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RESUMO 

 

Com a presente pesquisa, objetivou-se investigar as Representações Sociais do conceito de 
juros por professores de Matemática da Educação Básica do Rio de Janeiro e do Ensino Básico 
e Secundário de Portugal. Este estudo utilizou a Teoria das Representações Sociais como 
referencial teórico metodológico. Metodologicamente, aplicou-se abordagem qualitativa, 
embora com complementos quantitativos, já que as duas abordagens foram tomadas como 
complementares. Para a coleta de dados optamos por questionários e entrevistas 
semiestruturadas, realizados nos dois países e tratados por Análise de Similitude articulada à 
Análise de Conteúdo, complementada por alguns passos do Modelo de Estratégia 
Argumentativa. Partimos da Hipótese de que os professores usam o conceito de juros no seu 
dia a dia, mas ele não é o conceito científico: este não é utilizado nem na escola. Eles se utilizam 
de uma Representação Social do conceito. As Representações Sociais do conceito apareceram 
fortemente ligadas a PLANEJAMENTO FAMILIAR, TÓPICOS DA MATEMÁTICA e a 
SITUAÇÕES COTIDIANAS. Foi, assim, possível inferir uma forte tensão entre uma prática 
dita tradicional e a exigência de uma pedagogia dita nova. Nossa hipótese foi confirmada, pois 
constatamos que tantos os professores portugueses e, principalmente os brasileiros, agregam 
em sua prática de sala de aula, além do conceito científico de juros, valores morais e alguns 
slogans dessa Pedagogia dita nova, considerando que esse conjunto seja suficiente para 
desenvolver a Literacia Financeira dos estudantes. Quanto ao uso do conceito no cotidiano dos 
professores, constatamos que os brasileiros têm os juros mais presentes em seu dia a dia, mas 
poucos são os que aplicam o conceito em suas vidas, levando mais em conta valores morais e 
emocionais na hora de tomar a melhor decisão. Já os portugueses afirmam utilizar mais o 
conceito para tomar suas decisões, porém, ainda assim, impregnados de valores e slogans do 
que concebem como novo. 
 
Palavras-chave: Juros. Educação Financeira. Literacia Financeira. Representações Sociais. 
Trabalho Docente. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

ABSTRACT 

 

 
With the present research, the objective was to investigate the Social Representations of the 
interest concept by Mathematics teachers of Basic Education of Rio de Janeiro and of the Basic 
and Secondary Education of Portugal. This study used the Theory of Social Representations as 
a methodological theoretical reference. Methodologically it had a qualitative approach, 
although with quantitative complements, since the two approaches were taken as 
complementary. In order to collect data we opted for questionnaires and semi-structured 
interviews carried out in the two countries which were treated by Similitude Analysis 
articulated to Content Analysis and complemented by some steps of the Argumentative Strategy 
Model. We start from the Hypothesis that teachers use the concept of interest in their everyday 
life, but that is not the scientific concept. The scientific concept is not used even in school. They 
use a social representation of the concept. The Social Representations of the concept appeared 
strongly linked to FAMILY PLANNING, TOPICS OF MATHEMATICS and DAILY 
SITUATIONS, which allowed to infer a strong tension between a traditional practice and the 
requirement of a so-called new pedagogy. Our hypothesis has been confirmed, since we find 
that so many Portuguese teachers and especially Brazilians, add in their classroom practice, 
besides the scientific concept of interest, moral values and some slogans of this new pedagogy, 
considering that they are sufficient to develop Literacy Of students. As for the use of the concept 
in the daily life of teachers, we find that Brazilians have the most interest in their daily lives, 
but few apply the concept in their lives, taking more account of moral and emotional values 
when taking the best decision. The Portuguese say that they use more the concept to make their 
decisions, but they are still impregnated with values and slogans of what they conceive as new. 
 

 

Keywords: Teacher Training. Financial Mathematics. Financial Education. Social 

Representations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

SUMÁRIO 

 
1       INTRODUÇÃO ......................................................................................................   14 

2       MATEMÁTICA FINANCEIRA E OS JUROS NO COTIDIANO DO  

          PROFESSOR   ........................................................................................................   26 

2.1     Educação Matemática Crítica e a Matemática Financeira ...............................   26 

2.2     Juros na história e no cotidiano do professor .....................................................   32 

2.3     Um pouco sobre o ensino da Matemática Comercial e financeira no Brasil 

          e em Portugal desde na época do descobrimento até século XX .......................   44 

2.4     Matemática Financeira e o ensino dos juros na escola básica no Brasil 

          e em Portugal atualmente .....................................................................................   55 

2.5     Matemática financeira e o ensino dos juros nos currículos de formação 

          de professores ........................................................................................................   63 

3        QUADRO TEÓRICO ...........................................................................................   69 

3.1     Trabalho docente e o desenvolvimento profissional dos professores de 

           Matemática ...........................................................................................................   69 

3.2      Representações Sociais .........................................................................................   73 

3.2.1  Abordagem estrutural ...........................................................................................   80 

3.2.2  A ancoragem e abordagem estrutural .................................................................   85 

3.2.3  Abordagem Processual .........................................................................................   86 

3.2.4  Educação Comparada ..........................................................................................   91 

4        METODOLOGIA .................................................................................................   95 

4.1     Tipo de pesquisa ....................................................................................................   95 

4.2     Sujeitos ...................................................................................................................   95 

4.3     Campo da Pesquisa ...............................................................................................   98 

4.4     Coleta e Análise dos dados ....................................................................................   99 

4.4.1  Coleta de dados ......................................................................................................   99 

4.4.2  Análise dos dados ................................................................................................... 101 

5        RESULTADOS DAS ANÁLISE DOS DADOS .................................................. 110 

5.1     Análise das questões 1,2,3,4 e 5 ............................................................................ 111 

5.1.1  Questões 1 e 2 ......................................................................................................... 111 

5.1.2  Questões 3, 4 e 5 ..................................................................................................... 116 

5.2     Análise de Conteúdo do material coletado .......................................................... 120 

5.2.1  Resultado da questão 6 do questionário .............................................................. 124 



	

5.2.2  Análise das entrevistas .......................................................................................... 125 

5.3     Análise de Metáforas ............................................................................................. 157 

5.4     Discussão dos resultados ....................................................................................... 162 

5.5     Conclusões .............................................................................................................. 166 

6        REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................ 170 

 

APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO ................................. 183 

APÊNDICE B -  ROTEIRO DAS ENTREVISTAS ..................................................... 186 

APÊNDICE C - QUADRO REFERENTE A QUESTÃO 3 – BRASIL ..................... 187 

APÊNDICE D -  QUADRO REFERENTE A QUESTÃO 3 – PORTUGAL .............  188 

APÊNDICE E -  FREQUÊNCIA RESPOSTAS DOS PROFESSORES BRASILEIROS 

                             E PORTUGUESES DA QUESTÃO 4 EM % .................................. 189 

APÊNDICE F -  FREQUÊNCIA RESPOSTAS DOS PROFESSORES BRASILEIROS 

                             E PORTUGUESES DA QUESTÃO 5 EM % .................................. 190 

APÊNDICE G - DADOS DOS QUESTIONÁRIOS E ENTREVISTAS DE BRASIL  

                             E PORTUGAL .................................................................................... 191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Lista de Figuras 

 

 

Figura 1 - Tábua dos Sumérios no Museu do Louvre ...........................................   34 

Figura 2 - Vaso do templo dos Deuses Sumérios ..................................................   36 

Figura 3 - Problema sobre Juros Compostos em Uruk ..........................................    36 

Figura 4 - “Tratado Geral dos Números”, de Tartaglia .........................................    38 

Figura 5 - Exemplo de juros no livro Elementos da álgebra de Clairaut ………...    40  

Figura 6 - Resolução do exemplo do problema dos juros .....................................     40 

Figura 7 - Quarto termo da resolução ....................................................................    41 

Figura 8 - Termos usados para o segundo e terceiro anos .....................................    41 

Figura 9 - Conclusão para n termos .......................................................................    41 

Figura 10- Exemplos de livros publicados em Portugal ........................................    45 

Figura 11- Capa do Livro Aritmética Comercial e Geometria Elementar ….……    49 

Figura 12- Exemplo de Juros .................................................................................    50 

Figura 13- Resolução do problema ........................................................................    50 

Figura 14- Exemplo de juros compostos ...............................................................    51 

Figura 15- Arithmetica Elucidativa – Manual dos Professores .............................   53 

Figura 16- Tabela sobre os juros sendo considerado um prêmio ..........................    55 

Figura 17- Relação de inclusão dos Juros em relação à Literacia 

        Financeira ............................................................................................    57 

Figura 18- Nomenclatura do ensino no Brasil e em Portugal ................................    60 

Figura 19- Análise de similitude dos professores brasileiros ................................  112 

Figura 20- Análise de similitude dos professores portugueses ..............................  113 

Figura 21- Zona muda das RS dos juros no Brasil ................................................  114 

Figura 22- Zona muda das RS dos juros em Portugal ...........................................  115 

Figura 23- Tese 1 do professor B1.........................................................................  127 

Figura 24- Tese 2 do professor B1.........................................................................  127 

Figura 25- Tese 3 do professor B1 ........................................................................  129 

Figura 26- Tese 4 do professor B1 ........................................................................  130 

Figura 27- Tese 5 do professor B1 ........................................................................  131 

Figura 28- Tese 1 do professor B2 ........................................................................  133 

Figura 29- Tese 1 do professor B3 ........................................................................  136 

Figura 30- Tese 2 do professor B3 ........................................................................  136 



	

Figura 31- Tese 3 do professor B3 ........................................................................  138 

Figura 32- Tese 4 do professor B3 ........................................................................ 139 

Figura 33- Tese 1 do professor B4 ........................................................................  140 

Figura 34- Tese 2 do professor B4 ........................................................................ 141 

Figura 35- Tese 3 do professor B4 ........................................................................ 142 

Figura 36- Tese 4 do professor B4 ........................................................................  143 

Figura 37- Tese 1 do professor B5 ........................................................................  145 

Figura 38- Tese 2 do professor B5 ........................................................................ 146 

Figura 39- Tese 3 do professor B5 ........................................................................ 147 

Figura 40- Tese 1 do professor P1 ......................................................................... 149 

Figura 41- Tese 1 do professor P2 ......................................................................... 151 

Figura 42- Tese 1 do professor P4 .........................................................................  154 

Figura 43- Tese 1 do professor P5 .........................................................................  155 

Figura 44- Foto do Vampiro antes e depois da transformação .............................. 166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Lista de Gráficos 

 

Gráfico 1 - Montante em função do tempo ...........................................................     44 

Gráfico 2 - Gênero dos participantes brasileiros e portugueses ............................   96 

Gráfico 3 - Tipo de escola que os professores brasileiros e portugueses lecionam    97 

Gráfico 4 - Tempo que os professores lecionam ...................................................   97 

Gráfico 5 - Questão 3 - Dados do Brasil ................................................................  116 

Gráfico 6 - Questão 3 - Dados de Portugal ............................................................  117 

Gráfico 7 - Dados questão 4 de Brasil e Portugal ..................................................  118 

Gráfico 8 - Dados questão 5 de Brasil e Portugal ..................................................  119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ABE  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO 

AC  ANÁLISE DE CONTEÚDO 

AIB  ASSOCIAÇÃO INTEGRALISTA 

ANL  ALIANÇA NACIONAL LIBERTADORA 

a.C.  ANTES DE CRISTO 

CONEF  COMITÊ NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

d.C.   DEPOIS DE CRISTO 

EB            ENTREVISTA BRASIL  

EC   EDUCAÇÃO CRÍTICA 

EF   EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

EP                           ENTREVISTA PORTUGAL 

EMC                       EDUCAÇÃO MATEMÁTICA CRÍTICA 

ENEF                      ESTRATÉGIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

G20          GRUPO DOS 20 PAÍSES  

IBGE          INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 

IBOPE                    INSTITUTO BRASILEIRO DE OPINIÃO PÚBLICA E ESTATÍSTICA 

INAF   INDICADOR DE ALFABETISMO FUNCIONAL 

MEA                       MODELO DE ESTRATÉGIA ARGUMENTATIVA 

MEC                       MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

MF   MATEMÁTICA FINANCEIRA 

NC   NÚCLEO CENTRAL 

OCDE        ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 

PCN                        PARÂMENTROS CURRICULARES NACIONAIS  

PISA                       PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT 

PIB                          PRODUTO INTERNO BRUTO 

QB                          QUESTIONÁRIO BRASIL 

QP                         QUESTIONÁRIO PORTUGAL 

REF                        REFERENCIAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

RS                            REPRESENTAÇÃO SOCIAL 

SP                            SÃO PAULO 

TRS                         TEORIA DA REPRESENTAÇÃO SOCIAL 



	

UNESCO          ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A 

CIÊNCIA E A CULTURA  

UNESP                     UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 14	

1 INTRODUÇÃO  

 

Diariamente, no mundo, as pessoas estão consumindo algum tipo de bem material, 

comprando algo, fazendo algum tipo de investimento, pagando a fatura do cartão de crédito ou 

uma conta em atraso, entre outras transações comerciais e financeiras. No Brasil, onde há uma 

alta taxa de inflação em relação a alguns países, às vezes, elas precisam decidir por uma forma 

de pagamento que lhes traga um menor prejuízo financeiro. Qual a melhor opção na hora de 

uma compra: pagar à vista com desconto ou no cartão de crédito? Para se tomar a melhor 

decisão, é preciso utilizar ferramentas que auxiliem a pessoa a fazer a comparação baseada em 

parâmetros técnicos e não somente no seu sentimento. 

Por outro lado, elas também podem querer saber qual o tipo de investimento que lhes dará 

o maior lucro. No Brasil, por exemplo, com a queda de rendimento da caderneta de poupança 

e o crescimento da inflação atual, cada vez mais aumenta o número de pessoas que precisam 

decidir em que aplicação financeira investir o seu dinheiro: renda fixa, títulos do tesouro 

nacional, bolsa de valores, entre outras. Essas pessoas também desejam saber qual o valor final 

a ser resgatado após um investimento, para decidirem sobre o tipo de aplicação que irão fazer. 

Para isso, necessitam de algum conhecimento matemático que as ajudem a decidir o que fazer, 

a tomar a melhor decisão na hora de uma compra ou na hora de investir seu dinheiro. O conceito 

envolvido em todas essas questões acima é conhecido como juros, que será o objeto de pesquisa 

desse trabalho. 

Segundo Martini (2010), os juros são definidos como um valor a ser pago pelo "aluguel" 

do valor total emprestado. Pode-se falar de juros sem se falar de Matemática ou mesmo de 

dinheiro: pratica-se juros muito antes do conceito ser matematizado. Juros são um acréscimo 

feito sobre algo que é de algum modo emprestado. Este acréscimo assume diferentes sentidos, 

dependentes de fatores culturais, e por isso, seu sentido nos diferentes agrupamentos sociais 

pode ser bastante diferente (CASTRO; GOMES; SOARES, 2015). Segundo Giannetti (2012), 

a noção de juros pertence ao metabolismo dos seres vivos, passeando também pelas áreas social 

e espiritual, ao contrário do que se supõe no senso comum, que acredita que os juros se 

restrinjam apenas ao mundo das finanças.  

Para Giannetti (2012), o fenômeno de juros é inerente a toda e qualquer forma de troca 

intertemporal; os juros são o prêmio da espera na ponta credora e o preço da impaciência na 

ponta devedora. Diz, ainda que os juros no mundo natural não são expressos em valores 

numéricos ou taxas percentuais; eles refletem o termo de troca subjacente a todas as situações 
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de permuta intertemporal em modalidades como “usufruir agora, pagar depois” e vice-versa” 

(GIANNETTI, 2012). 

O conceito de juros sempre foi muito utilizado ao longo do tempo. Mattos (1975) destaca 

que os juros e os impostos existem desde os primeiros registros históricos do homem. Os 

primeiros sinais do uso de juros na história da humanidade apareceram, naturalmente, quando 

se percebeu a relação do empréstimo de algum objeto, com o tempo para o mesmo ser 

devolvido. Ainda conforme o autor, juros aparecem nas citações mais antigas: 
[...] os juros eram pagos pelo uso de sementes ou de outras conveniências 
emprestadas; os juros eram pagos sob a forma de sementes ou outros bens. 
Muitas das práticas existentes originaram-se dos antigos costumes de 
empréstimo e de devolução de sementes e de outros produtos agrícolas 
(MATTOS, 1975, p.18).  
 

Giannetti (2012) afirma ainda que existe uma forma particular de juros, que são os juros 

monetários. Na antiguidade temos vários registros do uso desta forma de juros. Eves (2002) 

aponta que: 
[...] as tábuas mostram que os sumérios antigos estavam familiarizados com 
todos os tipos de contratos legais e usuais, como faturas, recibos, notas 
promissórias, crédito, juros simples e compostos, hipotecas, escrituras de 
venda e endossos. [...] há tábuas que são documentos de empresas comerciais 
e outras que lidam com sistemas de pesos e medidas (EVES, 2002, p. 60).
  

Francischetti et al (2007) afirmam que entre os anos de 1450 e 1650 há registros 

mostrando que os termos depósito e juros começaram a ser usados com frequência pelas 

pessoas, o que se tornou essencial para a vida daqueles que trabalhavam com negócios e 

dinheiro. 

