  crítica  geral  que  possa  efetivamente  lidar  com  o  desenvolvimento
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social e tecnológico.

Skovsmose (2011) discute sobre qual conhecimento tecnológico parece necessário

para  avaliar  os  atos  e  as decisões dos  governantes numa sociedade.  Assim as

questiona como essas decisões podem ser levadas em consideração sem que se

tenha o próprio conhecimento tecnológico.

Ao discutir com os estudantes o ensino da matemática financeira através das mídias

disponíveis na internet ou materiais impressos, não se pode pensar em substituir a

relação entre professor-aluno.

Essa relação será de extrema importância no momento de discussão do cálculo de

juros no programa Excel, pois o professor precisa perceber se existem estudantes

que, mesmo sem dominar esse programa, podem ter tido contato outros recursos

tecnológicos que podem facilitar o manuseio do referido programa.

Sobre as influências das mídias na sociedade, Fausto Neto (1999, p. 9) parte da

hipótese de que “além de serem instrumentos de representação, ao mesmo tempo,

esses dispositivos são uma espécie de verdadeiros nichos, nos quais a realidade se

estrutura como uma referência”. O autor reflete que é necessário sair da posição de

“receptor automatizado” para que o leitor procure novos textos e novas leituras.
Dessa forma é “necessário que a escola, o professor e a professora façam uma

seleção crítica da informação,  pois  há muito  lixo  e propaganda enganosa sendo

veiculados” (GADOTTI, 2003, p. 43).

Com  respeito  às  competências  e  habilidades  a  serem  desenvolvidas  em

matemática,  desde  os  PCN’S  (BRASIL,  2007)  já  estavam  previstas  a  leitura  e

interpretação de textos em matemática, gráficos, tabelas, expressões. Informações

estas que costumam ser veiculadas nas mídias e faz-se necessária sua utilização

em sala de aula para que os estudantes possam ter mais contato com esse nível de

comunicação. 

O documento Currículo Básico Escola Estadual: ensino médio: área de ciencias da

natureza da  Secretaria  da  Educação  do  Estado  do  Espírito  santo  (ESPÍRITO

SANTO,  2009)  orienta  que  a  disciplina  de  matemática  precisa  contribuir  para  a

formação  plena  do  cidadão,  levando  em  conta  a  inserção  deste  no  mundo  do

trabalho, as relações sociais, as relações simbólicas e as diversas culturas.
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Para o autor Demo (2002, p. 6), “a base da educação escolar é a pesquisa, não a

aula ou o ambiente de socialização ou a ambiência física ou o mero contato entre

professor  e  aluno”.  Afirma  ainda  que  a  aula  que  apenas repassa  conhecimento

atrapalha o aluno, porque o deixa como objeto de ensino e instrução e transforma-se

em treinamento.

Demo (2002, p. 17) afirma que “transformar a sala de aula em local de trabalho

conjunto, não de aula, é uma empreitada desafiadora, porque significa, desde logo,

não privilegiar o professor, mas o aluno”. O autor explica que “a procura de material

será um início investigador, pois significa habituar o aluno a ter iniciativa, em termos

de procurar livros, textos, fontes, dados, informações” (DEMO, 2002, p. 21).

Com essa procura, Demo (2002, p. 24) acredita que pode motivar a aula por torná-la

coletiva, entre todos os alunos incluindo o professor, pois para o autor “tendemos na

vida, até por força de uma escola que apenas ensina a copiar, a ser receptores de

informação, principalmente diante da manipulação da mídia”.

Demo explica que existe uma deficiência no fato de que o lido não se repercute na

vida concreta, na profissão, nas relações sociais e políticas e na própria vida, pois é

comum a pessoa não saber trabalhar com as informações que as mídias veiculam.

Faltam dois passos: interpretar a informação relacionando com a vida e elaborar um

posicionamento referente à informação recebida.

Segundo Demo (2002, p. 24).

A sociedade  de  consumo investe  na  atitude  consumista,  marcada  pela
receptividade, tão bem trabalhada na propaganda ou nos programas de TV,
quando se persegue a adesão subserviente,  para que daí  decorra,  sem
resistência  o  consumo dirigido.  Até  certo  ponto,  pode-se  afirmar  que a
propaganda  quer  suspender  o  raciocínio,  em  nome  de  uma ambiência
receptiva prazerosa, muitas vezes sob o apelo irônico do sujeito.

Para  o  autor,  a  escola  precisa  aprender  a  aprender  e  ensinar  em  nome  da

cidad40ania. E é preciso estabelecer propostas didáticas. 

Nesse sentido, Fausto Neto (1999) destaca que as mídias são nomeadas como um

determinado  dispositivo  de  construção  da  realidade  e  assim  confere  poder  a

afirmação segundo a qual o acontecimento ou enunciação produzem a visibilidade

da verdade.
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É nesse momento que o professor precisar orientar sobre as taxas de juros, pois os

alunos, quando encontrarem os resultados da pesquisa sobre produtos anunciados

com juros, poderão acreditar que o valor anunciado é vantajoso. 

Isso  pode  acontecer  quando um leitor,  por  exemplo,  ao  ver  um anúncio  de um

veículo com taxa de juros de 1,89% a.m, conclui que este é um valor baixo sem

perceber o quanto irá pagar no final.

Segundo Fausto  Neto  (1999,  p.  18),  “as mídias modernas  permitem,  através de

processos concorrenciais, o acesso plural de ofertas de mensagens à pluralidade de

indivíduos”.

Ainda nessa discussão, para Fausto Neto (1999, p.18)

As  mídias  se  constituem  num  lugar  que  realiza,  em  certas  condições,
determinadas  tarefas  que  lhes  sã  confiadas  pelas  ações  prévias
implementadas por outros atores e instituições, circunstâncias que se faz
pensar  neles  revestidos  de  certa  passividade.  Em  outras  palavras,  as
mídias transformam-se em lugares de passagem daquilo que a sociedade
produz discursivamente.

Para Fausto Neto (1999, p. 23), “as mídias são leitoras de outros discursos, mas, ao

mesmo tempo, hiperprodutoras dessa grande conversação, quando funcionam no

processo de organização e oferta das condições através das quais devem ser lidos

os discursos tidos como verdades”.

Para  que  o  indivíduo  possa  decidir  qual  a  melhor  opção  financeira,  ele  precisa

entender o que está sendo anunciado e, mais do que isso, ele precisa saber utilizar

as ferramentas da matemática financeira para saber interpretar esses dados. Mais

preocupante  é  o  fato  de  alguns  indivíduos,  em  razão  de  seu  despreparo,  não

conseguirem  interpretar  e  julgar  uma  condição  de  pagamento.  Nesses  casos

percebe-se a grande importância da escola nessa formação dos educandos.



44

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente  trabalho foi  desenvolvido em três escolas.  A primeira  experiência  foi

realizada na EEEFM Dr. José Moysés, no município de Cariacica, como pesquisa

piloto. Nessa etapa de pesquisa foram feitos alguns ajustes sobre os objetivos e

instrumentos de investigação a serem utilizados. 

A  segunda  experiência  foi  realizada  na  EEEFM  Alzira  Ramos  nesse  mesmo

município,  durante as aulas da professora regente.  Apesar  dos ajustes feitos na

etapa anterior foi necessário retornar a campo.

A terceira experiência foi realizada no período em que esta pesquisadora foi regente

de classe, na EEEM Professor Agenor Roris, localizada no município de Vila Velha.

Com  base  na  etapa  anterior,  foram  feitos  ajustes  no  roteiro  de  aula,  no

direcionamento das atividades e finalmente a pesquisa foi concluída.

A pesquisa realizada caracteriza-se como qualitativa e segundo Demo (2008, p.151):

São  consideradas  metodologias  qualitativas,  por  exemplo,  pesquisa
participante,  pesquisa-ação,  história  oral,  observação  de  cariz
etnometodológico, hermenêutica, fenomenologia, levantamentos feitos com
questionamentos abertos ou diretamente gravados, análise de grupo, que
abrigam horizontes bastante homogêneos.

D’Ambrósio (2009) explica que é comum em pesquisas em educação a ideia de

tomada de dado através do questionário investigativo. Ocorre que para o autor é

essencial  focalizar  no  indivíduo,  com  toda  a  sua  complexidade  e  qual  a  sua

interação  no  ambiente  onde  vive.  Para  D’ambrósio  (2009,  p  103)  a  pesquisa

qualitativa deve ser organizada em algumas etapas:

1. Formulação das questões a serem investigadas com base no referencial
teórico do pesquisador; 
2.  Seleção  de  locais,  sujeitos  e  objetos  que  constituirão  o  foco  da
investigação; 
3. Identificação das relações entre esses elementos;
4. Definição de estratégias de coleção e análise de dados; 
5. Coleção de dados sobre os elementos selecionados no item 2 e sobre as
relações identificadas no item 3; 
6. Análise desses dados e refinamento das questões formuladas no item 1 e
da seleção proposta no item e da seleção no item 2; 
7. Redefinição de estratégias definidas no item 4; 
8. Coleta e análise dos dados. 
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Na  realização  desta  pesquisa  foi  organizado  um  roteiro  de  aula,  na  qual  os

estudantes foram organizados em grupos, pois além de promover uma interação,

tem ainda a falta de computadores na escola para cada aluno.

Neste roteiro, em cada aula planejada, os estudantes terão conhecimento sobre o

objetivo de cada aula e o que será desenvolvido.

A análise dos dados foi investigada através da aplicação do relatório-avaliação, que

segundo  D´Ambrosio  (2009)  é um relatório  escrito,  reconhecendo  que  o  mundo

moderno exige a escrita em praticamente todas as ações. Esse relatório permite ao

indivíduo  reconhecer  seu  próprio  processo  cognitivo  e  não  apenas  analisar

quantitativamente o que foi trabalhado, mas sim identificar o nível de conhecimento

construído  nesse  processo.  E  finalmente  os  estudantes responderam  a um

questionário com perguntas relacionadas ao cálculo de juros com uso de tabelas,

para verificar se houve ou não compreensão sobre o assunto.

O produto final dessa pesquisa é uma cartilha ilustrada sobre finanças que pode ser

utilizada por professores da educação básica para trabalhar com os seus estudantes

nas aulas de matemática financeira.

A seguir as atividades realizadas em cada escola pesquisada.

5.1 ATIVIDADES APLICADAS – PRIMEIRA EXPERIÊNCIA

Inicialmente a pesquisa começou a ser realizada no último trimestre de 2013, na

Escola  Estadual  de  Ensino  Fundamental  e  Médio  (EEEFM)  Dr..  José  Moysés,

localizada no município de Cariacica/ES, numa região de periferia, na qual os bairros

ainda carecem de uma melhor infraestrutura e saneamento básico. Conta com o

espaço físico com treze (13) salas e oferta os cursos de ensino fundamental, médio

e Ensino para jovens e adultos.
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Figura 1 - EEEFM DR. José Moysés

Fonte: Santos, 2013.

A pesquisa  foi  iniciada  em duas  turmas  da  1ª  série  do  ensino  médio,  com 70

estudantes  no  total,  no  turno  matutino.  Nessa  etapa  os  estudantes só  tiveram

conhecimento da pesquisa, no final das atividades desenvolvidas.

Um dos históricos da escola escolhida foram os casos de violência e o problema do

tráfico  de  drogas.  Em  2009,  por  exemplo,  um  ex-aluno  e  também  morador  da

comunidade, durante o horário de aula, atentou contra a vida da diretora daquela

instituição. Os estudantes possuem uma diversidade cultural que traça seu modo de

vida, desde a religião, estilos musicais (muito frequente o funk). Também é comum o

trabalho precoce naquela região.

Além disso, existe o agravante do hábito de uso do celular, em sala de aula, pelos

estudantes,  embora  este,  segundo  o  regimento  da  escola,  seja  proibido.  Isso

dificulta o trabalho dos professores.  O uso desse equipamento não é prejudicial,

caso  seja  direcionado  ao  próprio  aprendizado.  Para  se  evitar  o  uso  indevido,  é

preciso  que  a  escola  faça  algum  tipo  de  projeto  de  conscientização  com  os

estudantes.

A escola tem 10 anos, nos últimos quatro (04) foi reformada e no primeiro semestre

de 2013, foi reinagurada, mesmo durante o processo de reforma, as aulas ocorreram

normalmente.

A reforma da escola  mudou todo ambiente  não  somente no aspecto  físico,  mas

também na expectativa dos  estudantes e professores frente a condições melhores
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de estudo.

Porém, mesmo diante dessa mudança, sabemos que não é somente o espaço fisico

que pode promover transformações no ensino, mas que este seja oferecido de modo

que possa promover ao estudante a construção do conhecimento. 

5.1.1 Atividades desenvolvidas na escola Dr. José Moysés

O trabalho foi realizado último trimestre do ano letivo de 2013 com abordagem do

conteúdo de Juros simples e Juros compostos para as turmas do 1º ano do ensino

médio (1º M1 e 1º M2). O mesmo trabalho foi proposto em uma turma do 2º ano do

ensino médio, mas infelizmente a turma não conseguiu desenvolver o trabalho por

vários  motivos:  indisciplina;  falta  de  comprometimento;  falta  de  motivação  e

concentração no trabalho.

Os estudantes do 1º ano do ensino médio pesquisaram na internet e em jornais

anúncios de produtos vendidos a prazo. A turma foi dividida em grupos de 3 a 4

estudantes para a realização da pesquisa. Os estudantes realizaram o cálculo dos

juros através tabela de juros simples e juros compostos e criaram a narração de uma

situação de compra de um produto com juros.

A cada aula os estudantes tinham que realizar um Diário de Bordo para registrar as

atividades  desenvolvidas,  tais  como o anúncio  de  produtos  vendidos  a  prazo;  o

roteiro da narração e a planilha com os resultados.

No  final  do  trabalho,  os  estudantes  construíram  uma  narração  sobre  como  o

consumidor pode ficar atento aos juros na hora de financiar um produto.

As anotações registradas no Diário de Bordo foram utilizadas como instrumento para

identificar a percepção dos estudantes sobre os juros. Cada grupo de estudantes

deveria registrar a data da realização das atividades, o anúncio de um financiamento

encontrado, uma pesquisa sobre o cálculo de juros e a elaboração de uma narração

sobre  a  compra  de  um  produto.  No  decorrer  das  atividades  foi  observada  a

participação de todos os integrantes do grupo.

Ocorre que os estudantes tiveram contato com a tabela de juros simples e juros de

empréstimos e aplicações, apenas nas aulas de matemática.  Ainda não havia sido

trabalhado o sistema de amortizações, como a tabela Price. A maioria dos grupos
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utilizou anúncios de veículos, no Diário de Bordo e desse modo, não foi possível

concluir o trabalho nessa etapa de pesquisa.

Apesar disso, será apresentado um dos trabalhos feitos, pois houve alguns aspectos

que  contribuíram  para  a  compreensão  dos  estudantes  sobre  a  matemática

financeira.

Conforme as imagens a seguir, os estudantes coletaram a propaganda em jornais de

veiculação  local,  fizeram  o  calculo  dos  juros  e  criaram  uma  história  narrativa

ilustrativa sobre a compra de um produto.

Fonte: Santos, 2013.

Através  dos  dados  encontrados,  os  estudantes  fizeram  cálculo  de  juros  e

organizaram em uma narração sobre a compra de um produto, conforme a seguir.

Figura 3 - Resolução do estudante

Fonte: Santos, 2013.

Pode-se observar que, na figura 3, os  estudantes tiveram uma percepção sobre o

valor da parcela, quando disseram que sairia ‘bem em conta’. Essa observação na

Figura 2 - Resolução do estudante
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narração pode ser explicada como uma ilusão monetária, já definida por Kisteman

Junior (2011). Segundo o autor, isso acontece quando o indivíduo acredita que há

vantagem em optar por uma forma de pagamento com base no valor da parcela,

desprezando o valor a pagar no final.

Figura 4 - Resolução do estudante

Fonte: Santos, 2013.

Figura 5 - Resolução do estudante

Fonte: Santos, 2013.

Neste momento da narração, os  estudantes mostram que existe uma maneira de

verificar  se  há  vantagem  em  realizar  essa  compra.  Sem  uso  de  fórmulas,

identificaram que havia uma diferença a pagar entre o valor a vista e a prazo. 
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Figura 6 - Resolução do estudante

Fonte: Santos, 2013.

Os estudantes perceberam que a diferença entre o valor a vista e o valor a pagar no

final  das parcelas seria  os juros a pagar e com a taxa de juros encontrada e a

testaram na tabela de juros simples.

Figura 7 - Resolução do estudante

Fonte: Santos, 2013.

Na  12ª  parcela  encontraram  o  valor  final  correspondente  ao  valor  total  do

parcelamento anunciado, mesmo utilizando o método de juros simples.

Os  estudantes identificaram que não havia a taxa de juros no anúncio. Tentaram

encontrá-la utilizando a fórmula de juros simples. Em seguida utilizaram a tabela de

juros  simples  e  conseguiram  encontrar  o  valor  correspondente  ao  anúncio

investigado.

Os estudantes não tiveram acesso, nessa etapa de pesquisa, à Tabela Price, uma

vez que só haviam estudado juro simples e juro composto até a realização dessa
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atividade. Foi proposto que eles pesquisassem outras formas de calcular os juros. 

No entanto, os  estudantes tentaram partir  do conhecimento que tinham adquirido

nas aulas iniciais de matemática financeira e apesar de não terem alcançado outras

formas de calcular os juros, perceberam que havia uma diferença entre o pagamento

a  vista  e  a  prazo  e  dessa  forma  o  empenho  investido  pelo  grupo  deveria  ser

valorizado, assim como os demais que também tentaram fazer.

No  final  das  atividades,  esse  mesmo grupo  encerrou  a  narração  do  trabalho  e

reforçou ainda mais a importância do conhecimento da prática de juros. A figura a

seguir demonstra essa importância.

Figura 8 - Resolução do estudante

Fonte: Santos, 2013.

Na finalização da narração, os estudantes perceberam que quando uma pessoa não

sabe calcular juros, pode ter desvantagens nas compras. Assim que os estudantes

concluíram as atividades, foi estabelecida uma pontuação para nota, para avaliar o

diário de bordo elaborado no decorrer das tarefas.

No último trimestre de 2014, na Escola Dr José Moysés, houve uma tentativa de

realizar a mesma pesquisa em duas turmas do 1º ano do ensino médio, na intenção

de, ao final do trabalho, aplicar um questionário investigativo e o relatório-avaliação

para os estudantes registrarem o que compreenderam. Infelizmente, só foi possível

ministrar uma aula, uma vez que ocorreram alguns contratempos, em virtude de os

computadores da escola  terem sido levados para a manutenção,  sem um prazo

estimado para  retorno.  A pesquisa  foi  interrompida  e  retomada depois  em outra

escola na região. 

5.2 ATIVIDADES APLICADAS – SEGUNDA EXPERIÊNCIA

No último trimestre  de 2014, de outubro a  dezembro,  foi  iniciada a  pesquisa na
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EEEFM  Alzira  Ramos,  localizada  no  município  de  Cariacica/ES,  com

aproximadamente 30 estudantes do 1º ano do ensino médio, de faixa etária entre 14

a 18 anos.

Figura 9 - EEEFM Alzira Ramos

Fonte: Santos, 2014.

As informações a seguir pertinentes à caracterização da escola pesquisa e o público

que esta atende foram extraídas do Projeto político-pedagógico da EEEFM Alzira

Ramos.  A escola fica situada a Rua Principal, S/Nº, Rio Marinho, Cariacica – ES foi

construída  num terreno  doado  pela  professora  Dona  Alzira  Ramos,  fundada em

1987, funcionando inicialmente somente com o Ensino Fundamental, num total de

08 salas de aula e a partir de 1989, passou a atender também o Ensino Médio. No

período de janeiro de 2006 a dezembro de 2007, a escola passou por mais um

processo de reforma e ampliação.

A EEEFM Alzira Ramos funciona em três turnos atendendo  estudantes do Ensino

Fundamental,  séries  finais  e  Ensino  Médio,  sendo:  Matutino  –  de  7h  as  12h,

atendendo estudantes do Ensino Fundamental (8ª série) e Ensino Médio; Vespertino

– de 13h as 18h, atendendo  estudantes do Ensino Fundamental (6º ano, 6ª e 7ª

série);  Noturno  –  de  18h10min  as  22h  20min,  atendendo  estudantes do Ensino

Médio.  A  capacidade  de  matrículas  da  escola  é  de  1350  estudantes assim

distribuídos:  630  matrículas  no  Ensino  Fundamental,  tendo  a  capacidade  de  35

estudantes por turma e 720 matrículas no Ensino Médio (matutino e noturno) tendo a

capacidade de 40 estudantes por turma.
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A EEEFM Alzira  Ramos está  inserida em uma região periférica  do município  de

Cariacica, em bairro residencial. Trata-se de uma região vulnerável com relação ao

tráfico de entorpecentes. A escola atua nos turnos diurnos e noturnos e seu quadro

de  estudantes está  entre  onze  e  sessenta  anos  (do  6º  ano  ao  Ensino  Médio

noturno).

No turno diurno, são mais frequentes os estudantes adolescentes e jovens cursistas

do Ensino Fundamental – Séries finais e Ensino Médio, com idade entre onze e vinte

anos.  A escola  possui  estudantes  que  se  destacam dentro  e  fora  do  ambiente

escolar.   Há  projetos  da  Secretaria  de  Educação  do  Estado  do  Espírito  Santo

(SEDU/ES) como o Idiomas, o Pré-Enem, os Jogos na Rede. Fora da escola, os

estudantes  se  destacam  ao  prestar  vestibulares  em  universidades  públicas  e

particulares com direito a bolsas de estudos.

Os estudantes do noturno são adolescentes, jovens, adultos e até idosos cursistas

do Ensino Médio regular. Muitos são egressos do diurno ou que precisaram conciliar

escola e trabalho, outros voltaram à escola depois de adultos por necessidades de

trabalho. 

A clientela da escola é bastante diversificada, com estudantes das mais diferentes

naturezas,  agitados,  menos  agitados,  com  facilidades  de  aprendizagem,  com

dificuldades  de  aprendizagem,  uns  mais  comprometidos,  outros  menos

comprometidos bem como alguns com necessidades de atendimentos especiais.

As famílias, por sua vez, muitas são mais comprometidas, outras menos, há aquelas

que não têm tempo de acompanhar a aprendizagem dos filhos. Algumas deixam a

desejar quando ao assunto é parceria escola-família, outras são parceiras da escola.