Berger (2005) em sua dissertação, Da “usura” a “preferência à liquidez”: a noção histórica 

dos juros, tem como objetivo principal saber como ocorreu o processo de justificação dos juros 

na história e sua utilização em escolas comerciais de Vitória. É uma pesquisa principalmente 

bibliográfica que conta com fontes primárias e secundárias para tentar entender como os juros 

foram incorporados ao currículo de ensino e utilizados em sala de aula em cursos das escolas, 

principalmente das escolas comerciais. O autor faz um grande relato da história dos juros e sua 

importância nas sociedades antigas e atuais, chegando a algumas conclusões tais quais: que os 

juros “foram no decorrer da história objeto de disputa de poder e que as suas justificações foram 

selecionadas, por estes mesmos poderes que os sustentavam.”(BERGER, 2005, p.249); “que o 

processo de aceitação dos juros é um processo social, histórico, econômico, matemático que 

avançou de modo lento e descontínuo, com contribuição moderna de cientistas econômicos.” 

(BERGER, 2005, p.250). 
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Parte do sucesso e progresso da Matemática deve-se ao fato de ela ser de caráter utilitário 

do cotidiano. Seu desenvolvimento histórico se deu para atender às necessidades práticas de 

cada situação. Exemplos podem ser encontrados na construção de fórmulas matemáticas, ou 

seja, receitas práticas que datam da primeira fase da Matemática egípcia e babilônica 

(MACHADO, 2001). Com o conceito de juros não foi diferente; ele foi matematizado e passou 

a ser ensinado nas escolas da Educação Básica como um conceito científico. 

O conteúdo referente ao ensino dos juros está inserido na Matemática Financeira que é 

ensinada nas escolas. A Matemática Financeira que, atualmente, tem como objetivo principal 

estudar a evolução do valor do dinheiro ao longo do tempo, é definida por Zot (1996, p. 21-22) 

como sendo “o estudo da determinação do valor da remuneração do empréstimo (cálculo de 

juros) e de sua rentabilidade (cálculo da taxa de juros)". 

 Silva, A.M., (2011) aprofunda ainda mais e explica que: 
[...] o que concebemos para este novo tema, vai muito além dessa perspectiva 
tradicional, pois queremos educar financeiramente nossos alunos, como parte 
de uma educação matemática, concebida como uma educação pela 
matemática e não uma educação para a matemática. (SILVA, A.M., 2011, 
p.1). 
 

A Matemática Financeira está inserida em um campo muito mais amplo que é o da 

Educação Financeira, e fornece subsídios instrumentais, através de ferramentas de cálculos, que 

podem ajudar na análise de situações práticas, da vida diária, para uma tomada de decisão 

consciente.  

No Brasil a definição de Educação Financeira dada pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) é utilizada e está transcrita da seguinte maneira: 
[...] educação financeira é o processo mediante o qual os indivíduos e as 
sociedades melhoram sua compreensão em relação aos conceitos e produtos 
financeiros, de maneira que, com informação, formação e orientação, possam 
desenvolver os valores e as competências necessários para se tornarem mais 
conscientes das oportunidades e dos riscos nele envolvidos e, então, poderem 
fazer escolhas bem informadas, saber onde procurar ajuda, adotar outras ações 
que melhorem o seu bem-estar. Assim, podem contribuir de modo mais 
consciente para a formação de indivíduos e sociedades responsáveis, 
comprometidos com o futuro. (BRASIL, 2011, p. 1). 

  
Os juros podem ser entendidos como um conceito básico, por serem utilizados 

naturalmente no dia a dia dos indivíduos, ajudando-os a tomar algumas decisões de suas vidas 

financeiras e contribuindo efetivamente para o exercício de sua cidadania. O seu conteúdo é 

abordado na Educação Básica, a qual abarca a educação infantil, o ensino fundamental e ensino 

médio. Segundo o MEC, LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, capítulo II, seção I, 

artigo 22, a Educação Básica tem por finalidades "desenvolver o educando, assegurar-lhe a 
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formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores".  Sendo assim, buscou-se nos documentos 

oficiais, indícios de como e em que anos, este conteúdo deve ser abordado.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) são diretrizes do Governo Federal 

brasileiros com o objetivo de orientar os educadores de escolas públicas e particulares através 

da normatização de alguns fatores fundamentais concernentes a cada disciplina. Verifica-se que 

nos PCN das séries iniciais do Ensino Fundamental de Matemática, os juros não constam dos 

conteúdos propostos. Encontrou-se uma tímida menção da possibilidade de abordar o tema no 

tópico relativo à Matemática das séries iniciais e, nos temas transversais, em “Outros temas”, a 

seguinte indicação:  
Além dos temas apresentados, cada escola pode desenvolver projetos 
envolvendo outras questões consideradas de relevância para a comunidade. 
Temas relacionados à educação do consumidor, por exemplo, são contextos 
privilegiados para o desenvolvimento de conteúdos relativos a medida, 
porcentagem, sistema monetário, e, desse modo, podem merecer especial 
atenção no planejamento de Matemática (BRASIL, 1997, p.28). 
 

Nos PCN de Matemática do Ensino Fundamental das séries finais, este conteúdo já ganha 

um maior destaque: 
Para compreender, avaliar e decidir sobre algumas situações da vida cotidiana, 
como qual a melhor forma de pagar uma compra, de escolher um 
financiamento etc. é necessário trabalhar situações-problema sobre a 
Matemática Comercial e Financeira, como calcular juros simples e compostos 
e dividir em partes proporcionais pois os conteúdos necessários para resolver 
essas situações já estão incorporados nos blocos (BRASIL, 1998, p.86). 
 

 No Ensino Médio, a Matemática está incluída nos PCN na área de Ciências da Natureza 

e suas Tecnologias. Esse documento não aborda o conceito de juros e nem a Matemática 

Financeira de forma específica. O documento Brasil (2000) destaca que a Matemática no 

Ensino Médio tem um caráter formativo, o que ajuda a desenvolver o pensamento e o raciocínio 

dedutivo, e um papel instrumental, por ser uma ferramenta que serve para ser utilizada no dia a 

dia e para muitas tarefas específicas das atividades humanas. 

A zona urbana do Estado do Rio de Janeiro é um grande centro econômico-financeiro e 

pode fornecer indícios ricos para explorar as concepções do conceito objeto da pesquisa, juros. 

Sendo assim, buscaram-se documentos oficiais do referido estado para uma análise. No 

Currículo Mínimo, elaborado em 2013 pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, que serve de 

referência para todas as Escolas da Rede Estadual de Ensino, o conceito de juros aparece 

somente no 7º ano, no tópico Habilidades e Competências. O estudante deve ser capaz de 

utilizar a porcentagem para o cálculo de juros. Nas Orientações Curriculares, os juros simples 
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aparecem no 7º ano, com o objetivo de habilitar o aluno a ser capaz de compreender os conceitos 

elementares e reconhecer as situações em que devem ser utilizados. Posteriormente, no 9º ano, 

o estudante deverá ser capaz de compreender as noções de juros simples e juros compostos e 

ser capaz de reconhecer as situações em que devem ser utilizados.  

No Ensino Médio, tomando como referência o Currículo Mínimo do Estado do Rio de 

Janeiro, este conteúdo é tratado no 2º ano, com as seguintes habilidades e competências: “- 

Distinguir os juros simples dos compostos, aplicando em situações problemas. - Identificar a 

utilização dos conceitos da Matemática Financeira na vida diária comercial. - Utilizar os 

conceitos de Matemática Financeira para resolver problemas do dia-a-dia.” (RIO DE 

JANEIRO, 2013, p.19).  

Acredita-se que, para tornar o estudo da Matemática Financeira mais atraente para o 

estudante e para que o mesmo possa utilizá-la de maneira adequada em sua vida cotidiana, seja 

necessário que os professores, agentes que discutem esses conceitos com os alunos, tenham 

esse conteúdo praticado e pensado em seu próprio dia a dia. Segundo Druck, Hellmeister e 

Peixoto (2004) temos que: 
[...] é importante compartilhar experiências e é essencial que o professor tenha 
acesso a textos de leituras agradáveis que ampliem seus horizontes e 
aprofundem seus conhecimentos. Inserir o conteúdo matemático num 
contexto mais amplo, provocando a curiosidade do aluno, ajuda a criar uma 
base para um aprendizado sólido que só será alcançado por meio de uma real 
compreensão dos processos envolvidos na construção do conhecimento. 
(DRUCK; HELLMEISTER; PEIXOTO, 2004, p.5). 
 

Analisou-se o conteúdo programático de alguns cursos de formação de professores, para 

tentar identificar como eles se apropriam do conceito científico de juros durante tais cursos. 

Observa-se que em sua formação, os professores que concluíram o Curso Normal pelo Governo 

do Estado do Rio de Janeiro, e deverão lecionar nas séries iniciais do Ensino Fundamental, 

aprendem este conteúdo no 3º ano para as seguintes habilidades e competências: “Utilizar 

porcentagem no cálculo de juros simples e compostos; utilizar os conceitos de Matemática 

Financeira para resolver problemas cotidianos” (RIO DE JANEIRO, 2013, p.10).  

Os professores formados em cursos de Pedagogia, que também lecionarão nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental, não possuem uma grade curricular específica para o ensino da 

Matemática. Eles seguem as Diretrizes Curriculares Nacionais de 2005, onde somente é 

sinalizado que o ensino da Matemática deve contribuir para que seus alunos desenvolvam as 

habilidades e competências. Com isso, percebe-se que os estudantes de Pedagogia, que serão 

futuros professores das séries iniciais da Educação Básica, não têm uma formação específica 
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para lidar com este tema, tão presente em suas vidas, e isso gera uma lacuna em sua formação 

e em sua prática de ensino na formação dos seus alunos. 

Já os professores que fizeram licenciatura em Matemática no Brasil, segundo a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (GATTI e SÁ, E.S.S., 

2009), tiveram o conteúdo abordado teoricamente durante o curso. Entretanto, esses 

profissionais precisam de uma abordagem mais crítica, o que significa que o conteúdo deve 

refletir o cotidiano, com exemplos de situações reais do dia a dia das pessoas.  

Sá, I.P. (2012), em sua tese de Doutorado “A Educação Matemática Crítica e a 

Matemática Financeira na Formação de Professores”, teve como objetivo principal de estudo 

analisar crítica e reflexivamente a Matemática Financeira no contexto dos cursos de 

Licenciatura em Matemática no Brasil. Para isso, o pesquisador entrevistou docentes e 

coordenadores de um total de seis instituições, públicas e particulares, de ensino superior; 

efetuou a leitura de projetos político-pedagógicos, das matrizes curriculares e dos 

planejamentos de 90 cursos de Licenciatura em Matemática; além disso, analisou documentos 

da legislação educacional brasileira relacionados aos cursos de Licenciatura em Matemática. 

Ao confrontar os projetos político-pedagógicos com as matrizes curriculares desses cursos e 

com as entrevistas dos professores e coordenadores, constatou-se que para se alcançar o sucesso 

do ensino dessa disciplina, é necessário “ter um enfoque específico para a formação de 

professores, na perspectiva da Educação Matemática Crítica, e ministrada por docentes com 

vivência da Escola Básica e com preparo específico para tal função” (SÁ, I.P. 2012, p. 135). 

De uma maneira geral, Matemática Financeira Crítica “não faz parte das matrizes curriculares 

dos cursos de Licenciatura em Matemática no Brasil” (SÁ, I.P., 2012, p.136). 

Pinto (2011), em seu estudo sobre a importância da Matemática Financeira na formação 

de professores, fez uma investigação nos currículos de nove cursos de licenciatura em 

Matemática do Estado do Rio de Janeiro e constatou que apenas dois desses cursos, incluem 

Matemática Financeira, como disciplina obrigatória. Em outros três cursos ela é oferecida como 

disciplina eletiva, não constando na grade curricular de quatro universidades. Segundo ele, isso 

explica o baixo desempenho de professores na resolução de problemas de Matemática 

Financeira. Estas pesquisas nos ajudam a constatar que nem todos os cursos abordam o tema e 

que é preciso repensar como o conceito de juros pode ser abordado nos cursos de formação de 

professores. 

Complementando o que foi mencionado, Nasser (2013) alerta que a Matemática 

Financeira deve ser cada vez mais inserida na prática pedagógica dos professores de 

Matemática da Educação Básica. Seus estudos indicam que esses professores ainda não estão 
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preparados para ensinar este tema de maneira eficaz, ou seja, abordá-lo com problemas reais, 

proporcionando aos estudantes elementos teóricos para tomar decisões vantajosas, em relação 

à sua vida financeira, no seu cotidiano.  

Autores como Ponte (1992), Nóvoa (2000), Pimenta (2000), D’Ambrósio, U. (1999, 

2006), Sá, I.P. (2012), entre outros, tem contribuído para a reflexão do que é formar professores 

e o que é ensinar. Torna-se cada vez mais indispensável a problematização dos conteúdos para 

uma melhor prática pedagógica, principalmente nos cursos de formação de professores. 

Moreira (2004) procurou estudar, como questionamento principal, a relação entre os 

conhecimentos matemáticos existentes nos cursos de licenciatura e a prática docente. Em 

resposta ao seu questionamento, o autor constatou que “a matemática escolar não está contida 

na matemática acadêmica e que elas possuem, de fato, elementos distintivos marcantes”. Este 

resultado nos ajuda a verificar que existe um hiato entre o que se aprende nos cursos de 

formação de professores e o que se ensina efetivamente na escola. 

Sabe-se que o conceito de juros é efetivamente utilizado na vida diária. Percebe-se que as 

pessoas se utilizam naturalmente deste conceito, sem se preocupar com o conceito científico, 

aprendido em sala de aula. O que é aprendido na escola, fica na escola.  Lins e Gimenez (1997, 

p. 17) afirmam que existe um fracasso: “[...] tantas pessoas que aprendem o que é ensinado na 

escola, mas apenas para a escola”. Um exemplo disso pode ser encontrado em Souza e Torralvo 

(2008, p. 17) quando afirmam que “são comuns as situações em que alguns preferem pagar, por 

exemplo, a parcela mínima da fatura do cartão de crédito para não sacar recursos da poupança”. 

Percebe-se claramente que se essas pessoas fizessem o cálculo dos juros, que estão 

discriminados na fatura do cartão de crédito, em relação à diferença do total da fatura e o valor 

mínimo pago, constatariam que o valor dos juros é muito maior que o valor que receberá com 

o rendimento da poupança. Com isso, fica uma evidente lacuna, em relação aos juros, entre o 

que é aprendido na escola e o que é realmente utilizado no cotidiano. O estudo do conceito 

científico de juros e a capacidade de operar com esse conceito tornam-se extremamente 

relevantes na vida moderna.  

Lima e Sá, I.P. (2010) afirmam que: 
Se as pessoas tivessem algum conhecimento financeiro, saberiam poupar, 
consumir, investir ou reivindicar. Acreditamos que tal formação ajudaria a 
diminuir as gritantes diferenças sociais existentes em nosso país. Evitaria que 
os cidadãos caíssem em armadilhas, como auxiliaria na defesa de seus direitos 
de consumidor e trabalhador, exatamente como defendem Ubiratan 
D’Ambrósio e Ole Skovsmose. (LIMA; SÁ, I.P., 2010, p.35). 
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Por isso, é de extrema importância a inserção da Matemática Financeira nos conteúdos 

escolares da Educação Básica, para que, desde cedo, as pessoas tenham algum conhecimento 

financeiro e possam se prevenir de todas as situações descritas pelos autores. É na Escola Básica 

que se deve iniciar seu estudo, relacionando-o com situações reais do dia a dia. 

Ferreira (2014), em sua dissertação de Mestrado intitulada “A Percepção dos alunos da 

EEM Gabriel Bezerra de Morais acerca dos conhecimentos básicos da Matemática Financeira”, 

procurou buscar o nível de percepção dos estudantes acerca dos conhecimentos básicos da 

Matemática Financeira, inclusive os juros. Após a realização de atividades envolvendo os juros 

simples e compostos, o pesquisador chegou à seguinte conclusão em relação ao assunto: “É 

perceptível, que há pouca familiaridade do aluno acerca dos juros simples e composto, 

tornando-o um sujeito sem muitas opções diante de uma tomada de decisão que envolva o uso 

desses conceitos.” (FERREIRA, 2014, P.56).  Nas considerações finais da pesquisa, o autor 

relata que de acordo com os resultados apresentados, deve-se intensificar o estudo da 

Matemática Financeira nas escolas e, com isso, “encurtar a distância que há entre o 

conhecimento que o aluno apresenta e o conhecimento que meio social exige” (FERREIRA, 

2014, p.57). 

O Instituto Paulo Montenegro e da Ação Educativa, com o apoio técnico, financeiro e 

operacional do Grupo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), realizou 

uma pesquisa sobre as habilidades de leitura, escrita e matemática (alfabetismo). O Indicador 

de Alfabetismo Funcional (INAF) (2011/2012), constatou que apenas um, em cada quatro 

brasileiros, está plenamente alfabetizado. Ser plenamente alfabetizado em Matemática 

significa, segundo o INAF (2012, p.3), que o indivíduo é capaz de resolver “[...] problemas que 

exigem maior planejamento e controle, envolvendo percentuais, proporções e cálculo de área, 

além de interpretar tabelas de dupla entrada, mapas e gráficos”. 