O corpo técnico administrativo da EEEFM Alzira Ramos é composto pelo diretor, três

pedagogos e cinco coordenadores de turno. Dos pedagogos, dois são efetivos e um

ocupa o cargo em regime de designação temporária. Dos coordenadores, quatro são

efetivos  e  um  atua  em  regime  de  designação  temporária  Os  professores  são

graduados e pós-graduados. O número de professores efetivos aumentou a partir do

último concurso de ingresso no Estado em 2013, com cerca de 50 % de profissionais

efetivos.
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A EEEFM Alzira Ramos funciona em prédio próprio de andar térreo.  Possui uma

área  construída  de  2072  m2.  Possui  rampa  de  acesso  à  entrada  principal  dos

estudantes.  Sua  estrutura  física  é  composta  de  quatorze  salas  de  aula,  um

laboratório de Ciências, uma sala destinada à Sala de Recursos, uma biblioteca, um

laboratório de informática, sala de professores, secretaria, sala da direção, sala da

pedagogia, sala da coordenação, banheiros feminino e masculino para professores,

banheiros  masculino  e  feminino  para  estudantes,  cozinha,  despensa,  área  de

serviço, pátio interno/refeitório e pátio externo com área descoberta. 

5.2.1 Atividades desenvolvidas na escola Alzira Ramos

Desde setembro de 2014, a professora de matemática havia iniciado o conteúdo de

juro simples e juro composto com os seus alunos.  As aulas de matemática foram

realizadas no laboratório de informática, no 3º trimestre de 2014, com uma turma de

32 alunos do 1º ano do ensino médio, na Escola Alzira Ramos.  

Nessa  etapa,  os  estudantes  estavam  cientes  de  sua  participação  na  pesquisa,

desde  o  início  das  atividades  desenvolvidas. A  primeira  aula  foi  realizada  no

laboratório de informática e foi apresentado aos  estudantes o roteiro de aula com

toda a programação das atividades a serem desenvolvidas.

As aulas foram planejadas com base no roteiro de aula elaborado através dessa

pesquisa com o tema “O uso de mídias no ensino da Matemática Financeira”. 

Na  aula  sobre  cálculo  de  juros  na  Tabela  Price  foi  utilizado  o  roteiro  abaixo,

organizado da seguinte forma:

Aula 1

Objetivo: Discussão sobre a aplicação da matemática financeira e criação de uma

tabela no Excel para o cálculo de juros compostos.

Desenvolvimento: O  professor  abordará  conceitos  básicos  da  matemática

financeira  para  o  cálculo  de  juros  simples  e  juros  compostos.  Serão  utilizadas

reportagens em jornais e revistas, para que os estudantes possam comparar o preço
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a  prazo  dos  bens  financiados  com  o  preço  de  venda  a  vista.  Com  auxilio  do

professor e do livro de matemática dos autores Giovanni; Bonjorno; Giovanni Junior

(2005), os estudantes irão montar uma tabela para cálculo de juros compostos.

Recurso: Revistas, Jornais, computador, tesoura, cola, lápis, caneta e borracha.

Local: Laboratório de informática da escola 

Aula 2

Objetivo:  Discussão sobre a aplicação tabela no Excel para o cálculo de juros e

proporcionar  a  interação  dos  grupos  de  estudantes,  na  elaboração  de  uma

apresentação de suas tabelas em slides.

Desenvolvimento:  Com auxilio do professor e do livro de matemática dos autores

Giovanni;  Bonjorno;  Giovanni  Junior  (2005),  os  estudantes deverão  montar  uma

tabela para cálculo de juros dos produtos anunciados nas reportagens.

Com base na tabela realizada em sala de aula, os estudantes irão criar uma tabela

no Excel (com o auxílio do professor), para o cálculo de juros na compra de um bem.

Os  estudantes apresentarão  as  suas  tabelas  e  reportagens  sobre  produtos

financiados, para discussão entre os grupos.

Recurso: Revistas, Jornais, computador, tesoura, cola, lápis, caneta e borracha.

Local: Laboratório de informática da escola.

Aula 3

Objetivo: Discussão sobre a aplicação Tabela Price no Excel para o cálculo de juros

e interação dos estudantes em grupo na elaboração de suas tabelas 

Desenvolvimento:  Com auxilio do professor e do livro de matemática dos autores

Bueno ; Rangel ; Santos (2011), os  estudantes irão montar a Tabela Price para o

cálculo de juros dos produtos anunciados nas reportagens.
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Com base  na  tabela  realizada  em sala  de  aula,  os  estudantes irão  organizar  a

Tabela  Price  no  Excel  (com o  auxílio  do  professor),  para  o  cálculo  de  juros  no

financiamento de veículos. 

Recurso: Revistas, Jornais, computador, tesoura, cola, lápis, caneta e borracha.

Local: Laboratório de informática da escola.

Aula 4

Objetivo: Aplicação do relatório-avaliação e questionário investigativo 

Desenvolvimento:  A avaliação ocorrerá por meio  da realização de um relatório-

avaliação, entregue ao professor na aula seguinte às apresentações das tabelas do

Excel. Segundo D’Ambrósio (2009), trata-se de um relatório escrito, reconhecendo

que o mundo moderno exige a escrita em praticamente todas as ações. Permite ao

indivíduo reconhecer seu próprio processo cognitivo.

O questionário será aplicado ao final da aula para verificar qual a compreensão dos

estudantes sobre o trabalho realizado.

Recurso: Papel A4, caneta, lápis e borracha.

Local: Sala de aula

A seguir é destacado o modelo de relatório-avaliação do autor D'ambrosio (2009)

Depois de apresentar aos estudantes o roteiro de aula, por meio de slide, também

foram-lhes apresentadas as tabelas 6 e 7 abaixo.
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Tabela 6 - Modelo para cálculo de juros

Tempo Dívida  no  início
do mês

Juros do mês Dívida no fim do mês (montante)

1º mês 800,00 5% de 800,00 = 40,00 800,00 + 40,00 = 840,00

2º mês 840,00 5% de 840,00 = 42,00 840,00 + 42,00 = 882,00

3º mês 882,00 5% de 882,00 = 44,10 882,00 + 44,10 = 926,10

Fonte: Giovanni  ; Bonjorno ; Giovanni Junior (2005, p. 294) adaptado.

Tabela 7 - Modelo para cálculo de juros na Tabela Price

Parcelas (t) Prestação Juros
Amortização sobre
o saldo devedor

Saldo devedor

0 Valor a financiar

1
Valor  da
prestação

Taxa  de  juros
multiplicado  pelo
saldo devedor

Valor  da  prestação
menos os juros

Saldo  devedor  anterior  mais
amortização

Fonte:  Bueno ; Rangel ; Santos (2011, p. 95) adaptado

Para o desenvolvimento das atividades foram realizadas 10 aulas, sendo que foi

investido  um  tempo  maior  na  orientação  do  uso  de  planilhas  eletrônicas.  Foi

apresentado  o  roteiro  de  aula  para  os  estudantes com  uma  propaganda  de

financiamento de um veículo, conforme a imagem 01 a seguir. 

Figura 10 - Apresentação do problema para os estudantes

Fonte: Santos, 2014.

O objetivo  neste  momento era  despertar  a  atenção dos estudantes sobre dados
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financeiros  anunciados  na  propaganda  e  resgatar  os  conteúdos  discutidos  pela

professora regente.

Foram discutidas as informações financeiras apresentadas no anúncio. Segundo a

propaganda o valor a vista é R$55.900,00. Para descobrir o valor do financiamento,

os estudantes perceberam que tinham que subtrair o valor total do veículo pelo valor

de entrada, que seria R$55.900,00 – 33.260,00= R$ 22.640,00. 

Outra  informação  discutida  foi  que  o  valor  total  a  pagar  por  todas  as  parcelas

chegaria a R$ 23.976,00, ou seja, haveria uma diferença a pagar. Porém, o anúncio

não deixa claro se isso pode ser decorrente do acréscimo da cobrança de imposto

sobre operações financeiras (IOF) e taxas administrativas.

O primeiro ponto que despertou atenção dos estudantes foi o fato de a taxa de juros

ser de 0% e, por esse motivo, seria preciso descobrir se realmente tal informação

era correta ou não.

Percebendo que havia uma diferença entre o valor a vista e o valor a pagar a prazo,

foi  proposta uma discussão com os  estudantes sobre o cálculo do financiamento

anunciado através da tabela Price e foi explicado também como funcionam os juros

compostos por meio de uma tabela.

Nem todos os estudantes sabiam utilizar o programa Excel e neste momento foi feito

um trabalho em equipe entre os grupos, pois parte dos estudantes que tinham mais

habilidade em utilizar o programa Excel  ajudaram os colegas que não possuíam

essa habilidade, juntamente com a professora e a pesquisadora.

A tabela seguir evidencia o cálculo realizado com base nos dados da propaganda do

financiamento do veículo anunciado.

Tabela 8 - Cálculo de juros na Tabela Price, em sala de aula

Mês Prestação Juros Amortização Saldo Devedor

0 R$ 22.640,00

1 R$ 999,00 R$ 105,05 R$ 893,95 R$ 21.746,05

2 R$ 999,00 R$ 100,90 R$ 898,10 R$ 20.847,95

3 R$ 999,00 R$ 96,73 R$ 902,27 R$ 19.945,69

4 R$ 999,00 R$ 92,55 R$ 906,45 R$ 19.039,23

5 R$ 999,00 R$ 88,34 R$ 910,66 R$ 18.128,58

6 R$ 999,00 R$ 84,12 R$ 914,88 R$ 17.213,69
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7 R$ 999,00 R$ 79,87 R$ 919,13 R$ 16.294,56

8 R$ 999,00 R$ 75,61 R$ 923,39 R$ 15.371,17

9 R$ 999,00 R$ 71,32 R$ 927,68 R$ 14.443,49

10 R$ 999,00 R$ 67,02 R$ 931,98 R$ 13.511,51

11 R$ 999,00 R$ 62,69 R$ 936,31 R$ 12.575,20

12 R$ 999,00 R$ 58,35 R$ 940,65 R$ 11.634,55

13 R$ 999,00 R$ 53,98 R$ 945,02 R$ 10.689,54

14 R$ 999,00 R$ 49,60 R$ 949,40 R$ 9.740,14

15 R$ 999,00 R$ 45,19 R$ 953,81 R$ 8.786,33

16 R$ 999,00 R$ 40,77 R$ 958,23 R$ 7.828,10

17 R$ 999,00 R$ 36,32 R$ 962,68 R$ 6.865,42

18 R$ 999,00 R$ 31,86 R$ 967,14 R$ 5.898,28

19 R$ 999,00 R$ 27,37 R$ 971,63 R$ 4.926,65

20 R$ 999,00 R$ 22,86 R$ 976,14 R$ 3.950,51

21 R$ 999,00 R$ 18,33 R$ 980,67 R$ 2.969,84

22 R$ 999,00 R$ 13,78 R$ 985,22 R$ 1.984,62

23 R$ 999,00 R$ 9,21 R$ 989,79 R$ 994,82

24 R$ 999,00 R$ 4,62 R$ 994,38 R$ 0,44

Fonte: Bueno ; Rangel ; Santos (2011, p. 95) adaptado

Os  estudantes perceberam  que  seria  necessário  realizar  várias  tentativas  no

programa Excel para encontrar o valor da taxa de juros. Em determinado momento,

encontraram o valor da taxa correspondente a 0,464% e esse resultado permitiu

concluir  que  o  valor  anunciado  não  correspondia  ao  valor  a  pagar  no  final  do

financiamento.

Após  a  finalização  dessa  discussão  foi  proposto  aos  estudantes pesquisar

propagandas com anúncios de financiamento de veículos, para a observação dos

seguintes  dados:  valor  a  vista,  taxa  de  juros,  valor  e  quantidade  de  parcelas  e

verificar se precisar se existia alguma informação sobre valor de entrada, cobranças

de taxas administrativas e IOF.

Conforme a Figura 11, um grupo de estudantes pesquisou anúncio de financiamento

de  veículos  e  identificou  as  informações  relativas  à  forma  de  pagamento  para

adquirir esse produto.
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Figura 11 - Grupo de estudantes investigando os dados do anúncio pesquisado

Fonte: Santos, 2014.

O  grupo  realizou  a  pesquisa  no  Google  imagens  e  acessaram  o  site  de  uma

concessionária  que  anunciava  uma  propaganda  de  um veículo  e  as  opções  de

pagamento para adquiri-lo. Em seguida, organizaram os dados no programa Word.

A figura 12 detalha os dados do anúncio que o grupo pesquisou.

Figura 12 - Anúncio pesquisado pelos estudantes

Fonte: Santos, 2014.

O grupo que pesquisou o anúncio acima observou que a taxa de juros anunciada era

de 0% e a propaganda não informava de forma clara se havia cobranças de taxas

administrativas e IOF no parcelamento.
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Com o recurso do programa Excel e com o uso da Tabela Price, o grupo inseriu os

dados informados no anúncio e realizou o cálculo de juros conforme a Figura 13 a

seguir.

Figura 13 - Cálculo de juros na Tabela Price

Fonte: Santos, 2014.

Esse grupo de estudantes identificou que a taxa de juros que foi anunciada como

0%, era na verdade de 0,7234%. Se o consumidor não está preparado para fazer o

cálculo de juros ou buscar orientação acreditará que não houve diferença no valor

final a pagar.

Na realização das atividades desenvolvidas no laboratório de informática, dentre os

oito  (08)  grupos  de  estudantes envolvidos,  apenas um grupo  identificou  que  as

informações anunciadas na reportagem pesquisada estavam de acordo com o que

veiculava.

 A pesquisa  identificou  que  aproximadamente  74%  dos estudantes declarou  no

relatório-avaliação ter compreendido melhor o cálculo de juros utilizando o programa

Excel  e  os  demais  apenas  informaram  que  tiveram  dificuldades  para  utilizar  o

programa Excel.
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Outro resultado obtido com os comentários registrados pelos estudantes no relatório

avaliação foi o fato de os anúncios não serem totalmente claros, pois ao realizar o

cálculos encontraram divergências entre o cálculo de juros na Tabela Price, realizado

por eles e o anúncio veiculado.

No questionário avaliativo cerca de 80% dos  estudantes afirmaram que as aulas

realizadas foram importantes para sua compreensão sobre a função dos juros no

mercado  e  como  podem  se  prevenir  para  não  realizarem  financiamentos  com

cobranças abusivas no futuro.

Em planejamento com a professora regente ficou definida uma pontuação para a

participação  dos  estudantes na  realização  das  atividades  e  na  realização  do

relatório-avaliação.

5.3 ATIVIDADES APLICADAS – TERCEIRA EXPERIÊNCIA

A EEEM Professor Agenor Roris fica localizada no município de Vila Velha/ES.

Figura 14 - EEEM Professor Agenor Roris

Fonte: Santos, 2015.

Em fevereiro de 2015, iniciou-se o planejamento das atividades na escola Professor

Agenor Roris. 
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A Pedagoga Maria de Lourdes Caus informou que o Projeto Político Pedagógico

estava em construção, pois a escola passou por um processo de reforma. Por isso

os dados pertinentes à estrutura da escola foram coletados por meio do relato feito

por ela.

A autorização de funcionamento da escola foi publicada em 05/04/1994, sob nº 3082

e o ato de autorização de funcionamento foi  publicado em 10/06/1999,  sob o nº

036/99. A escola oferece ensino médio, 1º, 2º e 3º ano, com 640 vagas no turno

matutino; 560 vagas no turno vespertino e 160 vagas no turno noturno.

A escola dispõe de 16 salas de aula com 54,16m² cada, com capacidade para 40

estudantes; 07 laboratórios, sendo 02 de informática, 02 de artes, 01 de física e

química, 01 de biologia e 01 de matemática, além de dispor de uma sala de multiuso

com 74,60m². A escola possui um auditório de 310m², com capacidade para atender

cerca de 320 estudantes, além de biblioteca, sala dos professores, sala de grêmio,

secretaria e refeitório, mas não possui quadra de esportes.

5.3.1. Atividades desenvolvidas na escola Professor Agenor Roris

Na realização das atividades, inicialmente foi planejado apresentar um anúncio de

financiamento de um veículo para direcionar os estudantes no uso de tabelas para o

cálculo  de  juros  de  produtos  financiados.  Tendo  vista  que  nas  experiências

anteriores foi constado que existe um entrave muito grande quando o  estudante é

confrontado  a  pesquisar  algo  desconhecido  sem o  direcionamento  do  professor,

sente-se desmotivado e deixa até de fazer a atividade.

Com  base  nos  roteiros  utilizados  nas  outras  experiências  aplicadas,  foram

realizadas algumas modificações conforme o roteiro a seguir.

Tema: Cálculo de financiamento de veículo anunciados nas mídias
.

Aula  1 

Objetivo: Discussão sobre a aplicação da matemática financeira 

Desenvolvimento: Discussão sobre os conceitos básicos da matemática financeira,

através da apresentação de um anúncio sobre financiamento de um veículo. Em
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seguida foi proposto aos estudantes que identificassem qual a diferença do cálculo

de juros na tabela de juro composto em relação à Tabela Price.

Recurso: Revistas, Jornais, reportagens impressas coletadas na internet, tesoura,

cola, lápis, caneta e borracha.

Local: Laboratório de informática

Aula 2

Objetivo:  Construção da Tabela  Price  com direcionamento do professor  para os

estudantes realizarem o cálculo de juros de anúncio de financiamento de veículos.

Desenvolvimento:  Orientação aos estudantes sobre a construção da Tabela Price

em  planilhas  eletrônicas  para  posteriormente  realizarem  o  cálculo  de  juros  de

financiamento de veículos anunciados na mídia.

Recurso: Revistas,  Jornais,  livros,  calculadora,  tesoura,  cola,  lápis,  caneta  e

borracha.

Local: Laboratório de informática.

Aula 3

Objetivo: Realização do relatório-avaliação e questionário investigativo 

Desenvolvimento:  A avaliação  realizada  através  da  realização  de  um relatório-

avaliação, entregue pelo professor na aula seguinte as apresentações das tabelas

do programa Excel.  O questionário foi aplicado ao final da aula para verificar qual a

compreensão dos estudantes sobre o trabalho realizado.

Recurso: Papel A4, caneta, lápis e borracha.

Local: Sala de aula
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Com base no roteiro de aula, foi necessário realizar 12 aulas devido à dificuldade

que alguns estudantes tiveram em utilizar planilhas eletrônicas. A proposta era tentar

fazer com que os  estudantes descobrissem através do uso da Tabela Price como

funciona a amortização dos juros, já que utilizando apenas a fórmula os estudantes

poderiam não compreender da mesma forma como esse cálculo é feito.

Conforme as tentativas realizadas em outras escolas, fazer com que os estudantes

construíssem uma tabela para o cálculo de juros sem o direcionamento do professor

não seria possível, pois a todo o momento é necessário intervir para orientá-los.

Nesse sentindo Skovsmose (2000, p. 18) afirma que “a tarefa é tornar possível que

os  estudantes e o professor sejam capazes de intervir em cooperação dentro da

zona  de  risco,  fazendo  dessa  uma  atividade  produtiva  e  não  uma  experiência

ameaçadora”.

Sobre a realização das atividades, os estudantes foram divididos em grupos e para o

desenvolvimento das atividades, conforme a seguir.

5.3.2 Utilização de um anúncio de jornal para abordagem do conteúdo

Foi apresentado aos estudantes o anúncio de um financiamento conforme a figura

15, encontrada em um jornal impresso.

Figura 15 - Anúncio utilizado na abordagem de conteúdo

Fonte: Tribuna , 2013.
A proposta  inicial  era  descobrir  qual  o  valor  a  pagar  na  compra  do  veículo

anunciado. Em seguida, os estudantes receberam a página original da propaganda
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afim de  analisar  e  devolver  no  final  da  aula.  Isso  porque,  no  rodapé  do  jornal,

informava em letras minúsculas o valor a vista do carro o qual não estava informado

com destaque na propaganda.

Figura 16 - Rodapé da reportagem utilizada na abordagem de conteúdo

Fonte: Santos, 2015.

Os estudantes foram indagados com os seguintes questionamentos:

Questão nº1- Identifique quais as informações que a propaganda anuncia sobre o

financiamento desse veículo.

Questão nº 2 -  Com base na propaganda qual o valor a pagar no financiamento

desse veículo?

Questão nº 3 -  Descubra qual  das tabelas a seguir  podem ser utilizadas para o

cálculo de juros no financiamento desse veículo.

Tabela 9 - Modelo para cálculo de juros no Regime de Juros compostos 

Tempo Dívida  no  início
do mês

Juros do mês Dívida no fim do mês
(montante)

1º mês 800,00 5% de 800,00 = 40,00 800,00  +  40,00  =
840,00

2º mês 840,00 5% de 840,00 = 42,00 840,00  +  42,00  =
882,00

3º mês 882,00 5% de 882,00 = 44,10 882,00 + 44,10 = 926,10

Fonte: Giovanni ; Bonjorno ; Giovanni Junior (2005, p. 294) adaptado.

Tabela 10 - Modelo para cálculo de juros na Tabela Price

Parcelas (t) Prestação Juros
Amortização sobre o
saldo devedor

Saldo devedor

0 Valor a financiar

1
Valor  da
prestação

Taxa  de  juros  multiplicado
pelo saldo devedor

Valor  da  prestação
menos os juros

Saldo  devedor
anterior  mais
amortização

Fonte: Bueno ; Rangel ; Santos ( 2011, p. 95) adaptado
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As tabelas acima foram nomeadas nesta pesquisa como tabela 9 e tabela 10,  as

quais  foram utilizadas na atividade  realizada pelos  estudantes,  como tabela  1  e

tabela 2, respectivamente.

Com base nas questões apresentadas no desenvolvimento das atividades foram

observados os seguintes itens:

●   Questão nº1 - Identificar as informações financeiras do anúncio que poderão

ser utilizadas no cálculo de juros;

• Questão  nº2  -  Cálculo  aritmético  do  valor  a  pagar  com base  nos  dados

oferecidos na propaganda;

• Questão nº3 - Diferenciar a tabela utilizada para cálculo de juros pelo regime

de juros compostos (tabela 1) e a Tabela Price (tabela 2) e identificar qual delas

deveria ser utilizada no cálculo de juros no financiamento de veículos.

• Interpretação  dos  resultados  na  Tabela  Price  -  identificar  se  os  juros

anunciados  correspondiam  ao  número  e  valor  de  parcelas;  identificar  se  havia

cobrança de taxas e IOF no financiamento; verificar se existia alguma diferença da

taxa de juros anunciada ao que efetivamente seria pago; identificar qual a taxa de

juros que correspondia à dívida do financiamento.