Outra pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas Ilumeo e a Ricam Consultoria, em 

255 municípios brasileiros, com 1.155 pessoas entre 18 e 60 anos de idade, e publicadas em O 

GLOBO (2014, p.1) revela que: “Os brasileiros estão fazendo dívidas sem saber quanto terão 

que pagar por elas. [...], 69% das pessoas que entram no cheque especial não sabem quanto 

pagam de juros. Entre os que devem ao cartão de crédito, 66% não sabem as taxas que pagam”. 

Preocupado com a vida financeira dos brasileiros, o Governo Federal criou estratégias de 

caráter permanente, para promover ações de educação financeira no país. A Estratégia Nacional 

de Educação Financeira (ENEF) foi elaborada pelo Comitê Nacional de Educação Financeira 

(CONEF) e instituída através do Decreto Federal 7.397/2010 e seu principal objetivo é 

“contribuir para o fortalecimento da cidadania ao fornecer e apoiar ações que ajudem a 
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população a tomar decisões financeiras mais autônomas e conscientes” (BRASIL, 2011, p.1). 

O ENEF possui dois documentos norteadores que fazem parte dos programas transversais: 

Orientações de Educação Financeira para Adultos e Orientações de Educação Financeira nas 

Escolas.  

O Programa Educação Financeira nas Escolas propõe, gratuitamente, levar a Educação 

Financeira para o ambiente escolar, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Seu objetivo é 

“contribuir para o desenvolvimento da cultura de planejamento, prevenção, poupança, 

investimento e consumo consciente nas futuras gerações de brasileiros” (BRASIL, 2011, p,1). 

O programa propõe que, iniciando o estudo da educação financeira nos anos iniciais, pode-se 

contribuir “com a construção das competências necessárias para que os estudantes enfrentem 

os desafios sociais e econômicos da sociedade, e também para o exercício da cidadania” (ibid.). 

Este programa pretende apoiar ações para desenvolver a Educação Financeira, tanto para o 

aperfeiçoamento dos professores, como, dos alunos. Porém, como foi iniciado em 2010, suas 

ações ainda não foram efetivamente implementadas nas escolas. As orientações para o Ensino 

Médio já estão prontas e as do Ensino Fundamental ainda estão sendo finalizadas. 

Percebemos com essas ações do Governo Federal uma preocupação com a vida financeira 

da população. Como o estudo do conceito de juros faz parte desse programa, entendemos que 

é de grande utilidade uma efetiva apropriação do tema para formar cidadãos para uma vida 

financeira mais estável. 

Não foi encontrado na literatura nenhum trabalho que investigasse o comportamento dos 

indivíduos em relação ao conceito de juros, em nosso caso, o de professores, em relação ao 

cálculo de juros na vida cotidiana e mesmo em seu trabalho docente. Como o professor é o 

sujeito que discute esse objeto de estudo junto aos alunos, entendemos que é ele quem merece 

maior atenção em nossa pesquisa, pois é a sua ação educativa que vai influenciar a construção 

do conhecimento do aluno. Saber como ele representa os juros em sua vida cotidiana e como 

ele lida com esse conceito na sala de aula, nos permitirá compreender suas expectativas sobre 

a relação ensino-aprendizagem.  

Na tentativa de buscar mais explicações sobre como os professores, de uma maneira geral, 

lidam com o conceito de juros, faremos um estudo comparativo entre Portugal e Brasil, que são 

ligados historicamente pela colonização, especificamente a cidade do Rio de Janeiro que foi 

onde a família real portuguesa se instalou quando chegou ao Brasil em 1808 e acreditamos que, 

por essa razão, tenha sido a cidade com maior influência da cultura portuguesa. Como Portugal 

“descobriu” (termo usado com visão eurocêntrica) e colonizou o Brasil, os brasileiros carregam 

parte da cultura dos portugueses e de outras tantas culturas que se juntaram posteriormente, 
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fazendo do Brasil, um país singular. Além de investigar como se davam as práticas comerciais 

e dos juros na época da colonização, buscaremos as Representações Sociais do conceito de 

juros por parte dos professores envolvidos em cada região, comparando-as para tentar 

compreender a distância entre o que é ensinado na escola e o que é realmente utilizado no dia 

a dia dos brasileiros e dos portugueses.  

Para investigar como os docentes da Educação Básica do Estado do Rio de Janeiro e de 

Portugal lidam com juros em sua prática profissional e em sua vida cotidiana, utilizaremos 

como referencial teórico-metodológico a Teoria das Representações Sociais (doravante TRS) 

de Serge Moscovici. As TRS são definidas como "uma forma de conhecimento, socialmente 

elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma 

realidade comum a um conjunto social" (JODELET, 2001, p.22). Nesse sentido, trata-se de "um 

saber de senso comum ou ainda saber ingênuo, natural" (ibid.). 

Para estudarmos as relações entre o pensamento do dia a dia e a ciência, e, no caso da 

apropriação de um conceito matemático, uma disciplina que provoca tanta rejeição por parte da 

maioria dos alunos, nossa opção foi, portanto, a Teoria das Representações Sociais. De acordo 

com Sá, C.P. (1995), temos: 
Finalmente, na consideração do estatuto epistemológico das representações 
focalizam-se as relações que a representação guarda com a ciência e com o 
real, remetendo para a pesquisa das relações entre o pensamento natural e o 
pensamento científico, da difusão dos conhecimentos e da transformação de 
um tipo de saber em outro, bem como das decalagens entre a representação e 
o objeto representado, em termos de distorções, supressões e suplementações. 
(SÁ, C.P., 1995, p. 33). 
 

Mazzotti (2014) levanta um problema sobre o ensino da ciência, em relação ao ensino de 

um conceito científico. Ele afirma que as adequações feitas pelos diferentes grupos, no nosso 

caso, os professores, são formas de se apropriar do conceito científico e que estas são 

Representações Sociais do conceito. O mesmo autor afirma que: 

O caráter da representação social é dado por sua função: coordenar as 
condutas das pessoas a partir da adaptação do conhecimentos e saberes 
(ideologias) aos seus interesses e necessidades, os quais não coincidem com 
os do duplicado, ou uma ciência ou uma ideologia. E esse duplo é constituído 
por "elementos figurativos" e um "sistema de significações" que operam, 
fazem funcionar a representação social. (MAZZOTTI, 2014, p.221). 
 

Acreditamos que como o estudo dos juros tem uma função na vida financeira das pessoas, 

ao se fazer a adaptação do seu conhecimento para os interesses pessoais, formam uma 

Representação Social. Este fato poderá ajudar a compreender melhor a distância que existe 

entre o seu uso no dia a dia e seu conceito científico. 
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Para analisar as questões educacionais envolvidas na prática educativa da Matemática, 

entendemos que a abordagem processual das Representações sociais, desenvolvida por 

Moscovici (1978), tendo como principal seguidora Jodelet (1984), é a mais indicada, uma vez 

que “enfatiza a importância de tratá-las não apenas como produtos do pensamento social, mas 

também como processos, tentando compreender como as representações são produzidas e 

mantidas” (ALVES-MAZZOTTI, 2008, p. 524). Com o objetivo de ampliar a análise de nossos 

dados, complementamos nosso trabalho com a abordagem estrutural, desenvolvida por Abric 

(1998). 

Nosso objetivo foi investigar as Representações Sociais do conceito de juros por 

professores de Matemática da Educação Básica do Rio de Janeiro e do Ensino Básico e 

Secundário de Portugal. 

Para isso, formulamos as seguintes questões:  

• Como professores utilizam, se ou quando utilizam, o conceito de juros na hora de 

comprar um produto a prazo, na tomada de decisão sobre a forma de pagamento? 

• Como o professor de Matemática planeja o ensino do conceito de juros para os 

estudantes? 

• Quando os professores abordam o conceito de juros, que práticas utilizam para 

influenciar os estudantes na tomada de decisão? 

• Como os docentes relacionam o conceito de juros ensinado na escola com o seu uso no 

dia a dia? 

• Qual a relação entre as Representações Sociais dos professores brasileiros e 

portugueses? 

Partimos da hipótese de que os professores usam o conceito de juros no seu dia a dia, mas 

que não é o conceito científico. Do conceito científico eles não se utilizam nem na escola; Eles 

se utilizam de uma representação social do conceito. 

Este estudo nos possibilitará identificar se há distância entre o que é ensinado na escola 

sobre o tema e o que realmente se utiliza no dia a dia. Uma melhor compreensão do que 

acontece na escola com o conceito de juros poderá informar políticas que façam frente ao grave 

problema do endividamento de parcela significativa da população, bem como melhor 

instrumentalizar o cidadão para o mundo moderno e em constante transformação. 

Para atender nossas expectativas o presente trabalho foi estruturado em seis partes, sendo 

a primeira introdutória, responsável por situar o leitor no problema dessa investigação. Na 

segunda parte, começamos por definir a Educação Matemática Crítica, segundo Ole 
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Skovsmose, e suas contribuições para o ensino da Matemática Financeira e consequente 

formação do cidadão. Posteriormente, foi feito um breve relato dos registros que se tem da 

utilização dos juros na história e como se deu sua matematização, continuando por situar o 

leitor em como se dá o ensino da Matemática Financeira, com foco no ensino dos juros na 

Escola Básica e nos cursos de formação de professores, do Brasil e de Portugal. A culminância 

é o apontamento das relações e diferenças entre os dois países. 

A terceira parte foi dedicada ao quadro teórico, onde iniciamos falando do trabalho 

docente e o desenvolvimento profissional dos professores de Matemática, seguindo os estudos 

desenvolvidos pelo Professor João Pedro da Ponte. Em sequência, apresentamos a Teoria das 

Representações Sociais em duas abordagens: a processual e estrutural, que foram utilizadas 

como referencial teórico-metodológico. São abordados também os temas da Educação 

Comparada que nos dará suporte para fazer a relação e diferenças entre Brasil e Portugal, o 

Modelo de Estratégia Argumentativa e Análise de Conteúdos, que nos ajudaram com a análise 

das entrevistas e questionários. 

Na quarta parte da pesquisa são tratados assuntos de ordem metodológica, onde 

descrevemos o tipo de pesquisa, os seus sujeitos, os locais de sua realização, como se deu a 

coleta e análise dos dados no Brasil e em Portugal. 

A quinta parte foi dedicada à pesquisa propriamente dita, na qual descrevemos os 

questionários e as entrevistas apresentando ao longo do capítulo, os dados e suas análises de 

acordo com o quadro teórico-metodológico. 

A sexta parte traz as Considerações Finais de nossa pesquisa. 
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2 MATEMÁTICA FINANCEIRA E OS JUROS NO COTIDIANO DO PROFESSOR 

 

   2.1 Educação Matemática Crítica e a Matemática Financeira  

 

Apresentamos a discussão sobre a Educação Matemática Crítica (EMC), suas 

contribuições para a formação do cidadão e como é o estudo da Matemática Financeira no Brasil 

durante a Educação Básica.  

O movimento da EMC surge na década de 1980 e se preocupa, sobretudo, com os 

aspectos políticos da Educação Matemática. Alguns questionamentos foram característicos 

desse movimento: a quem interessa que a Educação Matemática seja organizada dessa maneira? 

Para quem deve estar voltada? Como evitar preconceitos nos processos analisados pela 

Educação Matemática que sejam nefastos para grupos de oprimidos como trabalhadores, 

negros, índios e mulheres? 

O movimento da EMC se desenvolveu com expoentes como Marilyn Frankenstein, 

Arthur Powell, Paulus Gerdes, Ubiratan D’Ambrosio, Ole Skovsmose entre outros. Este último 

é professor, dinamarquês, um dos principais responsáveis por divulgar o movimento da EMC 

ao redor do mundo. Seu trabalho tem como centro a questão da democracia. Ole Skovsmose 

nos alerta que se a perspectiva democrática não estiver presente na Educação Matemática, esta 

será apenas uma domesticadora do ser humano em uma sociedade cada vez mais impregnada 

de tecnologia. Ele propõe o trabalho com projetos - também conhecido como modelagem na 

Educação Matemática, a partir do trabalho inicialmente desenvolvido por Rodney Bassanezi - 

como uma possível saída para que a questão democrática se apresente na sala de aula. 

Em quase todos os livros e artigos de Ole Skovsmose, são discutidas as possibilidades de 

desenvolver uma democracia radical. Consciente de suas raízes europeias e da necessidade de 

conhecer outros olhares para não desenvolver uma perspectiva eurocêntrica, busca um 

constante intercâmbio com pesquisadores de diversos países fora dos centros de poder. No 

Brasil, Ole Skovsmose possui estreita parceria com o programa de pós-graduação da 

Universidade Estadual Paulista (Unesp), em Rio Claro (São Paulo/SP). Perspectivas políticas 

semelhantes e interesses comuns em questões ligadas à tecnologia e à modelagem vistas sob 

enfoque pedagógico, são elementos de colaboração. 

Anna Zofia Krygowska (1971) atenta para aspectos necessariamente interdisciplinares da 

área: 
A Didática Matemática está se desenvolvendo como uma típica disciplina de 
“fronteira”. Toda disciplina independente é caracterizada pela especificidade 
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de seus problemas, de sua linguagem e de seu método de pesquisa. Na sua 
primeira fase de desenvolvimento, o tema de fronteira tem um status vago. 
Em particular, seus métodos de pesquisa podem ser bastante heterogêneos. 
Por um lado, a Educação Matemática desenvolve-se na fronteira da 
matemática, de sua filosofia e de sua história; por outro, na fronteira da 
pedagogia e da psicologia. (KRYGOWSKA, 1971, p.118) 
 

Fundamental para uma área, ainda emergente, é a definição de boas questões. Para 

Skovsmose (2001) o desenvolvimento da Educação Matemática como uma pesquisa científica, 

iniciado no fim dos anos 60, tem conduzido às seguintes questões: 1) quais os objetivos da 

disciplina?; 2) que métodos científicos deveriam ser usados?; 3) que relações tem esse novo 

campo com outras disciplinas científicas mais estabelecidas? Afirma ainda que é necessária a 

interação entre Educação Matemática (EM) e Educação Crítica (EC), para que a EM não se 

degenere em uma das maneiras mais importantes de socializar os estudantes em uma sociedade 

tecnológica e, ao mesmo tempo, que não destrua a possibilidade de se desenvolver uma atitude 

crítica em direção a essa sociedade tecnológica. Ensina também que é importante para a EC 

interagir com assuntos das ciências tecnológicas, dentre eles, a EM, para que a EC não seja 

dominada pelo desenvolvimento tecnológico e se torne uma teoria educacional sem importância 

e sem crítica (SKOVSMOSE, 2001). 

Para a EC, a relação entre professor e alunos tem um papel importante, mas a EC enfatiza 

que um princípio importante é que os parceiros sejam iguais. As ideias relativas ao diálogo e à 

relação estudante-professor são desenvolvidas do ponto de vista geral de que a educação deve 

fazer parte de um processo de democratização. Concluindo, o processo educacional deve ser 

entendido como um diálogo (SKOVSMOSE, 2001). 

Bennemann e Allevato (2012) destacam que no ensino de Matemática evidenciam- se 

aulas onde o professor faz uma introdução, com explicações teóricas e formais, sobre um novo 

tópico matemático, algumas questões resolvidas no quadro e, uma lista grande de exercícios 

como trabalho de casa. Algumas variações deste modelo acontecem, mas todas têm um forte 

apego às listas de exercícios que os professores propõem, muitas vezes, por julgarem que 

praticando o aluno compreenderá o conteúdo. Por outro lado, nos programas curriculares, 

encontramos objetivos educacionais como: desenvolver o raciocínio lógico e a criatividade. 

Em sentido contrário às práticas de uma pedagogia considerada mais moderna, a chamada 

Pedagogia Nova, que possam preparar os alunos para o futuro mercado de trabalho e torná-los 

também mais conscientes de sua ação social na sociedade, apresentam-se as práticas docentes 

pautadas em uma Pedagogia Tradicional.  Nela, encontra-se um professor como figura central, 

acomodado em sua zona de conforto, que geralmente segue o livro didático com fórmulas 
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prontas e uma grande quantidade de exercícios adestradores visando à memorização e sem a 

preocupação em levar para o dia a dia da sala de aula os contextos da vida dos alunos. 

Atualmente, as práticas pedagógicas tradicionais são consideradas antigas e superadas. De 

maneira geral, de acordo com Saviani (2005), as Pedagogias Tradicional e Nova se contrapõem. 

A primeira foca nas “teorias do ensino” enquanto a segunda, na “teoria da aprendizagem”.  

Segundo Bennemann e Allevato (2012), algumas questões levantadas por Skovsmose 

(2001, 2007, 2008) e Alro e Skovsmose (2006) ganham destaque com relação ao papel 

sociopolítico da Educação Matemática, sugerindo que este modelo “tradicional” de ensino 

contribui para uma cultura de obediência e submissão consentida. Skovsmose classifica as 

práticas tradicionais como sendo aquelas baseadas na resolução de exercícios estruturados que 

indicam uma sequência de ordens: resolva, efetue, calcule etc., em que as atividades 

desenvolvidas são descontextualizadas em relação ao cotidiano dos alunos e o material didático 

pouco varia. 

Bennemann e Allevato (2012) ainda sugerem “que nós, professores, estamos dedicando 

nossas vidas a um ensino desprovido de criticidade onde aqueles objetivos educacionais são 

ilusões, ou simplesmente atendem a uma ordem social que, não raro, nem sabemos bem qual 

é” (BENNEMANN; ALLEVATO, 2012, p.104).  Bennemann (2013) destaca as premissas da 

teoria de Skovsmose: “o papel sociopolítico da Educação Matemática, a competência 

matemática para agir democraticamente e a dinamização das potencialidades do sujeito por 

meio da EM” (BENNEMANN, 2013, p. 33).  Ainda segundo Bennemann, os pilares da teoria 

de Skovsmose foram desenvolvidos tendo a EC como base com interesse na emancipação. Com 

isso ele propõe a EMC preocupada com o desenvolvimento da capacidade de agir do cidadão. 

Considera também a EC como aquela que “não reproduz passivamente as relações sociais 

existentes, questionando as relações de poder, desempenhando um papel ativo na identificação 

e combate a disparidades sociais” (BENNEMANN, 2013, p.34), defendendo inclusive maior 

aproximação entre EC e EM. 

 
Para Skovsmose (2001), a EC é aquela em que o conhecimento é construído 
através do diálogo. Os alunos e os professores controlam o processo 
educacional com atitudes democráticas. A estrutura curricular é construída 
estabelecendo a aplicabilidade dos assuntos, os interesses atrelados aos 
assuntos, os pressupostos sob os quais foram gerados os conceitos, as funções 
dos assuntos e suas limitações. O processo de ensino e de aprendizagem é 
direcionado a problemas relevantes na perspectiva dos alunos, próximos de 
suas experiências e de seu quadro teórico, tendo uma relação próxima com 
problemas sociais. (SKOVSMOSE, 2001, apud BENNEMANN; 
ALLEVATO, 2012, p. 105) 
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Ainda para Bennemann e Allevato (2012), Skovsmose (2008) aponta a presença de alguns 

aspectos não democráticos na EM existentes por causa de “seu poder de formatação social 

exercido via modelos matemáticos e também via concepções pedagógicas que visam preparar 

uma força de trabalho passiva e eficaz no cumprimento de comandos/ordens” (BENNEMANN; 

ALLEVATO, 2012, p.105). Para os mesmos autores, os estudos e escritos de Skovsmose (2008) 

tratam de “temas como o paradigma do exercício, a ideologia da certeza, o poder de formatação, 

as relações de poder, a democracia e o papel sócio político da EM” (BENNEMANN; 

ALLEVATO, 2012, p.106). Considerando várias possibilidades, seus estudos possivelmente 

referem-se aos prováveis papéis sociopolíticos da EM no que diz respeito a “promover a 

submissão a ordens, a discriminação por classificação e diferenciação, a filtragem ética e a 

cidadania crítica” (BENNEMANN; ALLEVATO, 2012, p.108). E, ainda, que “a EMC 

representa a expressão das preocupações com esses papéis que a Educação Matemática pode 

desempenhar na sociedade” (BENNEMANN; ALLEVATO, 2012, p.108). 

A EMC fortalece a sociedade pelo desenvolvimento da capacidade democrática potencial 

dos cidadãos. Para isso, tem uma relação de poder igualitária entre professor e estudantes. 

Bennemann e Allevato (2012) afirmam que o termo Materacia é usado por Skovsmose 

(2008) “para falar da competência de interagir e agir em situações sociais e políticas 

estruturadas pela Matemática” (BENNEMANN; ALLEVATO, 2012, p.110), caminhos da 

Educação Matemática Crítica. Em Skovsmose (2007, p. 241) 
O mesmo sentido atribuído à Materacia é o de Matemácia, de forma que “a 
noção de matemácia representa uma competência, que está relacionada à 
matemática e que, como a noção de Freire sobre letramento, inclui suporte 
para a cidadania crítica. A noção de matemácia inclui não apenas referências 
à matemática, no amplo sentido do termo, mas também referência ao modo 
pelo qual a democracia é interpretada como uma forma de vida”. 
(SKOVSMOSE, 2001, apud BENNEMANN; ALLEVATO, 2012, p. 110) 
  

Para Bennemann e Allevato (2012) a EMC tem conseguido bons resultados trabalhando 

com projetos (modelagem educacional) e atividades com foco investigativo, desenvolvendo 

assim a Materacia/Matemácia. Ainda segundo esses autores, os trabalhos de Skovsmose nos 

levam a um olhar diferenciado sobre o ensino de Matemática. “Somos expostos a uma crítica a 

respeito do que muito fazemos e somos, também, estimulados a refletir sobre o poder 

formatador da Matemática e o importante papel que a EM tem no desenvolvimento da 

capacidade democrática dos cidadãos” (BENNEMANN; ALLEVATO, 2012, p.111). 

Skovsmose é o principal provocador da EMC. 

O estudo de Matemática Financeira no Brasil na Educação Básica não segue estes 

caminhos. Ao contrário, tem sido desvalorizado pela escola. Talvez, por uma não compreensão 
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de seu papel no dia a dia da vida moderna, tem-se mesmo poucos estudos sobre seu ensino-

aprendizagem. Hoje, tudo que fazemos em nosso cotidiano, de algum modo, seria mais simples 

com a compreensão de conceito básicos deste campo. Este é definido de modo bastante simples. 
De uma forma simplificada, podemos dizer que a Matemática Financeira é o 
ramo da Matemática Aplicada que estuda o comportamento do dinheiro no 
tempo. A Matemática Financeira busca quantificar as transações que ocorrem 
no universo financeiro levando em conta a variável tempo, ou seja, o valor 
monetário no tempo (time value money). As principais variáveis envolvidas 
no processo de quantificação financeira são a taxa de juros, o capital e o 
tempo. (SANTOS, 2005, p. 157). 
 

Acreditamos que, para tornar o estudo da Matemática Financeira mais atraente e relevante 

para o estudante e para que o mesmo possa utilizá-lo de maneira adequada em sua vida 

cotidiana, seja necessário que os professores, agentes que discutem esses conceitos com os 

alunos, tenham esse conteúdo praticado e pensado em seu próprio dia a dia. Segundo Druck et 

al (2004): 
é importante compartilhar experiências e é essencial que o professor tenha 
acesso a textos de leituras agradáveis que ampliem seus horizontes e 
aprofundem seus conhecimentos. 
Inserir o conteúdo matemático num contexto mais amplo, provocando a 
curiosidade do aluno, ajuda a criar uma base para um aprendizado sólido que 
só será alcançado por meio de uma real compreensão dos processos 
envolvidos na construção do conhecimento. (DRUCK et al, 2004, p.5) 
 

A Matemática Financeira é um dos assuntos mais relevantes e importantes para o cidadão 

na atualidade, pois permite que ele tome decisões melhores para sua vida, e deveria ser tratada 

de forma mais ampla por educadores. Observa-se que, em muitos casos esse conteúdo é 

trabalhado superficialmente.  

A história da matemática pode oferecer uma importante contribuição ao 
processo de ensino-aprendizagem dessa área do conhecimento. Ao revelar a 
matemática como uma criação humana, ao mostrar necessidades e 
preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, ao 
estabelecer comparações entre os conceitos e processo matemáticos do 
passado e do presente, o professor cria condições para que o aluno desenvolva 
atitudes e valores mais favoráveis diante desse conhecimento. Além disso, 
conceitos abordados em conexão com sua história constituem veículos de 
informação cultural, sociológica e antropológica de grande valor formativo. A 
história da matemática é, nesse sentido, um instrumento de resgate da própria 
identidade cultural. Ao verificar o alto nível de abstração matemática de 
algumas culturas antigas, o aluno poderá compreender que o avanço 
tecnológico de hoje não seria possível sem a herança cultural de gerações 
passadas. (BRASIL, 1998, p. 42-43). 

 

D’Aquino (2008) defende ser importante as crianças saberem o valor do dinheiro em 

relação ao trabalho, assim como a relação entre consumo x necessidades básicas. Ele lembra 
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também que os pais devem desenvolver a consciência financeira dos filhos, e que as escolas 

têm a função de completar esse desenvolvimento, já que a Educação Financeira exige tempo 

para ser aprendida. Este tema no Brasil precisa ser tratado nas escolas com mais ênfase, pois a 

maioria das pessoas acaba por ter experiências muito negativas com as finanças. Cada vez mais 

a população se vê refém das várias mídias, com propagandas enganosas, que defendem ser fácil 

a aquisição de produtos comprados a prazo, sem perceber o quanto podem perder devido aos 

juros embutidos no preço final dos produtos. Em muitas situações do cotidiano, durante uma 

compra ou venda de um produto, ou de uma aplicação no mercado financeiro, na caderneta de 

poupança, por exemplo, está envolvido o conceito dos juros. Saito (2007) justifica a 

importância da Educação Financeira a partir das mudanças que se tem vivenciado no país.  

Bennemann e Allevato (2012) relatam que ao longo da história, a Educação Matemática 

estimulava e ainda vem estimulando os estudantes a resolverem exercícios considerados 

modelos, devido à crença “de que quanto maior o número de modelos o aluno dominar, maior 

será suas chances de sucesso nas mais diversas avaliações, sejam escolares ou em concursos, 

haja vista, em grande número dessas avaliações, as perguntas seguirem a linha dos exercícios 

modelos” (BENNEMANN; ALLEVATO, 2012, p.106). Os autores acreditam que esse fato 

incentiva a escola a permanecer com o mesmo modelo de ensino, pois atende/obedece a 

demanda social.  

No entanto, ainda segundo Bennemann e Allevato (2012), “o discurso social dominante 

é o da necessidade de criatividade, raciocínio lógico, capacidade de análise, entre outras 

habilidades que os conhecimentos matemáticos supostamente ofereceriam aos profissionais” 

(BENNEMANN; ALLEVATO, 2012, p.106). Os autores questionam se com isso a sociedade 

está “iludida com a capacidade da Matemática de preparar profissionais inovadores, ou a 

estrutura social se beneficia com uma massa trabalhadora treinada para receber comandos?” 

(BENNEMANN; ALLEVATO, 2012, p. 106). 

O estudo da Matemática Financeira no Brasil durante a Educação Básica apresenta muitos 

problemas. Alguns se dão em consequência dos tempos em que se apostou na domesticação do 

cidadão, da ordem, da obediência, como na ditadura militar, cujo interesse era por uma 

educação automatizada, para o controle até do pensamento dos indivíduos. Outros são recentes: 

passamos as últimas décadas com questões financeiras apresentadas como incompreensíveis 

pela mídia, incentivando a crença de que não é possível aprender sobre números, influenciando 

diretamente as pessoas sobre como e o que devem fazer com seu dinheiro.    
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2.2 Juros na história e no cotidiano do professor  

 
O conhecimento matemático é historicamente construído e, portanto, está em 
permanente evolução. Assim, o ensino de Matemática precisa incorporar essa 
perspectiva, possibilitando ao aluno reconhecer as contribuições que ela 
oferece para compreender as informações e posicionar-se criticamente diante 
delas. (BRASIL, 1998, p. 57)  

 

A matemática se originou e se desenvolveu em função das necessidades enfrentadas 

pelo homem na natureza e em suas relações sociais no decorrer no tempo. D’Ambrosio, U. 

(2003) defende que as ideias matemáticas surgiram para tentar explicar e entender fatos e 

fenômenos que ocorrem na vida diária. Nesse mesmo sentido, Caraça (1984, p.14) afirma que 

não há dúvidas de que os fundamentos da matemática, assim como outros ramos da ciência, 

mergulham na vida real. O surgimento da matemática financeira seguiu o mesmo fluxo. Várias 

sociedades desenvolveram e aperfeiçoaram o conceito dos juros e que este ajudou a construir a 

matemática comercial e financeira que temos nos dias de hoje. 

De acordo com D’Ambrósio, U. e D’Ambrósio, N. (1972), no início dos tempos o 

homem produzia apenas para o seu consumo. Com a chegada do progresso e o aumento das 

suas necessidades, ele começa a trocar o que sobrava de sua produção com o que lhe faltava, 

surgindo assim o comércio. Primitivamente o comércio era muito complicado e consistia apenas 

na troca de mercadorias. Com o surgimento do comércio e das transações financeiras, surge o 

conceito de juros que foi amplamente utilizado ao longo da história. Giovanni e Giovanni Junior 

(2005) afirmam que foram criadas inúmeras teorias para tentar explicar a existência dos juros, 

e cita como exemplo a que foi desenvolvida por Eugen Von Boehm-Bawerk, da escola 

austríaca, na qual afirma que os juros existem devido à preferência das pessoas em consumir 

mais no presente do que no futuro, ou seja, que eles existem devido à manifestação das 

preferências temporais dos consumidores.  

Na etimologia da palavra juros temos: Juros vem de jus, juris (direito, justiça). O que 

sugere que os juros estejam referidos a um direito, o de receber pelo aluguel de uma 

determinada coisa. Em outras línguas, talvez menos românticas, os juros são tratados como 

sendo interesse, quase sinônimo de juros: Em espanhol usa-se Interés, interesse em italiano, em 

francês temos intérèt e em Inglês, interest. Estas ideias estão em acordo com o que pensamos 

hoje sobre o termo, mesmo a ideia do cristianismo, em que os juros eram tratados como usura.   

Em relação ao surgimento dos juros, existem muitas controvérsias em relação ao tempo 

em que isso se deu. Segundo Berger (2005), um dos primeiros indícios da noção de juros está 

voltado à oferenda dos sumérios, na Mesopotâmia, à Deusa Inanna, responsável pela fertilidade 
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e produção dos campos. Os camponeses tomavam emprestados dos sacerdotes animais, 

sementes, arado e até os campos para plantar. Quando iam pagar, devolviam o que fora 

emprestado e acrescentavam uma oferenda como agradecimento. O uso dos juros, ao longo do 

tempo, envolveu questões religiosas, políticas, filosóficas e éticas, e foi condenado por muitos 

filósofos e pensadores, como descreveremos mais adiante. 

  D’Ambrósio, U. e D’Ambrósio, N. (1972) e DeGarmo (1969) afirmam que dentro da 

matemática econômica e financeira, a utilização dos juros é a operação mais antiga e a que 

sofreu menores mudanças com o passar do tempo. Corroborando a afirmação dos autores 

citados em relação ao seu tempo de uso, tem-se menção ao seu uso no Velho Testamento em: 

Êxodo 22:25 - "Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás 

com ele como credor; não lhe imporás juros", Levítico 25: 35-37 - 35 “E, quando teu irmão 

empobrecer, e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás, como estrangeiro e peregrino 

viverá contigo.”; 36: “Não tomarás dele juros, nem ganho; mas do teu Deus terás temor, para 

que teu irmão viva contigo.”; 37: “Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem darás do teu 

alimento por interesse”. Ainda no Velho Testamento temos também uma passagem em que 

mostra que cobrar juros de um estranho é possível, já do irmão não:  Deuteronômio 23:19 -19 

“A teu irmão não emprestarás com juros, nem dinheiro, nem comida, nem qualquer coisa que 

se empreste com juros”; Deuteronômio 23:20: “Ao estranho emprestarás com juros, porém a 

teu irmão não emprestarás com juros; para que o SENHOR teu Deus te abençoe em tudo que 

puseres a tua mão, na terra a qual vais a possuir”  No Novo Testamento em Mateus 25:27, 

"Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros e, vindo eu, tê-lo-ia recebido com juros"; 

no Sermão da Montanha, Evangelho segundo Lucas 6:34 – “E se emprestares àqueles de quem 

esperais tomar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos 

pecadores, para tornarem a receber outro tanto”. Constatamos com essas citações a polêmica 

de cunho religioso em relação ao tema. Em alguns casos, sofriam-se proibições divinas e em 

outros casos, a cobrança de juros era permitida. 

Outras curiosidades acerca do tema mostram que nosso objeto de estudo, desde os 

primórdios da humanidade, em sua trajetória até a formação do conceito matemático, sempre 

foi um conceito muito utilizado. 

  Rosetti Jr. e Schimiguel (2011) descrevem que os sumérios, que desenvolveram sua 

civilização entre os rios Tigres e Eufrates, durante o período de 4000 até 1950 a.C., utilizavam 

tipos de contrato legais, faturas, recibos, notas promissórias, juros entre outras operações 

adaptadas à época.  
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D’Ambrósio, U. e D’Ambrósio, N. (1972) relatam que os sumérios desenvolveram um 

sistema formalizado de crédito baseado na prata e no grão, conforme documentos históricos 

redigidos pelos mesmos, por volta de 3000 a.C.  Segundo eles, em coleções de Berlim, de Yale 

e do Louvre há tábuas que trazem problemas envolvendo juros compostos e exemplificam com 

um problema, descrito na tábua do Louvre (1700 a.C. aproximadamente) conforme figura 1, 

perguntando qual o tempo necessário para que uma certa quantia em dinheiro dobre, ao ser 

aplicada a juros compostos anuais de 20%. Boyer (1968) acrescenta que apesar das grandes 

lacunas em suas tabelas exponenciais, o matemático babilônico não hesitou em interpolar por 

partes proporcionais para aproximar os valores intermediários. A interpolação linear parece ter 

sido um procedimento comum em mesopotâmios antigos, e a notação de posicionamento 

emprestou-se convenientemente à regra de três. Uma instância clara do uso prático da 

interpolação dentro de tabelas exponenciais é vista em um problema que pergunta quanto tempo 

levará para o dinheiro dobrar em 20 por cento anualmente. A resposta dada é 3:47,13,20. Parece 

ser bastante claro que o escriba usou a interpolação linear entre os valores para (1;12)³ e (1;12)4, 

seguindo a fórmula de juros compostos A = P(1 + r)n,  onde r é 20%  ou 12/60, e obtendo valores 

da tabela exponencial de (1;12). 