• Conclusão - Identificar as dificuldades encontradas, qual a compreensão que

tiveram dos resultados e identificar se as informações que foram anunciadas podem

auxiliar o leitor a realizar o cálculo de juros previamente.

Alguns grupos só conseguiram desenvolver a questão nº 3 após a orientação sobre

a construção de Tabelas em planilhas eletrônicas, conforme será apresentado nesta

pesquisa.

Foram apresentadas  as  seguintes  soluções  por  parte  dos  grupos  de  estudantes

envolvidos:
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Figura 17 - Resolução do estudante

Fonte: Santos, 2015.

Na figura 17, o grupo de estudantes apresentou uma solução sem o uso de fórmulas

na questão número 2. Na terceira questão, depois de realizar o cálculo de juros do

financiamento proposto, justificaram qual a tabela que seria utilizada.

Figura 18 - Resolução do estudante

Fonte: Santos, 2015.

Na figura 18, o grupo de  estudantes destacou que se a tabela 1 fosse utilizada, o

valor da taxa no final alteraria, pois como não havia o campo de parcelas o saldo
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devedor  não  chegaria  a  zero,  diferentemente  da  tabela  2,  em  que  pode  ser

encontrado o valor da taxa de juros correspondente ao valor das parcelas, por meio

de  tentativas  feitas  pelos  estudantes.   E  através  do  saldo  devedor  foi  possível

identificar quando a dívida chegaria ao final.

Com  base  na  questão  nº  2  os  estudantes calcularam  o  valor  a  pagar  no

financiamento.  Na  questão  nº  3,  eles  afirmaram  que  na  tabela  1  existia  uma

diferença  maior  a  pagar  no  final.  Isso  porque  tiverem  que  inserir  os  dados  do

financiamento na tabela de juro composto e depois compararam com a Tabela Price.

Todos os grupos tiveram que fazer esse comparativo. Foi importante, pois além do

conhecimento  adquirido,  puderam  explorar  mais  as  ferramentas  do  programa

BrOffice.

Figura 19 - Resolução do estudante

Fonte: Santos, 2015.

Na solução proposta na figura 19, os estudantes destacaram que o valor final ficou

diferente  se  usasse  a  tabela  1.  Conforme  apontado  nos  grupos  apresentados

anteriormente, isso ocorreu, pois na tabela de juros compostos não havia a coluna

referente  às  parcelas  e  os juros  aumentaram ao  contrário  da Tabela  Price,  que

continha a coluna referente à amortização das parcelas.
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5.3.3 O uso de planilhas eletrônicas no cálculo de financiamento de veículos

Independente de o programa utilizado ser Excel ou BrOffice é necessário inserir as

fórmulas.  Os  computadores  da  escola  pesquisada  possuíam  como  software  o

sistema Linux e dessa forma os estudantes utilizaram o programa BrOffice. 

Para  realizar  o  cálculo  de  juros  de  financiamento  de  veículos  os  estudantes

precisaram verificar qual o valor a financiar; qual o número de parcelas; o valor das

parcelas e da taxa de juros.

Figura 20 - Estudantes em aula no laboratório de informática

Fonte: Santos, 2015.

Foi apresentada aos alunos, por meio de slides, a construção da Tabela de Juros

compostos e a Tabela Price.

Essa discussão contribuiu para que os grupos desenvolvessem a questão número 3

e os estudantes perceberam que a Tabela de Juros compostos, diferente da Tabela

Price, não havia a coluna de prestação, elemento este que fazia parte dos dados

financeiros coletados no anúncio.

Depois de interpretarem todos os dados financeiros os estudantes acompanharam

as orientações da professora na construção da Tabela Price, conforme a figura 21.
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Figura 21 - Construção da Tabela Price no Excel

Fonte: Santos, 2015.

Constatou-se que na célula E34, que representa a 31ª prestação, o saldo devedor

corresponde a R$185,79. A partir desse valor, os pagamentos que são realizados

correspondem aos juros não informados, os quais podem ter sido decorrentes de

taxa administrativas ou IOF.

A partir da 32ª prestação o saldo devedor, na cor vermelha, representa os valores

que excedem o saldo devedor. 

Em discussão com os estudantes foi constatado que o anúncio não informava com

clareza sobre a cobrança de taxa e IOF no financiamento, que poderia justificar essa

diferença.  Foi  necessário  encontrar  a  taxa  de  juros  correspondente  ao  anúncio

investigado.

Esse  processo  não  foi  tão  simples  assim,  pois  os  estudantes  tinham  que

compreender qual a finalidade da taxa de juros e saber como utilizar o programa

Excel para construção da tabela Price.
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Os estudantes tinham que perceber através da construção da Tabela  Price quais as

finalidades das taxas de juros e dos juros de financiamento de veículos anunciados

nas mídias.

Através das orientações para a construção da Tabela Price os estudantes tinham

que descobrir por tentativa qual o valor da taxa de juros correspondente ao valor a

pagar final que foi anunciado.

Nem  todos  sabiam  utilizar  o  programa  Excel,  então  alguns  estudantes  tiveram

dificuldade de construir  a Tabela Price,  pois não tinha que reproduzi-la,  mas sim

compreender e associar os dados coletados no anúncio de um financiamento de

veículos para depois  construí-la.  Essa proposição dialoga com as afirmações de

Freire (1998) que afirma que ensinar é uma forma de produção e construção do

conhecimento.

Diante da resolução apresentada pelos estudantes nas questões número 1 e 2, foi

constada que havia uma diferença a pagar no financiamento e que a taxa de juros

anunciada poderia ser outra. Desse modo os estudantes tiveram que realizar várias

tentativas para descobrir qual a taxa de juros correspondente ao valor final a pagar

anunciado.

Essas tentativas poderiam ser  com qualquer  valor  maior  que 0,99%, até  porque

conforme o passo a passo apresentado aos alunos, com esta taxa o saldo devedor

não chegava a zero. Após os estudantes realizarem diversas tentativas descobriu-se

que a taxa cobrada foi na verdade o valor de 1,637%.

O  passo  a  passo  utilizado  nas  aulas  para  construção  da  Tabela  Price,  foram

detalhados conforme a seguir.

1º passo: Construir a tabela sem preenchê-la

Figura 22 - Construção da Tabela Price no Excel

Fonte: Santos, 2015.
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2º Passo: Preencher a tabela

Na coluna A, eles deveriam digitar os valores referentes aos meses, começando por

zero  (pois  esta  linha  corresponde  ao  saldo  devedor)  até  o  segundo  mês.  Em

seguida,  deveriam  selecionar  e  depois  arrastar  as  linhas  3,  4  e  5  até  a  última

parcela.

Figura 23 - Construção da Tabela Price no Excel

Fonte: Santos, 2015.

3º Passo: inserir as fórmulas

Figura 24 - Construção da Tabela Price no Excel

Fonte: Santos, 2015.

Na coluna E3, deveria digitar o valor do saldo devedor e em seguida teclar “enter”.

Na coluna B4, o  estudante deveria repetir o mesmo procedimento para o valor da

prestação.

Figura 25 - Construção da Tabela Price no Excel

Fonte: Santos, 2015.

No cálculo de juros seria necessário clicar na célula C4, digitar o sinal de igual,
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selecionar a célula E3 e em seguida e digitar o símbolo asterisco (*), que funciona

nas planilhas eletrônicas como multiplicação. Feito isso seria preciso digitar o valor

da taxa de juros,  conforme discutido anteriormente,  no valor  de 1,637% e teclar

“enter”.  

Para o cálculo da Amortização foi necessário clicar na célula D4, digitar o sinal de

igual,  depois  selecionar  a  célula  B4  e  digitar  o  sinal  negativo  e  em  seguida

selecionar a celular C4 e teclar “enter”.

Figura 26 - Construção da Tabela Price no Excel

Fonte: Santos, 2015.

Para calcular o novo saldo devedor, conforme a seguir, seria necessário clicar na

célula  E4,  digitar  o  sinal  de  igual,  depois  selecionar  a  célula  do  saldo  devedor

anterior, no caso E3 e em seguida digitar o sinal negativo e selecionar a célula D4 e

finalmente teclar “enter”.

Figura 27 - Construção da Tabela Price no Excel

Fonte: Santos, 2015.

Não foi preciso repetir todas as operações apresentadas para concluir a tabela, pois

o  programa  de  planilhas  eletrônicas  já  faz  esse  procedimento  automaticamente.

Para tanto, basta selecionar toda a linha 4, clicar na extremidade e, quando aparecer

o ponteiro, deve-se arrastar com o mouse até a última parcela do financiamento.
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Figura 28 - Construção da Tabela Price no Excel

Fonte: Santos, 2015.

4º Passo: Verificar a tabela

Figura 29 - Construção da Tabela Price no Excel

Fonte: Santos, 2015.

Pode-se  observar  que  na  célula  E39,  o  saldo  devedor  chegou  a  R$0,15.  Caso

chegasse a um saldo negativo, significaria que foram pagas parcelas a mais e se o



76

saldo fosse positivo, significaria que ainda haveria saldo devedor.

5.3.4 Atividade desenvolvida pelos estudantes

Depois de discutirem sobre o anúncio apresentado, os estudantes foram convidados

a  procurar  outros  anúncios  de  financiamento,  realizar  o  cálculo  de  juros  para

descobrir o valor final a pagar e discutir sobre os dados que são anunciados.

Figura 30 - Cálculo de juros na Tabela Price realizado pelos estudantes

Fonte: Santos, 2015.

Neste  momento  todos  os  grupos  resgataram  anúncios  sobre  financiamento  de

veículos para discussão e cálculo de juros na Tabela Price.

Figura 31 - Anúncio utilizado por um grupo de estudantes

 
Fonte: Santos, 2015.
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Com base no anúncio acima, o grupo de estudantes pode construir a Tabela Price

para realizar o cálculo de juros e verificar qual o valor a pagar no financiamento.

Constatou-se que o anúncio não informou com destaque o valor e a quantidade de

parcelas, apenas a taxa de juros e o valor a vista do veículo.

Figura 32 - Tabela Price construída por um grupo de estudantes

 
Fonte: Santos, 2015.

Figura 33 - Continuação da Tabela Price construída por um grupo de estudantes

 
Fonte: Santos, 2015.

Com base na taxa de juros anunciada, o grupo percebeu que o financiamento teria o

saldo devedor liquidado em 36 parcelas de R$ 1.233,00.
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Outros  grupos  utilizaram anúncios  em jornais  impressos  e  realizaram o  mesmo

procedimento do grupo acima.

No final das atividades todos os grupos de estudantes apresentaram uma conclusão,

conforme a seguir.

Figura 34 – Resolução do estudante

Fonte: Santos, 2015.

A maioria  dos  grupos  apresentou  uma  conclusão  muito  curta  e  com  aspectos

semelhantes aos registrados no relatório avaliação, conforme será apresentado na

análise de dados desta pesquisa.

Na conclusão acima, os  estudantes mostraram que a matemática financeira pode

ajudar na hora de realizar alguma compra, ou seja, conseguiram perceber que esse

conhecimento pode ser utilizado no cotidiano.

Na  educação  matemática  crítica,  segundo  Skovsmose  (2011),  espera-se  que  o

indivíduo tenha a capacidade de refletir sobre o que está sendo discutido.