Figura 1 – Tábua dos Sumérios no Museu do Louvre 

 
Fonte: Wikimedia.org 

 

Segundo DeGarmo (1969) e D’Ambrósio, U. e D’Ambrósio, N. (1972), os juros e os 

impostos são citados desde os primeiros registros históricos das civilizações. Essas citações 

relatam que os juros eram pagos pelo uso de sementes ou de outras conveniências emprestadas 

e que muitas das práticas existentes atualmente são decorrentes de costumes antigos do ato de 
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emprestar e devolver sementes e outros produtos agrícolas. Os mesmos autores relatam ainda 

que essa ideia estava tão bem estabelecida que em 575 a.C., já existia uma firma de banqueiros 

internacionais, em escritório central na Babilônia, que financiava o comércio internacional com 

altas taxas de juros cobradas pelo uso desse dinheiro. 

Attali (2003) relata algumas operações financeiras onde os juros estavam presentes: O 

código do rei de Humurabi, rei da Mesopotâmia (reino constituído em 1730 a. C.), que foi 

encontrado em uma placa de pedra na cidade de Susa, autorizou o empréstimo a juros (ATTALI, 

2003, p. 65); Na primeira constituição romana; A Lei das XII Tábuas, em 390 a.C., que permitia 

o empréstimo de dinheiro a juros desde que não ultrapassasse os 8% (ATTALI, 2003, p.73); Os 

juízes judeus do século V, elaboraram um conjunto de normas, chamado de Talmude, que tinha 

o objetivo de assegurar a coesão das comunidades, seguindo uma determinada ética, permitiram 

o empréstimo a juros entre judeus e não judeus desde que o prestamista fosse um sócio do 

tomador (ATTALI, 2003, p.130); O imperador do império Romano do Oriente, no código de 

Justiniano (531 d.C.), autorizou o uso dos juros até 33 % ao ano, em contrapartida aos riscos 

(ATTALI, 2003, p.150); No ano de 1228, em Aragão, Jaime I estipulou que os juros não 

ultrapassassem 20 % ao ano e proibiu os juros compostos (ATTALI, 2003, p.231-232).  

  Embora tivéssemos várias informações sobre os primeiros registros de juros, tais 

informações eram superficiais e não nos esclareciam como os juros eram realmente calculados 

nas transações financeiras da época. Precisávamos saber como eles eram tratados para tentar 

desvendar os mistérios de sua matematização e em que circunstâncias passaram a ser um 

conceito científico. Para isso, nosso foco foi encontrar seus primeiros registros, o que só foi 

possível após uma longa procura. Textos Cuneiformes do Período sumério (cerca de 2600-2350 

a.C.) e do período da Babilônia antiga (cerca de 2000-1600 a.C.) mostraram evidências 

concretas de cálculos de juros compostos para transações entre indivíduos e entre estados da 

cidade. Alguns desses antigos exemplos mostram cálculos do tempo (tempo de duplicação) que 

leva um capital a dobrar de valor (ou crescer até dobras superiores) sob o sistema de juros 

compostos. O tempo de duplicação de um principal ainda é interessante nos nossos dias 

modernos. A regra atual de 70 afirma que levará 70 /100! anos para que um valor principal 

dobre a uma taxa de juros compostos anual de r (como uma casa decimal). Assim, com taxa de 

5% de juros anuais, um principal dobra em 70/ 5 = 14 anos. Neste artigo são apresentados dois 

exemplos instigantes da antiguidade para demonstrar a história inicial dos cálculos de juros 

compostos.  



	 36	

 A figura 2 nos mostra um vaso do Templo dos Deuses Sumérios: Inanna na antiga cidade 

de Uruk, datada de 3200 – 3000 a.C. Nele estão registradas as transações envolvendo juros 

compostos. 

Figura 2 – Vaso do templo dos Deuses Sumérios 

 
Fonte: (LOOK e GERS, 2012, p.21) 

  

 Aqui são trazidos quatro problemas de juros compostos. Apresentamos a tradução de 

um dos problemas e a explanação dada pelo autor para o inglês. O que está na figura 3 é o 

primeiro problema que se encontra em Friberg (2207, p. 355)  

 

Figura 3 – Problema sobre Juros Compostos em Uruk 

 
Fonte: (FRIBERG, 2007, p.355) 
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Neste problema temos que os juros são de 12 shekels por mina e que pode ser um 

número quadrado. Aparece também o termo “capital inicial” que é utilizado até os dias de hoje. 

O resgate histórico nos ajuda a compreender o lugar de grande relevância que o conceito de 

juros tem desde os primórdios. 

Atualizando e chegando ao berço de nossa modernidade, nos livros de Álgebra, um dos 

primeiros registros se deu na Itália. Berger (2005) afirma que as Escolas de Ábacos, que 

surgiram por volta do final do século XIII na Itália, tinham o objetivo de “ensinar a aplicação 

dos conhecimentos matemáticos voltados para a prática comercial” (BERGER, 2005, p. 185) e 

tinham como referência a publicação que tratava da aritmética comercial, escrita por Leonardo 

Fibonacci ou Leonardo de Pisa intitulada Líber Abaci em 1202. Estas escolas eram frequentadas 

por filhos de burgueses que buscavam uma formação comercial. Ainda segundo o autor, era 

muito comum nessas escolas problemas envolvendo os juros, como por exemplo, apresentamos 

aqui um do Líber abacci, 1202, de Fibonacci. 

Um certo homem aplica 1 denário a uma taxa de juros tal que em 5 anos ele 
fica com 2 denários e, daí em diante, a cada 5 anos a importância acumulada 
dobra. Pergunto: quantos denários ele ganharia em 100 anos, a partir do seu 
denário inicial? (EVES, 2002, p.322 apud BERGER, 2005, p.187). 

 
Berger (2005) ainda nos relata que foi a partir do Renascimento cultural e científico e 

da Revolução Comercial oriunda do Mercantilismo que se deu entre meados do século XV e 

meados do século XVIII, que os juros reúnem maior força para sua justificação e aceitação. 

Com as navegações foi possível a abertura de novas rotas comerciais (por exemplo, as Índias) 

e descobertas de territórios (como o Brasil), o que levou ao desenvolvimento do comércio. “O 

aumento do comércio leva a multiplicação de companhias de comércio; ao aperfeiçoamento de 

instituições financeiras, que visavam facilitar as transações mercantis” (BERGER, 2005, 

p.152). Essa expansão do comércio para se desenvolver precisou de valores altos de capitais, 

fazendo com que o capital comercial se valorizasse e intensificasse as atividades econômicas. 

“Para gerar mais excedentes, recursos econômicos são necessários para a sua ampliação, o que 

estimulou a cobrança de juros por parte daqueles que apresentavam recursos para empréstimo” 

(BERGER, 2005, p.153, grifo nosso) 

Soares (2009) nos revela ainda que, na Idade Média, um matemático que viveu entre 

1499 e 1557, chamado Nicolo Fontana de Brescia, o Tartaglia, abordou o estudo dos juros em 

seus livros que traziam tópicos que envolviam operações numéricas e a aritmética mercantil. 

Ele “ficou conhecido por escrever a melhor aritmética do século XVI” (SOARES, 2009, p.83).  

Sua obra “Tratado Geral de Números e Medidas” publicada em 1556 era composta por 

dezessete livros, e os juros foram tratados no seu décimo primeiro livro, que, segundo a autora, 
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estava “associado a expressões como “mérito”, “merecimento” ou “prêmio”, além de desconto 

simples” (SOARES, 2009, p.84). A figura 4 traz uma foto da capa do Tratado geral dos 

Números de Tartaglia. 

 

Figura 4 -  “Tratado Geral dos Números”, de Tartaglia 

 
Fonte: Soares (2009, p. 85) 

 

O matemático Tartaglia abordou os juros em seu livro, segundo Soares (2009), com 

exemplos claros de ensino:  

- “100 ducados ao final de um ano me retornassem 105 ducados, sendo que aqueles 5 

ducados se diriam juros (mérito) dos ditos 100 ducados” (SOARES, 2009, p.86) 

- “100 ducados, ao final do mencionado tempo de um ano me retornassem 110 ducados 

que sobrariam constituiriam o juro dos ditos 100 ducados” (SOARES, 2009, p.86) 

            Percebemos com esses dois exemplos que Tartaglia, mesmo sem dar nomes aos termos, 

trabalhou com o Capital inicial, o Montante, o Tempo, os Juros e implicitamente a Taxa de 

Juros. 

            Ainda Soares (2009), traz informações sobre outro matemático que inventou os 

logaritmos, Johan Napier (1550-1617). Ela ressalta que Napier ajudava seu pai nos negócios de 

arrendar terras e emprestar dinheiro com cobrança de juros e ele “observara que nos problemas 

que envolviam juros quanto mais aumentássemos os períodos de capitalização mais obtínhamos 

valores ainda maiores” (SOARES, 2009, p.88). Aprofundando os estudos sobre Napier, 

recorremos à Francischetti, Padoveze e Giuliani (2007) que realizaram um resgate histórico 

com o objetivo de demonstrar práticas da relação exponencial ex com os juros compostos, 
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demonstrando como essa relação foi descoberta e comprovada pelo inventor do logaritmo, John 

Napier, na segunda edição de sua obra publicada em 1618, Mirifici Logarithmorum Canonis 

Descriptio (a 1ª edição foi publicada em 1614), no capítulo denominado Appendix the 

Logarithmes. Napier traz a constante algébrica e = 2,718281… que “surgiu exatamente em 

virtude dos ensaios realizados por John Napier em cálculos de juros compostos” 

(FRANCISCHETTI; PADOVANE; GIULIANI, 2007, p.42) e traz o seguinte exemplo: “Imagine-

se que $ 100,00 foram aplicados ou emprestados a uma taxa de juros de 8% ao ano, durante 

dois anos, capitalizados ao semestre e, depois, ao trimestre” ((FRANCISCHETTI; PADOVANE; 

GIULIANI, 2007, p.42). Para este problema o autor mostra uma extensa resolução e recai na 

fórmula de juros compostos que utilizamos até hoje e segundo ele, Napier provou que:  
(...)por mais que alguém quisesse ganhar juros infinitos com cobranças ao ano, 
ao semestre, ao trimestre, ao mês, por semana, por dia, por hora, por minuto, 
por segundo e assim sucessivamente, não conseguiria ter um ganho maior que 
o apresentado pelo fator de correção, para valores cada vez maiores de n, pois 
o seu resultado será sempre 2,718... (FRANCISCHETTI; PADOVANE; 
GIULIANI, 2007, p.45). 

 
Observamos que nos estudos realizados por Napier a relação da função exponencial com 

o conceito de juros compostos se faz presente, de forma a determinar o montante no final de 

um determinado período, quando a capitalização dos juros tende ao infinito. A evolução dos 

juros ao longo do tempo reflete em uma função exponencial. 

Soares (2009), na sequência de sua pesquisa destaca outro matemático, Alexis Claude 

Clairaut, que publicou em 1746 um livro que não apresentava nenhum teorema, chamado de 

Elementos de Álgebra. Neste livro, o autor tinha a preocupação de abordar a matemática de 

acordo o pensamento de seus inventores, utilizando a álgebra com questões práticas sem se 

preocupar com o rigor matemático. Com os juros não foi diferente. Ele trouxe a situação 

apresentada na figura 5. O autor utilizou esse exemplo de juros para introduzir a equação do 

segundo grau: 
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Figura 5 – Exemplo de juros no livro Elementos da álgebra de Clairaut  

 
Fonte: Soares (2009, p.90) 

 

E, de acordo com a autora, ele apresentou a resolução que segue abaixo na figura 6, 

armando uma proporção, onde a é o Capital empregado, x é o número procurado: 

Figura 6 – Resolução do exemplo do problema dos juros 

 
Fonte: SOARES (2009, p.91) 
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E teria esse quarto termo que indicaria a quantia a qual o capital ficou reduzido no   

primeiro ano, conforme a figura 7. 

 

Figura 7 – Quarto termo da resolução 

Fonte: SOARES (2009, p.92) 

Levando o raciocínio para os anos seguintes, segundo a autora seria esta a continuação 

conforme representada na figura 8: 

 

Figura 8 – Termos usados para o segundo e terceiros anos 

 
Fonte: SOARES (2009, p.92) 

 

Chegando Clairaut a conclusão para n anos, conforme a figura 9: 

 

Figura 9 – Conclusão para n termos 

 
Fonte: Soares (2009, p.92) 

 

 Esta conclusão também nos remete à fórmula dos juros compostos utilizada até os dias 

de hoje. 
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Ainda, Leonhard Paul Euler introduziu esse conceito no capítulo sobre Razão e 

Proporção em seu livro “Elementos de Álgebra” publicado em 1770, onde apresentou o cálculo 

de juros como aplicação direta da regra de três e fez questão de enfatizar que só mostraria 

exemplos do cálculo dos juros compostos. Segundo Euler (1840) apud Soares (2009): 
Nós estamos acostumados a expressar os juros de qualquer principal por per 
cents significando quantos juros é anualmente pago por uma soma de 100 
libras. E é muito usual colocar a soma principal em 5 por cento, isto é, em tais 
termos, que nós recebemos de juros 5 libras para cada capital de 100 libras. 
Nada, portanto, é mais fácil que calcular os juros para qualquer soma. Nós 
temos apenas que dizer de acordo com a regra de três: assim como 100 está 
para 5, que é a razão por cento proposta, assim está o principal de qualquer 
outra soma para o juro requerido. Seja o principal, por exemplo, de 860 libras, 
seu juro anual, em 5 por cento, encontra-se por esta proporção como 
100:5::860:43, o juro. (EULER, 1840, apud SOARES, 2009, p.94) 

 

Em sua tradução para versão inglesa, o responsável pela tradução incluiu a seguinte nota 

de rodapé:  
A Teoria do Cálculo de Juros recebeu seu primeiro progresso por Leibniz 
que enunciou seus principais elementos na Acta Eruditorum de Leipzig 
em 1683. E foi a partir daí assunto de várias dissertações independentes 
escritas de uma maneira muito interessante. Isto foi uma lacuna deixada por 
aqueles matemáticos que cultivaram a aritmética política, em que estão 
combinados de uma maneira verdadeiramente útil o cálculo de juros e de 
probabilidades, fundamentados em dados fornecidos pelas notas de 
mortalidade. Nós estamos ainda precisando de um bom tratado elementar de 
aritmética política se bem que este ramo extenso da ciência tenha sido muito 
tratado na Inglaterra, França e Holanda. (EULER, 1840, apud SOARES, 2009, 
p.94) 

 
 Em busca de maiores informações sobre essa publicação na Acta Eruditorum em 1683, 

encontramos em Clark et al. (1959) informações de que Leibniz escreveu um grupo de papéis 

referentes à descontos e cálculo de juros de pagamentos de longo prazo (como pensões), 

empréstimos a prazo e créditos no período de 1680 e 1683. As informações de como Leibniz 

desenvolveu esses cálculos não estavam disponíveis e ainda não foram encontradas pela 

pesquisadora.  

Atualmente, não diferente das definições mostradas anteriormente, temos as seguintes 

definições de juros presentes nos livros didáticos. Para Morgado, Wagner e Zani (2001), o 

empréstimo de capital é a operação fundamental da matemática financeira. Para que haja esse 

empréstimo de capital, na maioria dos casos são cobrados juros, como uma espécie de “aluguel” 

pelo valor emprestado. O valor dos juros varia de acordo com o tempo do empréstimo e da taxa 

de juros estabelecida na transação financeira. O capital não precisa ser necessariamente o 

dinheiro; podem ser propriedades, bens de consumo, ações, entre outros e é calculado sobre o 
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valor desses bens da mesma forma que é calculado sobre o dinheiro. Os mesmos autores 

definem os juros e as variáveis envolvidas no seu cálculo, da seguinte maneira: 
Alguém que dispõe de um capital C (chamado de principal) empresta-o a 
outrem por um certo período de tempo. Após esse período, ele recebe o seu 
capital C de volta, acrescido de uma remuneração J pelo empréstimo. Essa 
remuneração é chamada de juro. A soma C + J é chamada de montante e será 
representada por M. A razão i = J/C, que é a taxa de crescimento do capital, 
será sempre referida ao período da operação e chamada de taxa de juros. 
(MORGADO; WAGNER; ZANI, 2001, p.44) 

 
Para as transações financeiras temos dois tipos de juros: os juros simples e os juros 

compostos. No sistema de juros simples, os juros calculados em cada período são sempre em 

relação ao capital inicial da operação, enquanto que nos juros compostos, os juros de cada 

período são calculados em relação ao montante do período anterior, o que gera um volume 

maior no final. Tanto no Brasil quanto em Portugal e também em outros países, usa-se com 

frequência os juros compostos por ser mais vantajoso para quem está emprestando o dinheiro 

(o que dispõe do capital), com exceção das operações com um espaço menor que um período 

de tempo (normalmente menor que um mês), onde se utiliza os juros simples, já que, 

objetivamente, o cálculo se reduz a ele. 