Em nenhum momento foi  discutido,  na  aula,  sobre  economia  na compra  de um

produto, mas os  estudantes perceberam que ao saber comparar um produto pela

forma de pagamento, podem, portanto, economizar.
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Figura 35 - Resolução do estudante

Fonte: Santos, 2015.

Um  dos  pontos  em  destaque  na  conclusão  desse  grupo  foi  à  observação  que

fizeram com relação ao poder de convencimento que o valor da taxa de juros tem

em  influenciar  o  consumidor,  que  não  tem  conhecimento  sobre  matemática

financeira.

Dessa forma, os estudantes aplicaram o processo de exploração e explicação citado

por  Skovsmose  (2000)  e  entenderam  o  sentido  e  a  utilidade  da  matemática

financeira, na atividade desenvolvida. 
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Figura 36 - Resolução do estudante

 
Fonte: Santos, 2015.

A conclusão apresentada por  esse grupo demostra  quando a matemática  não é

tratada  na  referência  da  realidade  de  Skovsmose  (2000),  percebe-se  que  os

estudantes acreditam que os conhecimentos discutidos na escola são muito mais

direcionados para os exames que vão prestar  do que para a própria vida.  Essa

situação  é  preocupante,  ao  se  considerar  que  tipo  de  cidadãos  a  escola  tem

formando  para  sociedade,  qual  a  visão  de  mundo  que  os  estudantes estão

construindo e se eles possuem algum de reflexão sobre a matemática conforme a

idealizada por Skovsmose em seus estudos.

Percebe-se a importância da Educação matemática crítica, pois leva a reflexões e a

mudanças no ensino da matemática,  de maneira  que ela  possa contribuir  numa

formação crítica dos indivíduos,  conforme Freire  (1998) afirma que ensinar exige

criticidade.
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Figura 37 - Resolução do estudante

 
Fonte: Santos, 2015.

Foi um desafio levar os estudantes a construírem relato e conclusões na disciplina

de matemática, uma vez que essa não é uma prática comum nas escolas, nessa

área de conhecimento.

Alguns grupos de  estudantes deixaram para construir a conclusão na entrega das

atividades  e  uma  parte  se  sentiu  desafiada  a  escrever  em  um  trabalho  de

matemática, por achar que isso não caberia a tal disciplina.

Muitos  estudantes estão  acostumados  a  fazer  exercícios  em sala  de  aula  ou  a

realizar  trabalho  com  informações  disponíveis  na  internet,  apenas  copiando  e

colando dados já prontos, mas quando precisam pensar e refletir alguns acabam se

sentindo desafiados.

Confrontá-los com as ideias da educação matemática crítica permitiu que tivessem a

liberdade de pensar e falar de tudo aquilo realmente se tornou válido na vida de

cada um.
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6 COLETA E ANÁLISE DE DADOS

O trabalho foi realizado com três turmas do terceiro ano do ensino médio, sendo

duas turmas do turno matutino (3ºM5 e 3ºM6)  e  uma turma do turno vespertino

(3ºV7).

A coleta  e  análise  dos  dados  foram feitas  com base  na  aplicação  do  relatório-

avaliação e de um questionário investigativo.

Segundo D’Ambrósio (2009), o relatório-avaliação é um relatório escrito, que permite

ao indivíduo reconhecer seu próprio processo cognitivo. É através desse relatório,

que se pode fazer a análise de dados, pois nesse documento o  estudante poderá

relatar o que foi compreendido na realização da pesquisa ou ainda se teve alguma

dificuldade. 

Na  análise  do  relatório-avaliação  buscou-se  verificar  qual  a  compreensão  do

estudante através da síntese da aula, dos comentários e das sugestões.

Por meio do questionário investigativo buscou-se identificar a opinião dos estudantes

sobre o uso de planilhas eletrônicas no cálculo de juros e tabelas.

Os  relatos  registrados  pelos  estudantes foram  transcritos  de  acordo  com  os

documentos originais utilizados na pesquisa. 

Buscou-se compreender como o ensino da matemática financeira na perspectiva da

educação  matemática  crítica  pode  promover  conhecimentos  que  permitam  ao

indivíduo uma formação crítica e quais as percepções que os  estudantes tiveram

sobre as atividades desenvolvidas no cálculo de juros de financiamento de veículos

na Tabela Price.

De acordo com o questionário investigativo aplicado no 3ºM5, a turma é composta

por estudantes de faixa etária entre 16 a 18 anos, sendo que 85% de estudantes são

do sexo feminino. No total de 38 alunos matriculados, participaram 34  estudantes,

organizados e 12 grupos.

A turma 3º M6 é composta por estudantes de faixa etária entre 16 a 20 anos, sendo

que  52,77%  de  estudantes são  do  sexo  feminino.  No  total  de  36  estudantes

matriculados, todos participaram do trabalho, organizados em 10 grupos.
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A turma 3º V7 é composta por estudantes de faixa etária entre 16 a 18 anos, sendo

que  72,41%%  de  estudantes são  do  sexo  feminino,  do  total  de  35  estudantes

matriculados,  29  estudantes participaram do trabalho e  foram organizados em 7

grupos.

6.1 PROCESSO DE DETERMINAÇÃO DA TAXA DE JUROS

Os  estudantes  responderam  ao  questionário  investigativo  e  através  desse

instrumento foi possível identificar conceitos da matemática que foram construídos

nos desenvolvimento da pesquisa.

Todos os  estudantes  que  responderam ao  questionário  investigativo  referiram-se

como Excel  o  programa  Broffice,  então  será  mantido  de  acordo  com o  registro

original.

Foi apresentada aos alunos a seguinte questão: “Defina com as suas palavras qual

a finalidade da taxa de juros aplicada no financiamento de veículos”.

Alguns  alunos  ainda  não  responderam  a  questão  diretamente,  por  isso,  tais

respostas  não  serão  reproduzidas.  Foram  selecionadas  as  respostas  de  outros

alunos que, de alguma forma, mantiveram o foco na questão proposta, ou seja, a

finalidade da taxa de juros.

Estudante C: A finalidade da taxa de juros são para acrescentar e aumentar o valor

das  parcelas  que  o  comprador  tem  que  pagar  e  um ótimo  benefício  para  as

empresas que ganham lucros enormes com juros.

Estudante G: A finalidade da maioria das taxas é ganhar em cima do valor que está

sendo pago,  pagando muitas vezes  um valor  acima do cobrado ou financiado,

muitas vezes uma ilusão.

Estudante K: Que o comprador pague mais do que o valor a vista.

Estudante R: Lucro pro comércio.

Os estudantes perceberam que a taxa de juros de financiamento de veículos implica

em acréscimos nas parcelas. 

Percebe-se  que em todas  as  turmas os  estudantes  destacaram a compreensão

sobre a prática dos juros em financiamentos e que isso pode levar o consumidor a
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pagar um valor superior ao devido. Também relataram saber como funciona esse

cálculo nas aulas de matemática financeira já que esse conhecimento pode ajudá-

los no futuro.

Segundo Blanck (2008) quando os juros são pagos em um tempo específico são

expressos como porcentagem do valor original, denominado taxa de juros. Para o

autor  os  juros  é  a  manifestação  do  valor  do  dinheiro  sobre  o  tempo,  sendo  a

diferença de valor entre a quantia de dinheiro no fim e no início do período. Os juros

então são pagos quando se obtém um empréstimo de terceiros, sendo necessário

reembolsar uma quantia maior. 

Os juros funcionam na prática como um aluguel sobre o capital adquirido, tornando-

se um ganho para quem arrenda dinheiro e obtém o retorno de uma quantia maior.
Através  dos  relatos  registrados  pelos  estudantes  foi  possível  constatar  que  eles

perceberam que através de um financiamento o consumidor pode pagar um valor

superior que o valor do produto a vista.

6.2 USO DE PLANILHA

Através  do  relatório  avaliação  aplicado aos  estudantes  foi  possível  identificar  os

resultados  obtidos  no  desenvolvimento  das  atividades  com  o  uso  de  planilhas

eletrônicas, conforme a seguir.

Parte 1
Estudante A: “Junto com excel ficou mais fácil aprendermos pois tudo estava bem

claro. Assim ficamos sabendo que com o pagamento de juros no final dava o dobro

do outro valor a pagar e ficamos sabendo também que com o atrase das parcelas

o juros aumentava”.

Estudante  B:  Essa  aula  não  foi  apenas  para  aprender  a  usar  matemática  na

escola, mas sim na vida, por que um dia nós iremos ter que financiar algo, ou fazer

uma  pesquisa  de  preço  sobre  uma  compra.  Fora  isso  nós  utilizamos  muito  a

planilha do excel no nosso ambiente de trabalho.

Estudante  D:  Na  prática  usando as planilhas  os cálculos pareciam reais  como

poderia acontecer na contabilidade de uma empreza.

Estudante G: Para mim foi complicado na hora de montar a planilha que eu nunca

havia feito algo parecido antes. A dificuldade foi na hora de aplicar os juros. Na
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última  questão  os  juros  anunciado  era  menor  do  que  o  realmente  cobrado,

existindo uma dificuldade de achar o correto.

Estudante I: Foi uma proposta de aula diferente, pois fomos “ sala de informática”

para lidar com os cálculos financeiros através de planilhas eletrônica.

Estudante P: Fomo para o laboratório e lá aprendemos como calcular taxa de juros

no excel. As aulas no laboratório foram bem aproveitosas para mim. Hoje sei que

sou capaz de fazer sozinha.

Estudante Q: Trabalhamos para descobrir  o real  juros no financiamento de um

veículo, que por sinal sai bem mais alto do que o informado na propaganda. Foi

bem interessante aprender a calcular os juros pelo Excel  porque antes eu não

sabia que ele tinha essa função.

Percebe-se que os estudantes relataram que as aulas no laboratório de informática

permitiram compreender a construção de tabela, tornando o cálculo mais prático.

Para eles as planilhas eletrônicas facilitam o cálculo  de juros na compra  de um

produto e alguns estudantes mostraram-se satisfeitos com as atividades que foram

desenvolvidas.  

 A partir dessa experiência os estudantes disseram ser capazes de realizar o cálculo

de juros de produtos anunciados, pois o uso de planilhas facilitou o entendimento

sobre esse assunto, que pode ser útil para a própria vida e no ambiente de trabalho. 
Eles  relataram  terem  compreendido  a  utilização  de  planilhas  eletrônicas  para  a

construção da Tabela Price (nomeada pelos estudantes como tabela 2), no cálculo

de juros de financiamento de veículos. Ainda tiveram alguns estudantes não citados

que  apontaram a  existência  de  problemas  nos  computadores  o  que  dificultou  o

trabalho.  Além  disso,  houve  estudantes  que  nunca  haviam  utilizados  planilhas

eletrônicas para realizar cálculos matemáticos.

Um dos comentários registrados no relatório a avalição o estudante F declarou: ‘Eu

prefiro a aula em sala, pois acho planilha não cai no Enem’. O que chama atenção é

que o estudante acredita que esse tipo de abordagem não cai no Exame Nacional

de Ensino Médio – ENEM. 

Foi possível perceber em outros relatos de estudantes não mencionados a influência

dos exames externos como foco no ensino. Este tipo de reflexão reforça mais ainda
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a necessidade de se trabalhar com a educação matemática crítica.

D’Ambrósio (2009) explica que as avaliações como vêm sendo conduzidas através

de exames e testes, tanto de indivíduos como de sistemas têm aberto deformações

tanto em nível de estudantes e professores quanto de escolas e do próprio sistema.