Os juros (J) simples são calculados pela fórmula, já conhecida: J = Cit/100 

Nos juros compostos temos: M = C (1 + i)t 

 

Onde temos que: 

C é o capital inicial da transação; 
t é o período de tempo;  
i é a taxa de crescimento do capital. 
Temos também que o Montante = Capital inicial + Juros (M = C + J) 
 
 O gráfico1 abaixo representa no tempo (t) as evoluções do montante (M) a juros simples 

e compostos, sob uma mesma taxa de juros de um capital C0. Este montante é dado em unidades 

monetárias e o tempo na mesma unidade a que se refere à taxa de juros utilizada. 
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Gráfico 1 – Montante em função do tempo 

 

 

 Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Percebemos no gráfico 1 que para o credor é mais vantajoso emprestar a juros simples 

se o período de tempo for menor que a unidade de tempo. Caso seja maior, é mais vantajoso o 

empréstimo a juros compostos, situação que fica invertida para o que pede emprestado. 

A história do desenvolvimento do conceito de juros evidencia sua utilização desde os 

primórdios da humanidade, porém por poucos, constituindo um tipo de conhecimento 

especializado, sem acesso ao indivíduo comum. Apesar de hoje mais indivíduos terem acesso 

a este conhecimento, também ainda são poucos. E, ainda, apesar de reconhecida sua 

importância para a formação do cidadão e de políticas acenarem para sua necessidade, poucos 

se utilizam dele para decidir situações importantes de suas vidas, e, que acaba por criar uma 

legião de devedores.  

 

          2.3 Um pouco sobre o ensino da Matemática Comercial e Financeira no Brasil e                    

em Portugal desde a época do descobrimento até o século XX  

 

Numa tentativa de compreender o estudo dos juros no Brasil, foi importante entender 

um pouco sobre o que já se conhecia em Portugal antes do descobrimento. Para isso, o 

levantamento histórico foi de suma importância, e, por isso procuramos informações relevantes 

sobre o estudo dos juros em Portugal e no Brasil desde meados de mil e quinhentos até o 

momento presente.   

Berger (2005) destaca, em sua dissertação, que no século XVI a modernidade, a 

racionalidade, o uso crescente de moedas nas transações comerciais, o aumento de investimento 

de grandes quantias no comércio de especiarias, e outros fatores, levaram a uma complexidade 
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nas relações comerciais que exigia publicações de livros que tratassem de aritmética. A figura 

10 ilustra exemplos de publicações da primeira metade do século XVI. 

 

Figura 10 – Exemplos de livros publicados em Portugal 

 
Fonte: (BERGER, 2005, p.193) 

 

Conforme Matos (2011) aponta em sua pesquisa, em meio ao ambiente urbano de 

Portugal, em meados de mil e quinhentos, nasceu a primeira obra de Matemática impressa em 

Portugal, intitulada Tratado da pratica Darismetyca de Gaspar Nicolas, publicado pela 

primeira vez em 1519 e com diversas reedições até 1679. A primeira edição trazia as bases do 

sistema de numeração com algarismos árabes, as quatro operações, geometria, regras de 

proporcionalidade, progressões, modos de efetuar trocas, assim como diversas operações 

financeiras envolvendo câmbios, ligas de ouro e prata, assim como a regra de juros etc. Os 

livros de aritmética se popularizaram na Europa após a invenção da imprensa, principalmente 

com livros de autores italianos, espanhóis e portugueses no final do século XV e início do século 

XVI. Como podemos observar, inclusive no Tratado da pratica Darismetyca, os assuntos dos 

livros de aritmética envolvem situações comerciais.  

De acordo com Berger (2005), os juros aparecem na obra de Gaspar Nicolas como parte 

integrante da aritmética. O desenvolvimento da aritmética se deu pela necessidade de 
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matematização que envolvesse as relações de troca entre vendedores e compradores, as trocas 

comerciais entre mercadores em portos de diferentes partes da Europa, a questão monetária, as 

taxas de juros distintas e os negócios que envolviam empréstimos ou seguros, a antecipação de 

lucros e prejuízos. Além do cenário comercial, a aritmética era ponto fundamental na resolução 

de situações de posse, em testamentos e partilhas de bens. 

Souza (sd) destaca em seu artigo outras obras relacionadas à aritmética. Em 1540, na 

mesma editora do Tratado, surgia a Pratica de Arismética, do jurista Ruy Mendes. E no ano de 

1555, em Porto, escrito pelo mercador portuense Bento Fernandes, vinha o Tratado de arte de 

arismética. Esta última é considerada a obra mais importante de aritmética impressa em 

Portugal naquela época.  

Na pesquisa de Matos (2006), é citada uma publicação de 1590 que era o conjunto de 

três obras: os Exemplares de Diversas Sortes de Letras, de Manuel Barata, as Regras que 

ensinam a maneira de escrever, de Magalhães Gândavo e um Tratado de Arismética anônimo. 

Quanto a este último, trata-se dos primeiros fólios do Tratado d’Arismética de Gaspar Nicolás 

e incluía, entre outros assuntos, tabuadas, as quatro operações, regra de três e regra de juros. 

Neste momento da história portuguesa é evidente um duplo movimento de associação e 

diferenciação do saber aritmético. A aritmética passa a ser vista como ensinamento básico à 

parte letrada da população, já não sendo mais apenas execução de um cálculo digital ou 

manipulação de um ábaco. Ela passa a ser vista como um saber autônomo que envolve símbolos 

próprios e procedimentos próprios, como o cálculo de juros ou determinação de impostos. A 

aritmética torna-se necessária à parte letrada da população e não mais apenas à burguesia.  

 Ainda conforme Matos (2006), outros livros publicados em Portugal nos séculos XVI e 

XVII tinham conteúdo semelhante ao Tratado, mas eles não eram as únicas fontes de 

construção e reconstrução da Matemática. Sabe-se da existência de homens que se 

especializavam nas técnicas de cálculos e se colocavam à disposição para efetuar cálculos a 

pedido de clientes, possuindo até lojas ou escritórios oferecendo seus serviços. Justificando a 

presença destes especialistas, podemos observar o quão importante era a aritmética no 

quotidiano europeu da época.   

 Segundo Strum (2013), no final do século XVII, com a rota do açúcar e todo o comércio 

internacional que a envolvia, novas associações comerciais se formavam e com elas nasciam 

agentes mantidos por mercadores de origem judaica na Bahia, Pernambuco, Amsterdã e no 

Porto. Estes agentes tinham arranjos com seus mercadores. Uns faziam negócios a longo prazo 

e isso envolvia confiar montantes altos aos agentes, assim como dar ampla autonomia no 

manejo do capital. Os agentes podiam vender mercadorias do mandante por prazos maiores e a 
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quem julgassem dignos de crédito. Também podiam ficar com os resultados das vendas para 

futuras transações financeiras, escolher navios por onde enviariam as mercadorias, sacar letras 

de câmbio sem limites rígidos etc. Via de regra, as rotinas mercantis geravam testemunhas e 

documentos sobre as transações realizadas, dentre os quais podemos citar: livros de contas, 

cartas comerciais, letras de câmbio, ordens de pagamento, reconhecimento de cargas, faturas, 

notas promissórias, apólices de seguros, recibos, quitações etc. Também existiam os 

documentos públicos, como as escrituras notariais, certidões aduaneiras, registros portuários 

etc.  

 De acordo com Silva, F.R., (2013), os mercadores portugueses surgiram também como 

fiadores de outros. Por exemplo, em 9 de outubro de 1656, Fernão Martins da Silva deu a 

William Pestell de Londres um contrato que combinava crédito e seguro, no valor de 1000 

florins. O crédito se destinava a financiar uma viagem de navio entre Amsterdã e Guiné, e 

deveria ser pago após o retorno da embarcação, com o valor correspondente a 4% de juros 

cobrados por Fernão.   

 Zuin (2000) destaca em seu trabalho que, até meados de mil e oitocentos, os livros 

didáticos escolares que tratavam de aritmética estavam, na maioria, de acordo com a cultura 

mercantil. Os textos de aritmética daquela época eram instrumentos de formação de uma 

mentalidade calculadora que a vida cotidiana exigia no novo contexto histórico. A inclusão dos 

saberes aritméticos à vida escolar visava muito mais a formação do estudante em determinado 

ofício do que fazê-lo apropriar-se das técnicas para práticas do dia-a-dia urbano. Somente com 

Jean-Baptiste de La Salle a escolarização ganhou novo formato, no qual a catequese estaria 

articulada com o aprendizado de saberes específicos das culturas mercantis. Aos poucos a 

aritmética foi ganhando o título de saber escolar fundamental, já que refletia uma necessidade 

crescente do domínio dos cálculos para a vida cotidiana. A partir da segunda metade de mil e 

oitocentos um número maior de livros-texto dedicados às escolas primárias e secundárias eram 

publicados no Brasil. Os textos franceses e os traduzidos para o Português foram aos poucos 

dando espaço a livros de autores brasileiros.  

Os franceses, em meados do fim do século XVIII, implantaram um novo sistema de 

pesos e medidas que logo chegou aos outros países. A partir de 1852, Portugal estabeleceu um 

prazo de 10 anos para que o sistema metrológico francês fosse implantado. Ainda na mesma 

década, as escolas portuguesas, públicas e particulares, já tinham integrado o sistema métrico 

decimal aos saberes escolares. No Brasil o processo foi mais lento e apenas em 1862 os novos 

pesos e medidas franceses foram adotados e, diferente de Portugal, o sistema foi implantado 

imediatamente. Sendo assim, os novos livros de aritmética e metrologia foram publicados com 
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todo o conjunto de saberes, incluindo o sistema métrico decimal e as conversões de pesos e 

medidas do sistema francês. Os livros que falavam especificamente do sistema francês foram 

editados para ajudar os professores e a população, principalmente às pessoas ligadas ao 

comércio. O mesmo ocorreu em Portugal. Então, em ambos os países, a partir da segunda 

metade de mil e oitocentos, houve uma grande mudança nos ensinamentos da aritmética escolar.  

            A mesma autora fala sobre os conteúdos presentes nos livros didáticos após esse período 

de mudanças nos livros, com a integração do sistema francês aos conteúdos, estudo esse que 

nos situa a respeito do estudo escolar dos juros em Portugal e no Brasil na época. Em Coimbra, 

no ano de 1874, foi publicado o livro A primeira taboada practica seguida do sistema métrico-

decimal e ampliada d’uma noticia preliminar d’Arithmetica, etc., do professor A. Dias Ferreira. 

Este livro trazia cálculos com as quatro operações, tabuadas, números romanos, moedas e 

contagem do papel, sistema métrico-decimal, operações com números inteiros e decimais, regra 

de três e juros. Duas publicações, uma de 1865 e outra de 1879, do Manual Encyclopedico para 

uso das escolas de instrucção primária, de Emilio Achilles Monteverde, ambas publicadas em 

Portugal, também traziam o assunto “juros” dentro do conteúdo de Matemática. Interessante 

ressaltar que há uma indicação da editora a respeito dos endereços de lojas de livros onde o 

Manual poderia ser encontrado em cidades como Porto, Coimbra, Lisboa, e, no Brasil, no Rio 

de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Pará, Maranhão, Ceará e Porto Alegre, o que leva a crer que a 

obra foi usada no Brasil.  

Em 1863, Baptista de Oliveira, publicou o Compêndio de Arithmética composto para o 

uso das Escolas Primárias do Brasil, e tal fato faz crer que ele foi o pioneiro no país a incluir 

o sistema francês de pesos e medidas. Em 1863, há outra publicação do mesmo livro e esta 

aborda entre seus conteúdos os “juros simples e compostos”. José Joaquim d’Avila, que foi 

major do corpo de engenheiros da Marinha, elaborou livros de aritmética, dentre eles Elementos 

de Arithmetica, com edições de 1850, 1854 e 1856, trazendo como conteúdo as operações com 

números naturais, frações, máximo divisor comum, frações decimais e dízimas periódicas, 

pesos medidas e moedas, razão e proporção, regra de três, juros simples e compostos, descontos 

etc. Em Porto Alegre, no ano de 1874, publicou-se Ensino d’Arithmetica ou Guia do 

Calculador, de Candido de Souza Rangel. Este livro abordava conteúdos como: números 

inteiros e frações, porcentagem, sistema métrico decimal, quebrados e cubos, juros e rebates, 

câmbios etc. Na última década do século XIX, houve a publicação de Noções de Arithmetica e 

do systema métrico decimal, de Rodrigues da Costa, este por sua vez, apresenta tabuadas, as 

quatro operações, dízimas, números decimais, frações, metrologia, razão e proporção, juros e 

algarismos romanos.   
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Berger (2005) traz informações sobre uma instituição de ensino historicamente muito 

importante em seu trabalho: a aula de Comércio, criada em Lisboa, em 19 de maio de 1759, por 

Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. Tratava-se da primeira escola oficial 

de ensino do comércio técnico profissional de Portugal, talvez a primeira do mundo. A escola 

tinha por objetivo principal preparar os comerciantes portugueses para a arte do comércio. A 

estrutura curricular ensinava basicamente: as quatro operações, frações, regra de três, regra de 

companhia ou rateio, progressões aritméticas e geométricas, regras de juros simples e 

composto, descontos, etc. Traremos um exemplo do livro Aritmética Comercial e Geometria 

Elementar, de Abel de Araújo Rêgo, que mostra como os juros eram abordados nos livros de 

ensino do comércio, conforme as figuras 11, 12 e 13. Este livro foi encontrado pela 

pesquisadora na Biblioteca da Universidade de Lisboa.  

 

Figura 11 – Capa do Livro Aritmética Comercial e Geometria Elementar 

 
Fonte: Registro fotográfico do pesquisador  
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Figura 12 – Exemplo de Juros  

 
Fonte: Registro fotográfico do pesquisador 

 
 

Figura 13 – Resolução do problema 

 
Fonte: Registro fotográfico do pesquisador  

 

Esse exemplo e sua resolução, ilustrados nas figuras 12 e 13 respectivamente, apontam 

para os juros simples sendo pensados como uma proporção. 

Em Portugal, segundo Aires e Santiago (2014), entre os séculos XIX e XX, muitas 

mudanças de regime político tiveram consequências diretas na educação. O país que tinha um 

regime monárquico passou a republicano e, entre 1910 e 1926, houve a vigência da Primeira 

República que, após o golpe militar, em 28 de maio de 1926, deu origem ao Estado Novo, que 

durou até a Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 1974. Tantas mudanças na organização 
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política resultaram em inúmeras mutações na linha educativa. Dentro deste contexto, as 

pesquisadoras fazem um aprofundamento sobre os liceus. Segundo as mesmas autoras, depois 

da queda do miguelismo em 1834 e depois que D. Maria assumiu o trono, a situação portuguesa 

passava por uma fase tensa de luta entre vintistas e cartistas. É nesse contexto que surge Manoel 

da Silva Passos, conhecido por Passos Manuel, responsável pelo maior número de providências 

com o objetivo de impulsionar o ensino português, com ênfase na reforma da instrução 

secundária, que procede a criação dos Liceus, e se pretendia ser mais do que apenas um acesso 

ao ensino superior. 

Santiago et al. (2016) mostram que, dentre os conteúdos trabalhados nos liceus, a 

matemática financeira está associada à aritmética. A partir do século XIX, os livros estrangeiros 

passam a ser substituídos por livros de escritores portugueses, donde ganha-se destaque o livro 

Elementos de arithmetica para uso dos lyceus, Rufino Guerra Osório, obra adotada no liceu de 

Coimbra. Os temas comerciais são abordados e dentre eles os juros compostos, conforme figura 

14 

 

Figura 14 – Exemplo de juros compostos  

  
Fonte: Santiago et al. (2016, p.11) 

 

Neste exemplo, podemos observar que os logaritmos foram usados para a sua resolução.  
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Em 1872 os primeiros programas de matemática são publicados e, entre eles, os temas 

para o 3o ano do liceu incluem: medidas e moedas legais, juros simples e compostos, a regra de 

compra e venda de fundos públicos, ações e obrigações de bancos e companhias e a regra de 

câmbio. Uma reforma do ensino secundário em 1905 dizia que deveria ser tratado o tema de 

contabilidade na 2a classe, incluindo as principais operações de comércio: títulos, juros, 

descontos, bônus, câmbios, compra e venda de títulos, e regras de liga e de companhia. Em 

1931, Cordeiro Ramos traz uma mudança radical na abordagem da educação financeira nos 

liceus. A educação financeira vai quase desaparecer, ficando limitada apenas a aplicações de 

juros simples em situações-problema. Essa realidade manteve-se até os novos programas de 

matemática moderna, que surgem a partir de 1968. Os novos programas do Ciclo Preparatório 

tratavam de percentagens, cálculo de juro que rende um capital no período de um ano com 

determinada taxa, cálculo do mesmo capital acrescido do juro depois de um ano, dois anos, três 

anos etc. com juros compostos, cálculo de juro simples em períodos inferiores a um ano etc. Os 

autores ressaltam que é pouco provável que esta última parte tenha de fato sido ensinada, pois 

era a última fase do programa e já não se cumpria mais os programas à risca.  