Para o autor não pode haver dúvidas quanto ao prejuízo que estes testes nacionais

podem causar, bem como o currículo obrigatório para todo o país.

Constatou-se  que  parte  dos  estudantes  acredita  que  o  conhecimento  que  estão

construindo tem a função de ser utilizada para a realização de testes. A educação

está  muito  além desses  instrumentos.  D’Ambrósio  (2009)  conceitua  a  educação

como uma estratégia  da sociedade para facilitar  que cada indivíduo atinja o seu

potencial e ainda serve para estimular os indivíduos a colaborarem com outros em

ações comuns na busca do bem comum.

Parte 2

Foi  possível  identificar  também  as  percepções  dos  estudantes  sobre  o  uso  de

planilhas eletrônicas através da aplicação do questionário investigativo.

Foi  apresentada  a  seguinte  questão:  ‘Em sua  opinião,  o  ensino  da  matemática

financeira lhe permite melhor compreensão através do uso de tabelas no programa

Excel? Justifique sua resposta’.

Estudante B: Sim, pois a matemática financeira que aprendemos pode ser aplicada

ate em nosso ambiente de trabalho. Em ambientes que mexemos com financeiro

ou até organização as tabelas de excel sempre são utilizadas.

Estudante H: Sim, pois auxilia futuramente no mercado  de trabalho o aluno no

setor administrativo, pois o aluno já obtivera o conhecimento necessário para lidar

com  planilhas financeiras.

Estudante M: Sim. Porque facilita bastante é rápido e prático, se fosse feito a mão

com fórmulas seria mais trabalhoso.

Estudante O: Sim, porque no programa Excel  é mais prático, ajuda a entender

melhor, pois é só digitar as fórmulas que o resultado que você quer o programa dá.

Estudante P: Sim, pois o excel já contém formulas para ajudar a fazer os cálculos.

Com o modo de ir montando a tabela já ajuda a compreender.
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Estudante Q:  Sim,  facilita  bem mais  calcular  apenas os  3  primeiros  valores  e

descobrir o resultado final.

Estudante S: Sim, porque facilita a você saber mais a usar o programa e pode

ajudar você a fazer uma entrevista de emprego.

Estudante U: Sim, porque eu puder obter melhor compreensão sobre cálculos de

financiamento, de taxas, de juros e foi bem produtiva essa aula.

Percebe-se que os estudantes destacaram que o Excel torna o cálculo mais prático,

tornando as aulas mais produtivas, além de contribuir como uma experiência a ser

utilizada na conquista de um emprego. O ensino da matemática financeira com a

construção de tabelas no programa Excel permitiu que os estudantes identificassem

sua utilidade no cotidiano e no mercado de trabalho.

Skovsmose  (2000)  quando  trata  sobre  os  ambientes  de  aprendizagens  trata  à

referência a realidade como uma das propostas de se investigar um tema.

Utilizar anúncios de financiamento e realizar os cálculos no programa Excel permitiu

que  os  estudantes  relacionassem  a  teoria  a  prática,  ou  seja,  o  conhecimento

construído e sua utilidade na sociedade.

6.3 REFLEXÃO CRÍTICA

Através dos relatos registrados no relatório avaliação foi possível identificar algumas

percepções dos estudantes na perspectiva da Educação Matemática Crítica. Para

Skovsmose (2000, p. 1):

A educação matemática crítica inclui o interesse pelo desenvolvimento da
educação  matemática  como  suporte  da  democracia,  implicando  que  as
micro-sociedades de salas de aulas de matemática devem também mostrar
aspectos  de  democracia.  A educação  matemática  crítica  enfatiza  que  a
matemática como tal não é somente um assunto a ser ensinado e aprendido
(não importa se os processos de aprendizagem são organizados de acordo
com uma abordagem construtivista ou socio-cultural). A Matemática em si é
um tópico sobre o qual é preciso refletir.

Em outra obra, Skovsmose (2011, p. 101) define o termo crítica indica uma demanda

sobre autorreflexões, reflexões e reações. Para o autor  “podemos dizer que crítica

tem  a  ver  com  uma  investigação  de  condições  para  obter  conhecimento,  uma

investigação dos problemas sociais, sua avaliação e uma reação às situação sociais
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problemáticas”.

A seguir os comentários dos estudantes que apontam a uma reflexão crítica sobre o

trabalho que foi desenvolvido.

Parte 1
Estudante E: Observamos que na maioria vezes os juros faz com que acabemos

pagando muito mais que o valor a vista do financiamento.

Estudante F: É importante saber financiar um carro, pois se algo der errado você

vai ter dívidas para vida toda, então você sempre avisa as pessoas do que um

anúncio pode causar. 

Estudante I: Foi uma aula diferenciada, para compreendermos a importância dos

juros financeiro no dia a dia quando as pessoas decidem consumir com um valor

alto.

Estudante M: Tivemos a oportunidade de poder aprender como se calcula as taxas

de juros que são cobradas em compras realizadas por nós e na maioria das vezes

não sabemos quanto estamos pagando por esses juros e que na verdade nem

sempre o que dizem nos anúncios seria de fato o que pagamos.

Estudante N: Foi uma aula interessante e um pouco diferente das aulas que temos

todos  os  dias,  assim  é  uma maneira  que  nó  alunos  se  interessem mais  pelo

conteúdo.

Os  estudantes  conseguiram  perceber  que  o  conhecimento  construído  sobre

matemática financeira pode ajuda-los em uma situação futura.

Para D’Ambrósio (2009), existe um ciclo vital, na qual a realidade informa o indivíduo

que processa essa  informação e executa  uma ação  que  modifica  a  realidade  e

informa o indivíduo. E para que esse ciclo se desenvolva é preciso mudar a forma

como o ensino é tratado, para que o indivíduo possa se apropriar do conhecimento

para a sua própria vida e não apenas para passar de ano ou em testes e exames.
Relacionando esse ciclo com a pesquisa realizada, um estudante que tenha acesso

a esse tipo de conhecimento torna-se critico e capaz de mudar a própria realidade.
No entanto,  ensinar  exige mudanças.  Para Freire  (1998),  mudar  é difícil,  mas é

possível  se  for  tomada  uma  postura  que  engaje  o  cidadão  no  processo  de

transformação do mundo.



89

Fazer com que a matemática seja vista pelo estudante com um olhar atrativo é uma

forma  de  compreender  o  papel  da  educação.  Para  Freire  (1998)  ensinar  exige

compreender que a educação é uma forma de intervenção do mundo. Para este

autor a pratica docente não se vale ao puro ensino de conteúdos. É preciso que os

estudantes percebam o esforço do professor e que este esforço seja discutido em

classe.

Parte 2
No questionário investigativo também foi possível identificar os posicionamento dos

estudantes  frente a Educação Matemática Crítica.

Foi apresentada a seguinte questão aos estudantes: ‘Qual a diferença que as aulas

realizadas no laboratório de informática, fizeram para o seu entendimento sobre o

cálculo de juros?’

Estudante M: Me fez entender que na maioria das vezes as pessoas não sabem de

fato quanto em dinheiro seria essas taxas cobradas. Por exemplo, 0,54%, a gente

olha e acha que é pouco mais no final tudo daria uma diferença boa.

Estudante R: A diferença foi  que adiquirimos mais experiência com o Escel de

tabela e agora posso analisar antes de comprar o produto e ver se os juros está

sendo cobrado de acordo com o que está escrito.

Parte 3

Foi apresentada a seguinte questão aos estudantes:  “Depois de participar dessa

pesquisa você se sente preparado para calcular os juros de produtos anunciados em

propagandas, para verificar se o valor está de acordo com o estabelecido? Justifique

sua resposta”.

Estudante F: Sim, pois posso ensinar meus amigos, meus familiares a pesquisar

um carro antes de sair comprando e fazendo dívidas.

Estudante G: Sim, com essa atividade vemos o quanto somos enganado achando

que  seria  uma  coisa  e  na  verdade  é  outra.  As  letras  minúsculas  que  mal

visualizamos faz com que prestássemos mais atenção a partir de agora.

Estudante H: Sim, pois vimos na prática como se calcular juros em financiamento.

Pudi observar os detalhes para se calcular juros numa propaganda.
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Para os estudantes as aulas no laboratório de informática permitiram compreender

melhor  o  calculo  de  juros  e  sua  utilidade  na  realidade.  Esse  entendimento  foi

alcançado em decorrência da participação dos estudantes em investigar os juros de

anúncios de financiamentos para descobrir  o valor final  a pagar,  sendo que não

havia  resposta  certa,  pois  os  dados  não  foram  coletados  previamente  pela

professora.

Segundo  Skovsmose  (2000)  as  aulas  baseadas  num  cenário  para  investigação

diferem fortemente das baseadas em exercícios.  Para o autor a diferença tem a ver

com as ‘referências’ que visam levar os estudantes a produzirem significados para

conceitos e atividades matemáticas investigativas.

Quanto  mais  assumam  os  homens  uma  postura  ativa  na  investigação  de  sua

temática,  tanto  mais  aprofundam  a  sua  tomada  de  consciência  em  torno  da

realidade  e,  explicitando  sua  temática  significativa,  se  apropriam  dela  (FREIRE.

2005, p. 114).

6.4 APRENDIZADO

Através  do  relatório  avaliação  aplicado aos  estudantes  foi  possível  identificar  os

resultados  obtidos  no  desenvolvimento  das  atividades  com  o  uso  de  planilhas

eletrônicas, conforme a seguir.

Parte 1
Estudante  B:  Foi  uma  aula  bastante  dinâmica  onde  o  aprendizado  ficou  mais

divertido e foi mais fácil de aprender.

Estudante C: Foi um pouco complicado, mas como eu já tinha uma noção de como

aplicar as fórmulas planilhas e etc. Aprendi como as empresas acrescentam tanto

nas parcelas a ser paga e não nem percebemos que comprar pelo um carnê do

que a vista.

Estudante H: Aprendemos sobre a importância de sabermos matemática financeira

na hora de comprar ou financiar alguma coisa.
Exemplo, como calcular os juros e o IOF de um financiamento.

Estudante R: Nas aulas que fomos para a sala de informática, aprendemos a usar

a tabela no Excel, a calcular juros compostos e identificar o valor a mais dos juros
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que ele colocam sem nós percebermos.

Para  Freire  (1998)  a  capacidade  de  aprender  decorre  a  de  ensinar  e  implica  a

habilidade  de  aprender  a  substantividade  do  objeto  aprendido.  Para  o  autor  a

memorização mecânica do objeto não é aprendizado verdadeiro do conteúdo, pois

aprender  é  construir,  reconstruir  e  constatar  para  mudar.  Freire  propõe  que  se

discuta com os estudantes a realidade concreta a que se deva associar a disciplina

cujo conteúdo se ensina.

Através do ensino da matemática financeira numa perspectiva investigativa osque os

estudantes  conseguiram  perceber  que  a  falta  de  conhecimento  sobre  os  juros

contribui  para  que  o  consumidor  não  perceba  a  diferença  a  pagar  em  um

financiamento.

Parte 2

No questionário investigativo também foi possível identificar os posicionamento dos

estudantes sobre o aprendizado obtido com o desenvolvimento das atividades.

Foi apresentada a seguinte questão aos estudantes: ‘Em sua opinião, o ensino da

matemática financeira lhe permite melhor compreensão através do uso de tabelas

no programa Excel? Justifique sua resposta’.