A pesquisa de Berger (2005) aponta que no Brasil, escola profissional de formação 

comercial só apareceu em 1861, quando, por decreto real, foi fundado o Instituto Comercial do 

Rio de Janeiro. Mas, foi somente em 1906, quando o ensino profissional passou a ser de 

responsabilidade do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, que houve um esforço 

público de organização da formação de profissionais. A partir de então, escolas Comerciais 

foram instaladas no Brasil. Os juros apareciam nos livros didáticos a partir do ensino primário. 

Ao analisar o livro de aritmética utilizado no ensino primário dos grupos escolares do Estado 

de Minas Gerais, de 1923, Arithmetica Elucidativa – Manual dos Professores, do professor 

Nelson Benjamin Monção, encontrou-se as seguintes definições sobre juros: “os juros são os 

rendimentos de certa quantia durante um tempo determinado”. Logo mais, quando fala em juros 

simples ele diz “juros simples são o rendimento de um capital” 
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Figura 15 - Arithmetica Elucidativa – Manual dos Professores 

 

 
Fonte: Berger (2005), p. 202 
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     Ainda seguindo a análise de Berger (2005), no exercício sobre juros da figura 15 a 

fórmula utilizada é a mesma que utilizamos nos dias de hoje em que: 

    ou    

Corroborando essas afirmações de que o ensino dos juros não sofreu mudanças nesse 

período, Soares (2009), em sua dissertação de Mestrado “Juros em Livros Didáticos de 

Matemática no Maranhão do século XIX”, analisou livros didáticos produzidos ou publicados 

no Maranhão e documentos de fontes primárias do século XIX brasileiros, principalmente 

maranhenses e Portugueses, além de fazer um apanhado histórico sobre os juros e sua 

matematização. A autora chegou à conclusão de que o conceito do juro era abordado nos livros 

didáticos do século XIX, inclusive no Maranhão, que era a segunda província mais 

desenvolvida do Brasil, e acredita que isso ocorria devido ao contexto histórico-social da época, 

o auge do comércio, que era consequência da Revolução Francesa e Industrial. A matemática 

crescia junto com o desenvolvimento comercial e com os juros não foi diferente. No século 

XIX, os juros já eram definidos pelas fórmulas que conhecemos hoje dentro da Álgebra. 

 Na década de 20 (século XX), o modelo de educação que beneficiava a elite foi 

colocado em questão com o movimento renovador da Escola Nova. A criação da Associação 

Brasileira de Educação (ABE), em 1924, impulsionou o movimento renovador e ampliou o 

debate sobre a educação brasileira. Entre 1930 e 1937, o Brasil vivia um período de 

radicalização política. Os grupos políticos, os liberais, os católicos, a Ação Integralista (AIB) e 

a Aliança Nacional Libertadora (ANL), muito contribuíram nas discussões que envolviam as 

propostas educacionais, com projetos e pensamentos distintos. Em 1931, foi criado o Conselho 

Nacional de Educação, e em uma reforma educacional foi publicado o decreto n°20.158 que 

organizava o ensino comercial e regulamentava a profissão de contador. Foi neste decreto que 

os juros foram incluídos de forma legal no currículo.  

            O mesmo autor ainda explica que com o estabelecimento do Estado Novo, em 1937, o 

Brasil vivia uma situação em que substituía industrialmente as importações, ou seja, começou 

a produzir aquilo que antes importava. Com esse processo, além da crescente urbanização, 

havia a necessidade de recursos humanos com qualificação. Assim, surgiu a necessidade da 

formação profissional se estender aos menos favorecidos. O Ensino Comercial era iniciado após 

o período primário, mas era necessária aprovação na prova de aptidão. Em 1945, temos o fim 

do Estado Novo, com a saída do presidente Getúlio Vargas. Uma nova Constituição foi 

aprovada em 1946 e perdurou até 1964, mas a lei de diretrizes e bases da educação só foi 

aprovada em 1961, após muitas discussões. Leis federais entre 1950 e 1953 buscavam quebrar 
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a rigidez entre os ramos de ensino profissional e superior. Uma análise feita no livro Matemática 

para a primeira série dos cursos comerciais, publicado em 1949 pelo autor Thales Mello 

Carvalho, voltado a cursos técnicos, traz já na primeira parte o assunto juros. Importante frisar 

que o autor trazia o termo capital em um sentido restrito de dinheiro, ou seja, o dinheiro 

funcionando como capital, não os juros se aplicando ao dinheiro. O autor segue a explicação de 

juros considerando-o um prêmio recebido pelo empréstimo, conforme mostra a figura 16: 

 

Figura 16 – Tabela sobre os juros sendo considerado um prêmio 

 
Fonte: BERGER (2005, p. 217) 

 

Em 1964, com o golpe militar, iniciou-se o período de ditadura que se estendeu por 20 

anos, até janeiro de 1985. Muitas mudanças nas leis educacionais são vistas neste período; a 

formação profissional fica a cargo de instituições especializadas que, com o tempo, após o 

término da ditadura, abandonam o ensino profissional e se voltam ao ensino do 2o grau voltado 

aos vestibulares.   

   

     2.4 Matemática Financeira e o ensino de juros na escola básica no Brasil e em   

Portugal atualmente  

 

Segundo Francischetti, Padoveze e Giuliani (2007), entre os anos de 1450 e 1650 os 

temos depositum, ponere, juro e credere que significam respectivamente - deposito, por, jurar 

e acreditar - começam a ser usados com frequência no dia a dia das pessoas, fazendo surgir a 

Matemática Financeira como um instrumento fundamental para os comerciantes, banqueiros e 

homens de negócio.  
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Sabemos que na prática a Matemática Financeira é de grande importância não só para 

os investidores, comerciantes, homens de negócio e banqueiros, mas também para o cidadão 

comum de todos os cantos do Mundo. Assuntos de ordem Econômica e Financeira são uma 

preocupação mundial. Segundo Itamaraty (sd) em 1999 foi criado um foro para a cooperação 

internacional em temas econômicos e financeiros, o G20, que tem entre os seus principais 

objetivos coordenar políticas entre os países participantes “para promover o crescimento 

sustentável e a estabilidade econômica; promover regulação financeira que reduza o risco de 

futuras crises financeiras e reformar a arquitetura financeira internacional.” O G20 é formado 

por um grupo de 20 membros: África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, 

Brasil, Canadá, China, República da Coreia, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, 

Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia e União Europeia, que “representam 90% do 

Produto Interno Bruto (PIB) mundial, 80% do comércio internacional e 2/3 da população 

mundial”. Desde a Cúpula de Pittsburgh, que ocorreu em 2009, a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) tem sido um parceiro ativo do G20 em 

seus esforços para fortalecer a economia global, acelerar a recuperação da crise e promover um 

processo de globalização mais harmonioso baseado em regras. A OCDE tem direcionado 

esforço para melhorar a educação financeira da população dos seus países membros. Em 2003 

desenvolveu um projeto nomeado de Projeto de Educação Financeira que resultaram dois 

documentos orientadores, para os governos dos países membros, em que defendem boas 

práticas relativas à Educação Financeira: Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and 

Policeies (OCDE, 2005a) e Recommendation on Plinciples and Good Practices for Financial 

Education and Awareness (OCDE, 2005b). Nesses documentos temos definições norteadoras 

para a Educação Financeira.  Brasil e Portugal, que são países membros desta organização, 

baseiam-se nesses princípios. A OCDE possui um Programa de Avaliação Internacional para 

Estudantes, o Programme for International Student Assessment (PISA), que faz uma pesquisa 

trienal internacional que visa avaliar os sistemas educacionais em todo o mundo testando as 

habilidades e conhecimentos de alunos de 15 anos de idade, que contribui com resultados sobre 

a educação dos países membros. No último PISA, que aconteceu em 2015, os alunos foram 

avaliados em ciências, matemática, leitura, resolução de problemas colaborativos e 

alfabetização financeira. 

A OCDE (2005a, 2006 e 2012) e PISA (2012) definem Literacia Financeira como 

sendo, basicamente, o conhecimento e a compreensão dos conceitos e dos riscos financeiros e 

competência, motivação e confiança para aplicar esses conhecimentos, com o objetivo de tomar 

decisões concretas em vários contextos financeiros e melhorar o bem-estar financeiro de 
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indivíduos e da sociedade, permitindo assim uma participação efetiva na vida econômica. A 

OCDE (2005b) entende que a Educação Financeira é o processo pelo qual os indivíduos e a 

sociedade se utilizam para atingir a Literacia Financeira.  

A Matemática Financeira é a parte da Matemática Aplicada que estuda a evolução do 

dinheiro no tempo. Segundo os PCN do Ensino Fundamental 2 (BRASIL, 1998, p.121, grifos 

nossos), “A Matemática Financeira aborda alguns itens como “taxas, juros, descontos, fatores 

de conversão, impostos e etc.”. A este respeito, Puccini (2001) relaciona os juros com a 

Matemática Financeira afirmando que a interligação do valor do dinheiro no tempo com a 

existência dos juros, são indispensáveis para o envolvimento da Matemática Financeira. Por 

outro lado, a Matemática Financeira está inserida na Educação Financeira que é todo um 

processo de compreensão de informações com o objetivo de formar cidadãos e sociedades mais 

conscientes e responsáveis com seu futuro financeiro, ou seja, todo o processo para se atingir a 

Literacia Financeira. Entendemos a seguinte relação de inclusão destes termos conforme a 

figura 17 abaixo: 

Figura 17 – Relação de inclusão dos Juros em relação à Literacia Financeira 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

No Brasil alguns conteúdos de matemática financeira estão presentes durante a 

Educação Básica, que corresponde ao Ensino Fundamental (séries iniciais e finais) e ao Ensino 

Médio, totalizando 12 anos. Na análise dos PCN de Matemática dos Ensinos Fundamental e 

Médio, como já descrevemos na introdução, constatamos que durante as séries iniciais do 

Ensino Fundamental, este tema poderá ser abordado como Tema Transversal. Já no Ensino 
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Fundamental das séries finais e no Ensino Médio, especificamente no Estado do Rio de Janeiro, 

ele tem seu espaço garantido no currículo. Para descrever a atual situação, cabe destacar o 

seguinte trecho das Orientações Curriculares para o Ensino Médio, publicado pelo Ministério 

da Educação e Cultura em que fica evidente a importância do conceito de juros: 

No trabalho com Números e operações deve-se proporcionar aos alunos uma 
diversidade de situações, de forma a capacitá-los a resolver problemas do 
quotidiano, tais como: operar com números inteiros e decimais finitos; operar 
com frações, em especial com porcentagens; fazer cálculo mental e saber 
estimar ordem de grandezas de números; usar calculadora e números em 
notação científica; resolver problemas de proporcionalidade direta e inversa; 
interpretar gráficos, tabelas e dados numéricos veiculados nas diferentes 
mídias; ler faturas de contas de consumo de água, luz e telefone; interpretar 
informação dada em artefatos tecnológicos (termômetro, relógio, 
velocímetro). Por exemplo, o trabalho com esse bloco de conteúdos deve 
tornar o aluno, ao final do ensino médio, capaz de decidir sobre as 
vantagens/desvantagens de uma compra à vista ou a prazo; avaliar o custo de 
um produto em função da quantidade; conferir se estão corretas informações 
em embalagens de produtos quanto ao volume; calcular impostos e 
contribuições previdenciárias; avaliar modalidades de juros bancários 
(BRASIL, 2006, p.70-71). Ainda no mesmo documento, cabe salientar: 

 
É pertinente discutir o alcance do modelo linear na descrição de fenômenos 
de crescimento, para então introduzir o modelo de crescimento/decrescimento 
exponencial (f(x)= ). É interessante discutirem as características desses dois 
modelos, pois enquanto o primeiro garante um crescimento à taxa constante, 
o segundo apresenta uma taxa de variação que depende do valor da função em 
cada instante. Situações reais de crescimento populacional podem bem ilustrar 
o modelo exponencial. Dentre as aplicações da Matemática, tem-se o interesse 
tópico de Matemática Financeira com um assunto a ser tratado quando do 
estudo da função exponencial – juros e correção monetária fazem uso desse 
modelo. (BRASIL, 2006, p.75), 

 

           Observa-se, portanto, que os juros estão associados também ao estudo de equações 

exponenciais, trazendo, assim, interdisciplinaridade com outras áreas da matemática e não 

remetendo apenas à Matemática Financeira. Ainda neste documento, fala-se mais uma vez do 

ensino de juros criando interdisciplinaridade entre áreas, desta vez com a informática, que por 

meio de programas e planilhas eletrônicas podem ajudar no aprendizado da matemática, pois 

através das planilhas pode-se experimentar sequências numéricas e explorar suas propriedades. 

Dentre elas, há a possibilidade de comparar o comportamento de uma sequência de pagamentos 

sob juros simples e/ou compostos.  

Assim como no Ensino Médio, o Ensino Fundamental aborda o assunto juros, porém, 

relacionados às necessidades de resolução de problemas matemáticos cotidianos que envolvam 

dinheiro. Nos PCN de Matemática para o Ensino Fundamental 1 (1o ao 5o ano), temos 
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A proporcionalidade, por exemplo, está presente na resolução de problemas 
multiplicativos, nos estudos de porcentagem, de semelhança de figuras, na 
matemática financeira, na análise de tabelas, gráficos e funções. O fato de 
que vários aspectos do cotidiano funcionam de acordo com leis de 
proporcionalidade evidencia que o raciocínio proporcional é útil na 
interpretação de fenômenos do mundo real. Ele está ligado à inferência e à 
predição e envolve métodos de pensamento qualitativos e quantitativos (Essa 
resposta faz sentido? Ela deveria ser maior ou menor?). Para raciocinar com 
proporções é preciso abordar os problemas de vários pontos de vista e também 
identificar situações em que o que está em jogo é a não-proporcionalidade. 
(BRASIL, 1997, p.38, grifos nossos) 
 

Portanto, temos o aluno em contato com a porcentagem, que utiliza proporção para 

resolução de problemas. No PCN de Matemática para o Ensino Fundamental 2 (6o ao 9o ano), 

o ensino de juros é apresentado como uma ferramenta de compreensão e avaliação de situações 

cotidianas, como escolher um financiamento ou a melhor forma de pagar as compras, por 

exemplo. Situações-problema vem como uma das ferramentas de ensino da Matemática 

Comercial e Financeira. Então, o aluno deve entrar em contato com situações-problema que 

envolvam juros simples e compostos e ser capaz de solucioná-las, através de estratégias 

diferentes.  

            Atualmente, em Portugal, a situação do ensino da Matemática financeira em nível básico 

escolar é praticamente inexistente. Existe uma conscientização por parte de pesquisadores e 

educadores portugueses, até mesmo por parte do governo, sobre a importância do ensino da 

matemática financeira nas escolas, mas a realidade de ensino ainda não acompanha esse 

pensamento.  

             Para esclarecer como acontece a distribuição das nomenclaturas do ensino em 

Brasil e Portugal, observe a figura 18: 
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Figura 18 – Nomenclatura do ensino no Brasil e em Portugal 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nascimento (2015), em sua dissertação de mestrado sobre a educação financeira no 

ensino secundário português, traz um estudo sobre os manuais de Matemática A e no 11o ano, 

sendo um dos objetivos verificar se tais manuais continham exercícios na área de Matemática 

Financeira. Cabe destacar que os manuais eram anteriores à publicação do Referencial de 

Educação Financeira (REF), de 2013, e que a maioria dos alunos não teria acesso a todos os 

exercícios encontrados nos manuais, já que teriam acesso apenas ao manual adotado pela 

escola. O REF propõe 6 temas, dos quais apenas 2 são tratados nos manuais, e dos 16 subtemas 

propostos, apenas 4 são abordados. O autor conclui que a abordagem da matemática financeira, 

incluindo a ideia de juros, se dá de maneira esporádica e com poucos exercícios.  

Conforme estudos de Nascimento (2015), em Portugal percebe-se hoje que as gerações 

mais novas tem, muitas vezes, menor conhecimento no que diz respeito à Literacia financeira 

do que as gerações anteriores.  
Olhando para o mundo que nos rodeia, mais particularmente, para a crise 
económica em Portugal em que, ao longo dos últimos anos, as facilidades 
concedidas ao crédito pelas famílias portugueses, não fora, devidamente 
acompanhadas com formação financeira, originando um sobre-endividamento 
das famílias culminando num aumento significativo do número de pedidos de 
insolvência junto ao Banco de Portugal, sentimos que a melhor forma de 
precaver o futuro é educar jovens críticos, ativos e munidos de competências 
financeiras para poderem refletir e tomar decisões responsáveis e corretas [...]. 
(NASCIMENTO, 2015, p.25)  
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A partir do raciocínio de que a Matemática está presente em nosso cotidiano ao longo 

de toda vida influenciando nossas decisões, concluímos a importância do estudo da Matemática 

Financeira no período escolar, pois é a partir do ensino da Matemática Financeira que se 

formam cidadãos capazes de gerir da melhor forma possível o dinheiro que se tem disponível.   

Em seu artigo sobre o tema, Ana Santiago e António Domingos (2016) destacam os 

motivos pelos quais se vê cada vez maior a necessidade da educação financeira em Portugal. 