Estudante B: Sim, pois a matemática financeira que aprendemos pode ser aplicada

ate em nosso ambiente de trabalho. Em ambientes que mexemos com financeiro

ou até organização as tabelas de excel sempre são utilizadas.

Estudante D:  É  uma  pratica  fazer  os  cálculos  no  computador  mas  a  minha

aprendizagem é melhor via papel na sala de aula.

Percebe-se  duas  análise  diferentes  dos  estudantes:  por  um  lado,  na  visão  do

estudante B o uso do Excel pode ser útil no mercado de trabalho em contrapartida o

estudante D prefere um ensino tradicional.

Seja em sala de aula tradicional ou em laboratórios de informática, o importante é

permitir  que  o  estudante  seja  um  sujeito  ativo  e  contribua  na  construção  do

conhecimento para depois se apropriar dele.

A exposição de conteúdos mecanizados permite apenas que o indivíduo repita os

procedimentos  sem  que  haja  alguma  contribuição  ativa  deste  no  processo  de
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ensino, tornando-se seres oprimidos, conforme a visão de Freire (2005).

Permite que esses indivíduos participem ativamente no processo de ensino e para

Freire (2005) um ato de libertação, portanto, cabe ao educador permitir  que isso

aconteça ou não.
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7 PRODUTO FINAL

Foi organizada uma cartilha ilustrada sobre educação financeira, como produto final

dessa pesquisa. Essa cartilha pode ser utilizada em aulas de matemática financeira

com estudantes da educação básica. O material apresenta um roteiro de aula para o

estudante realizar o cálculo de juros em financiamento de veículos anunciados na

mídia.

O estudante teve acesso ao passo a passo para a construção da Tabela Price no

programa  Excel  utilizando  dados  financeiros  informados  em  anúncio  de

financiamento de veículos.

Nessa  atividade  o  estudante  poderá  despertar  o  senso  crítico  sobre  o  anuncio

utilizado  para  identificar  o  valor  a  pagar  no  financiamento  e  se  existe  alguma

informação que pode induzir o leitor ao erro.

A  cartilha  ilustrada  procura  apresentar  algumas  discussões  relacionadas  à

matemática financeira, tais como juros e a construção da Tabela Price. Os desenhos

utilizados na Cartilha  foram elaborados pela  pesquisadora e a ilustrados por  um

estudante  do  3º  ano  do  ensino  médio,  que  realiza  esse  tipo  de  trabalho

profissionalmente, com o apoio dos responsáveis. 

A contribuição  dos  desenhos  desse  estudante  foi  de  suma  importância  para  a

realização do produto final, pois além da linguagem técnica utilizada sobre educação

financeira,  os  desenhos  ilustrados  por  esse  estudante  podem  ser  atrativos  ao

público dessa faixa etária.

A capa do produto final mostra como a matemática financeira pode contribuir para as

escolhas que a pessoa optar no presente em relação ao futuro.
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Figura 38 - Capa do produto final

 

Fonte: Santos, 2013

O produto final procurou mostrar ao estudante que a matemática é uma ferramenta

muito importante não são como disciplina, mas sim para a sua própria vida.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo mostrou que o ensino da matemática financeira numa perspectiva

investigativa  pode  contribuir  na  construção  de  conhecimentos  que  permitam  ao

indivíduo uma formação crítica.

Foi organizado um roteiro de aula e apresentando aos estudantes no laboratório de

informática, por meio de slides. A organização desse roteiro de aula permitiu que os

alunos tivessem acesso aos objetivos e recursos necessários para a realização das

atividades. Também contribuiu para o planejamento das aulas.

Os estudantes utilizaram anúncios de financiamentos e descobriram como calcular

os  juros.  Assim,  enfrentaram o  desafio  de  pensar  e  refletir  sobre  as  atividades

desenvolvidas, pois não havia uma resposta esperada e tiveram que investigar os

juros a pagar em um financiamento. 

O trabalho mostrou a importância do professor no direcionamento das atividades,

pois alguns estudantes estavam acostumados com o método de ensino tradicional,

no qual o professor acaba tendo o papel se solucionar os problemas.

Diferente dessa proposta, o trabalho permitiu que os estudantes refletissem sobre as

atividades  desenvolvidas,  partindo  da  realidade  e  utilizando  a  matemática  para

buscar uma solução. 

Os estudantes tiveram orientação da professora, na construção da Tabela Price em

planilhas eletrônicas, mas cada grupo interpretou os dados financeiros em anúncios

e construíram suas reflexões sobre o trabalho.

Após a  realização  das atividades desenvolvidas no laboratório  de informática os

alunos  preencheram  o  relatório-avaliação  e  o  questionário  investigativo  e

apresentaram as percepções  obtidas.  Os estudantes  registraram no questionário

investigativo que as aulas no laboratório de informática foram práticas e facilitaram o

cálculo de juros de financiamento de veículos.  Na aplicação do relatório-avaliação

foi possível identificar a percepção dos estudantes sobre o trabalho realizado. 

Os estudantes relataram que os juros decorrentes de financiamentos alteram o valor

final a pagar em relação ao valor a vista. Relataram ainda que os conhecimentos
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adquiridos nas aulas de matemática financeira podem ajudá-los a realizar o cálculo

de juros, pois não é o valor das parcelas que torna mais vantajoso a compra a prazo,

mas sim o valor da taxa de juros.

Alguns estudantes ficaram satisfeitos com as atividades que foram desenvolvidas,

pois acharam a aula mais interessante ao utilizar o laboratório de informática nas

aulas de matemática.

Sendo que alguns estudantes precisaram aprender a utilizar o programa de planilhas

eletrônicas.  Além  do  conhecimento  sobre  a  Tabela  Price,  os  estudantes

interpretaram os resultados encontrados.

Verificou-se  ainda  que  os  estudantes  mostraram  ser  capazes  de  interpretar  um

anúncio de financiamento, pois coletaram os dados financeiros, construíram a Tabela

Price e desenvolveram uma conclusão sobre o trabalho.

A partir do método utilizado em sala de aula para a realização das atividades foi

desenvolvido uma cartilha ilustrada como produto final desta pesquisa. Este material

pode ser utilizado por professores da educação básica, nas aulas de matemática

financeira. 

O produto final apresenta orientações para utilizar planilhas eletrônicas no cálculo de

juros na Tabela Price, com base em informações financeiras coletadas em anúncios

de financiamentos. 

No desenvolvimento desta pesquisa foi possível perceber que a área de matemática

financeira carece de estudos sobre Educação Financeira, tanto em livros como em

pesquisas cientificas.

Essa  realidade  é  mais  um  motivo  para  que  se  desenvolvam  estudos  como  a

presente  pesquisa  e  o  produto  final  resultante,  com a  finalidade  de  melhorar  o

ensino de matemática.

Através dos relatos apresentados pelos estudantes, espera-se que as informações

que  foram  discutidas  possam  orientá-los  a  decidirem  suas  escolhas  financeiras

futuras.

Concluiu-se que o presente trabalho contribuiu para a formação dos indivíduos e

dessa forma, contrapôs ao método de ensino tradicional ao promover uma educação
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matemática crítica.
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ANEXO A – Declaração apresentada à escola
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ANEXO B – Declaração apresentada à escola
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ANEXO C - Carta de apresentação do aluno de mestrado
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ANEXO D - Carta de apresentação do aluno de mestrado
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ANEXO E - Autorização para o desenvolvimento da pesquisa
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ANEXO F - Autorização para o desenvolvimento da pesquisa
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ANEXO G - Autorização para o desenvolvimento da pesquisa
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APÊNDICE A - Questionário investigativo aplicado

1) Qual o seu gênero?
a) masculino
b) feminino

2) Qual a sua idade?
______________________________________________________________________

3) Defina com as suas palavras qual a finalidade da taxa de juros aplicada no 
financiamento de bens.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4) Explique ao seu entendimento, como a taxa de juros pode ser calculada.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5) Em sua opinião, o ensino da matemática financeira lhe permite melhor compreensão 
através do uso de fórmulas ou tabelas? Justifique sua resposta.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6) Qual a diferença que as aulas realizadas no laboratório de informática, fizeram para o 
seu entendimento sobre o cálculo de juros?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7) Depois de participar dessa pesquisa você se sente preparado para calcular os juros de 
produtos anunciados em propagandas, para verificar se o valor está de acordo com o 
estabelecido? 
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APÊNDICE B - Relatório-avaliação aplicado

RELATÓRIO-AVALIAÇÃO

Nome do aluno (a): ___________________________________________________
Nome da disciplina: ___________________________________________________
Nome do Professor (a): ________________________________________________
Tema da aula: _______________________________________________________
Data: ______________________________________________________________
Síntese aula:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Bibliografia pertinente:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Comentários dos alunos:
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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APÊNDICE C – Termo de consentimento livre esclarecido - alunos

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - ALUNOS

Eu,(nome do 
responsável)_________________________________________________________ nascido
em _______________, com ______ de idade, estado civil _________________, 
responsável pelo aluno (a) 
__________________________________________________________________________
_,endereço 
__________________________________________________________________________
_____________, RG__________________, CPF__________________, autorizo a 
participação do meu filho (a) de forma voluntária  no estudo de pesquisa intitulado: “O uso 
de mídias no ensino da matemática financeira”, aplicado em uma escola estadual de ensino 
Médio no município de Vila Velha/ES, cujo objetivo é: investigar como a Educação 
matemática crítica pode contribuir no ensino da matemática financeira para promover 
conhecimentos significativos, através do cálculo de juros em planilhas do programa Excel de
produtos anunciados em propagandas. A participação no referido estudo será no sentido de 
autorizar o uso dos diferentes instrumentos/materiais escritos/produzidos por meu filho (a), 
durante o período de pesquisa nas aulas de matemática, desenvolvimentos de atividades e 
outros, de algumas falas observadas em aula e entrevista que se fizerem necessárias para o
desenvolvimento da pesquisa. Também autorizo o uso de imagens que não identifiquem 
meu filho (a) estritamente para fins acadêmicos da pesquisa.

Estou ciente de que minha privacidade e a de meu filho (a) serão respeitadas, ou seja, meu
nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, nos identificar,
será mantido em sigilo.

Também fui informado de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar meu 
consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e de, por desejar sair da 
pesquisa, não sofrerei qualquer prejuízo à assistência que venho recebendo. 

Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são Jackelinne Azevedo Silva dos 
Santos e Prof. Dr. Helio Rosetti Junior, do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Espírito Santo - Ifes e com eles poderei manter contato pelos e-mails 
respectivamente: jackelinneaz@gmail.com e heliorosetti@gmail.com.

Fui assegurado sobre a assistência durante toda pesquisa, bem como me é garantido o livre
acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas 
consequências, enfim, tudo o que eu queira saber antes, durante e depois da minha 
participação.

Tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e compreendido a natureza 
e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre consentimento em permitir a 
participação de meu filho (a), estando totalmente ciente de que não há nenhum valor 
econômico, a receber ou a pagar, pela participação do mesmo.

Vila Velha, 06 de abril de 2015.

____________________________________________________________
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Assinatura do Responsável pelo aluno (a)

____________________________________________________________

Assinatura do aluno (a)

__________________________________________

Pesquisadora: Jackelinne Azevedo Silva dos Santos

____________________________________

Orientador: Prof. Dr. Helio Rosetti Junior