Dentre os motivos está a atual complexidade dos produtos financeiros e o baixo nível de 

Literacia Financeira da população portuguesa. Ainda nesse artigo, os autores afirmam a 

importância da escola para a elevação do nível de conhecimentos financeiros da população. O 

trecho a seguir, se remete ao Plano Nacional de Formação Financeira, criado em 2011. Este, 

por sua vez, que redefiniu em 2016 sete áreas de atuação e dentre elas a educação pré-escolar, 

básica e secundária, além das universidades, conclui sobre a importância e responsabilidade das 

escolas para tal fim: 

A escola aparece assim com responsabilidades acrescidas na área da Educação 
Financeira e por inerência os professores acabam por se identificar como os 
principais agentes na implementação destas medidas. Não se tendo constituído 
o tema como uma área disciplinar específica, partimos do princípio que a 
Educação Matemática em geral e a aula de matemática em particular podem 
ter um papel fundamental na sua abordagem e desenvolvimento, pelo que se 
considerou importante aprofundar as conceções e práticas dos professores 
sobre a temática, bem como a sua Literacia financeira. (PORTUGAL, 2013, 
p.4) 

 
            Ainda segundo os mesmos autores, a Educação Financeira (EF) e sua inserção no 

currículo português é muito recente. A EF é considerada um tema transversal e transdisciplinar 

da Educação para a Cidadania, tendo como principal documento orientador o Referencial de 

Educação Financeira, que considera a possibilidade de sua abordagem nas aulas de Matemática. 

No Referencial de Educação Financeira (REF) 

A Educação Financeira é um dos domínios da educação para a cidadania, 
componente transversal do currículo, de acordo com os princípios 
orientadores consagrados no Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. Assim, 
o REF pode ser utilizado pelos professores no contexto de ensino e 
aprendizagem de qualquer disciplina ou área não disciplinar, em todos os 
níveis e modalidades de ensino. (PORTUGAL, 2013, p.6) 

 

Em Portugal, no ensino secundário, nos cursos científico-Humanísticos de Ciências e 

Tecnologias e de Ciências Socioeconômicas, na Matemática A, temos o conceito de juros 

abordado no 12º ano. No Programa de metas para o ensino secundário, temos: 
Os instrumentos matemáticos são indispensáveis à concretização de modelos 
que permitem descrever, interpretar e prever a evolução de um grande número 
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de sistemas reais cujo estudo se pode inserir nas mais diversas áreas do 
conhecimento. De um ponto de vista histórico é possível afirmar que alguns 
conceitos centrais da Matemática foram desenvolvidos com o propósito de 
serem utilizados na análise de certos fenómenos naturais. O Programa dá 
especial relevância a diversas aplicações da Matemática, prescrevendo, por 
exemplo, explicitamente, a aplicação do cálculo diferencial à cinemática do 
ponto ou das progressões geométricas ao cálculo de juros, o que permite em 
particular obter uma interpretação concreta do número de Neper”. 
(PORTUGAL, 2013, p.5) 
 

            Este mesmo Programa sugere a abordagem da seguinte maneira: 

 

Juros compostos e Número de Neper  
 

Cálculo de juros compostos;  
- Resolução de problemas envolvendo juros compostos.  
- Sucessão de termo geral un = (1+1/n)n e relação com juros compostos; 
capitalização contínua de juros e definição do número de Neper.  
(PORTUGAL, 2013, p. 24) 

 

Vemos, então, que existe a possibilidade e necessidade da integração da Educação 

Financeira no currículo escolar português, e que tal integração tem dado seus primeiros passos. 

Boa parte dos professores portugueses que participaram da pesquisa sentem falta da Educação 

Financeira nos currículos do Ensino Básico e Secundário. Durante a entrevista realizada em 

Portugal com a Professora Luiza Isabel, que trabalha com educação e formação de adultos, foi-

nos dito que, apesar do conteúdo sobre juros não fazer parte do Programa escolar, são citados 

exemplos e feitos os cálculos de juros durante suas aulas: 

 
Na sala de aula, começo por ensinar a razão, a proporção, regra de três 
simples, as porcentagens, não é… e a partir daí, acho muito importante 
incluir exemplos do dia a dia e que apareçam juros: seja de um dinheiro que 
se põe numa conta à prazo, seja para comprar um produto … dar os exemplos 
do cotidiano, a partir desta parte teórica toda da matemática para que eles 
percebam, para que lhes faça sentido aquilo que estamos a aprender, portanto 
incluir esta temática no currículo da disciplina..” (Depoimento da Professora 
P3),  

 

Encontramos algumas explicações em relação aos juros não serem abordados no Ensino 

Básico e somente em uma parte do Ensino Secundário em Portugal. Em uma conversa com um 

pesquisador na área de Educação Financeira de Portugal, Professor Antônio Domingos, nos foi 

relatado que a inflação em Portugal é pequena, e com isso não é um problema social, é 

controlada pela União Europeia. E, que no Brasil o ensino dos juros é mais relevante pois tem 

o problema da inflação ser “galopante”.  Nem a sociedade portuguesa em geral e nem os alunos 
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da escola se dão conta da inflação. Daí, o ensino dos juros não aparece nos currículos; aparece 

mais como um aspecto da matemática do que propriamente um problema social, o que não 

acontece no Brasil, pois ao decidir comprar um produto hoje ou comprar amanhã haverá 

diferença no preço. 

 

 2.5 Matemática financeira e o ensino dos juros nos currículos de formação de 

professores   
O conhecimento da história dos conceitos matemáticos precisa fazer parte da 
formação dos professores para que tenham elementos que lhes permitam 
mostrar aos alunos a Matemática como ciência que não trata de verdades 
eternas, infalíveis e imutáveis, mas como ciência dinâmica, sempre aberta à 
incorporação de novos conhecimentos. (BRASIL, 2001, p. 38). 

 

Sabemos que a disciplina Matemática ensinada não só nas escolas brasileiras e 

portuguesas, mas em todo o mundo, é identificada pelos alunos, na maioria das vezes, como 

uma disciplina complexa, complicada, de difícil compreensão entre outros adjetivos, e que, na 

maioria das vezes, não faz sentido para o estudante, pois o mesmo não a relaciona com uma 

aplicação prática no seu dia a dia. De acordo com esse cenário, o professor, que possui um papel 

fundamental no sucesso do processo de ensino aprendizagem, deve repensar suas metodologias 

e atividades de ensino para que o aluno desenvolva sua autoconfiança, seu raciocínio e 

criatividade, contribuindo assim para um melhor desempenho na Matemática. Para Brasil 

(2001), o conhecimento matemático formalizado deve ser contextualizado de maneira a ser 

passível de ser ensinado/aprendido. Esse processo de transformação, de saber científico para 

saber escolar, passa por mudanças de natureza epistemológica, como também por condições de 

ordem social e cultural que resultam em saberes intermediários, provisórios, necessários para a 

formação.  

O professor desempenha o papel de mediador do conhecimento, ajudando o aluno a 

construir seu conhecimento, habilidades e competências, devendo buscar estratégias de ensino 

e práticas pedagógicas eficientes para que o aluno consiga abstrair os conhecimentos 

matemáticos. E com o ensino da Matemática Financeira não deve ser diferente. O professor 

como mediador do conhecimento deve ter uma boa formação em Educação Financeira e estar 

preparado para desenvolver no estudante essas habilidades e competências, fazendo que o 

mesmo alcance a Literacia Financeira. 

No Brasil, Sá, I.P. (2012) destaca três categorias fundamentais do conhecimento sobre 

a formação dos professores: o conhecimento da disciplina, o conhecimento curricular e o 

conhecimento pedagógico. Conhecimentos estes que se complementam entre si, pois um 
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depende do outro para um bom desempenho profissional. O mesmo autor diz que a disciplina 

Matemática Financeira nas licenciaturas em Matemática é abordada em apenas 28,8% das 90 

matrizes curriculares investigadas em sua pesquisa. 

Consequência disso é, para D’Ambrósio, U. (1986): 
O que se faz é acumular conteúdos e um jovem que entra num 1o ano 
universitário faz disciplinas que não diferem essencialmente do que se fazia 
há cem anos. Cálculo e Geometria analítica feitos nos cursos universitários 
são praticamente os mesmos que se faziam no século passado, seguindo 
praticamente os mesmos passos e levando senão o mesmo, ainda mais tempo, 
com o argumento de que os estudantes que agora entram nas universidades 
são menos preparados do que os da geração anterior. [...] na realidade, o aluno 
passando por um currículo universitário de matemática não sentiu e não 
percebeu o impacto do mundo em que ele vive. Não sentiu quais são os 
problemas básicos que determinam a estrutura social à qual ele pertence. 
(DÁMBROSIO, U., 1986, p.22)�

  A não inclusão da disciplina nos cursos de Licenciatura em Matemática influi 

drasticamente na preparação dos professores que ministrarão aulas na escola básica. A 

preocupação que existe atualmente vem de uma situação que não muda há muito tempo, e uma 

má preparação de um professor resultará num ensino com grandes lacunas. 

  Silva, Stambassi e Campos (2015) trazem uma pesquisa a respeito de uma proposta de 

formação continuada de professores voltada para o ensino de Educação Financeira nas escolas 

brasileiras. O curso é voltado para professores que ensinam Matemática no Ensino Fundamental 

em escolas públicas e privadas, e foi desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em 

Educação Matemática da Universidade Federal de Juiz de Fora. Os autores trazem outro 

exemplo de curso de formação de professores, o programa de Pós-Graduação do Instituto 

Superior de Educação Ivoti, do Rio Grande do Sul, que tem por objetivo qualificar os docentes 

para o ensino da Educação Financeira, 
Para que criem condições para que os estudantes reflitam sobre sua 
responsabilidade e o impacto no planejamento e na administração econômica 
dentro e fora do seu meio; proporcionar a reflexão sobre os conhecimentos 
relacionados à área da Educação Financeira, buscando, constantemente, um 
embasamento teórico e prático; desenvolver o espírito empreendedorista nos 
participantes; fornecer fundamentação ética para o exercício da Educação 
Financeira; preparar lideranças para assumirem e promoverem a 
responsabilidade social e ambiental e o investimento na qualidade de vida das 
pessoas; e instrumentalizar os profissionais para a pesquisa no campo da 
Educação Financeira.(SILVA; STAMBASSI; CAMPOS, 2015, p. 76-77) 
 

  A partir dessa pesquisa podemos ver que a formação dos docentes em nível de 

Licenciatura se mostra ineficiente ao tratar de Educação Financeira. Os docentes precisam 

buscar cursos de pós-graduação que os permitam enriquecer seus conhecimentos para 

ministrarem aulas mais significativas no que diz respeito a Matemática Financeira.  
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  Os mesmos autores afirmam: 

A existência destes programas mostra a preocupação de diversos segmentos 
da sociedade em buscar soluções de recuperação de crédito para as pessoas e 
para que elas aprendam a planejar suas finanças, romper com o ciclo de 
desiquilíbrio financeiro em suas vidas e construir novas gerações sustentáveis 
financeiramente. O curso de formação de professores se propõe a criar 
condições para que professores e estudantes possam refletir sobre o 
planejamento e administração econômica. (SILVA; STAMBASSI; 
CAMPOS, 2015, p.77). 
 

  Percebe-se assim a preocupação com a atual situação do ensino no Brasil. Existe a 

necessidade da Educação Financeira, mas não existem determinações legais sobre qual 

formação adequada nem sobre quem deveria formar os professores para a Educação Financeira 

na escola. 

 Sá, I.P. (2012) constatou que: 
[...] na maioria das vezes, nos cursos de formação de professores, a 
Matemática Financeira não é ministrada. Já nas instituições de ensino superior 
em que a disciplina é incluída nas matrizes curriculares e planejamentos, há 
uma abordagem técnica desses conteúdos, com uso demasiado de fórmulas e 
algoritmos, sem preocupação com o uso dessa temática pelos futuros 
professores em suas aulas da Educação Básica, como subsídio para a 
construção de cidadãos críticos. (SÁ, I.P., 2012, p.88) 
 

 No que diz respeito ao Parecer CNE/CES 1302/2001 (BRASIL, 2001, p.8), que trata 
das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em 
Matemática, ele indica o que a Licenciatura em Matemática deve incluir como parte comum: 

a) conteúdos matemáticos presentes na educação básica nas áreas de Álgebra, 
Geometria e Análise; � 

b) conteúdos de áreas afins à Matemática, que são fontes originadoras de problemas e 
campos de aplicação de suas teorias; � 

c) conteúdos da Ciência da Educação, da História e Filosofia das Ciências e da 
Matemática. � 

 Observamos aqui que não há referência ao ensino de Matemática Financeira. Sobre a 

situação atual do ensino de Matemática no Brasil, confirma-se a falta de uma formação 

profissional qualificada. Brasil (1998), temos que os PCN afirmam que a formação de 

professores, inicial ou continuada, não tem contribuído de maneira significativa para qualificar 

os docentes para o exercício da profissão. Por não terem oportunidade e condições de 

aprimoramento, os professores buscam apoio quase exclusivo nos livros didáticos, estes por 

vezes com qualidade não satisfatória.  
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  Porém, como ressalta Sá, I.P. (2012, p. 88), “não basta o sistema se mostrar atento a 

essas questões, como, aliás, já vem fazendo há algum tempo, por meio da legislação 

educacional, se não investirmos na formação inicial dos professores de Matemática”. Os 

professores que utilizam livros didáticos e não recorrem a outras fontes para suas aulas também 

deixam a desejar no que diz respeito ao ensino de Matemática Financeira, pois o assunto não é 

utilizado como elemento de contextualização dos conteúdos tradicionais, sendo trabalhado de 

maneira superficial, na maioria das vezes. Definições importantes como capitalização, ganho 

real, inflação, taxa nominal, efetiva, perda salarial e outras convenções nem mesmo são 

colocadas dentre as situações exploradas na disciplina de Matemática do Ensino Médio. Um 

ótimo exemplo que ele traz é que o cálculo de juros simples ou compostos é sempre feito pela 

fórmula básica, não levando em consideração, por exemplo, um período de capitalização. Ele 

mostra o seguinte exemplo de uma situação que nos é comum no cotidiano e que não é tratada 

nos livros didáticos: 

Um capital de R$5.000,00 foi investido, capitalizado trimestralmente, sob 
a taxa de 20% ao ano. Obtenha o montante final dessa aplicação, sabendo-se 
que ela foi calculada para um prazo de dois anos (SÁ, I.P., 2012, P.88). 
 

 O autor explica que a taxa e o tempo estão colocados sob a mesma unidade, mas como 

a capitalização é trimestral ela deveria ser transformada primeiramente para taxa mensal, para 

depois aplicar fórmula. Ele ressalta que “tais “omissões” derivam do fato de essas análises e 

discussões não ocorrerem na formação de professores de Matemática”. (SÁ, I.P.,2012, p. 81-

82). 

  Moran (2007) destaca em sua obra: 
Ao mesmo tempo que é necessário melhorar o acesso às redes digitais, 
precisamos também tornar a escola um espaço vivo, agradável, estimulante, 
com professores mais bem remunerados e preparados; com os currículos mais 
ligados à vida dos alunos; com metodologias mais participativas, que tornem 
os alunos pesquisadores ativos; com aulas mais centradas em projetos do que 
em conteúdos prontos; com atividades em outros espaços que não a sala de 
aula, mais semipresenciais e on-line, principalmente no ensino superior. 
(MORAN, 2007, p.8) 
 

  O mesmo autor ainda diz:  

Bons professores são as peças-chave na mudança educacional. Os professores 
têm muito mais liberdade e opções do que parece. A educação não evolui com 
professores mal preparados. Muitos começam a lecionar sem uma formação 
adequada, principalmente do ponto de vista pedagógico. Conhecem o 
conteúdo, mas não sabem como gerenciar uma classe, como motivar 
diferentes alunos, que dinâmicas utilizar para facilitar a aprendizagem, como 
avaliar o processo de ensino-aprendizagem além das tradicionais provas. 
Como costumam assumir, por necessidade, um número de aulas cada vez 
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maior, tendem a reproduzir rotinas e modelos; procuram poupar-se para não 
sucumbir, dão o mínimo de atividades possíveis para diminuir o tempo de 
correção. Preparam superficialmente as aulas e vão incorporando esses 
modelos, que se tornam hábitos cada vez mais enraizados. (MORAN, 2007, 
p.18) 
 

       Concluímos, portanto, a necessidade de preparação dos professores durante sua formação 

para construírem uma educação atraente e que se aproxime da vida dos estudantes. Nada mais 

certo do que trazer a matemática financeira e o ensino dos juros- foco desta pesquisa- para o 

cotidiano dos jovens e crianças, podendo, desta forma, criar uma sociedade com Literacia 

financeira, capaz de controlar sua vida financeira com conhecimento e responsabilidade.  

        O mesmo cenário é visto em Portugal. Domingos e Santiago (2016, p.6) afirmam: 
A formação inicial de professores em Portugal assenta em dois subsistemas 
de formação: as Escolas Superiores de Educação que formam Educadores e 
professores para os níveis de Pré-escolar, 1o e 2o Ciclos do Ensino Básico e as 
Universidades que formam Professores para o 3o Ciclo do Ensino Básico e 
para o Ensino Secundário. Nenhum dos cursos ministrados nestas escolas 
possui no seu currículo Unidades Curriculares específicas para a formação em 
Educação para a Cidadania, e em particular, para a Educação Financeira. 
Ainda assim, no domínio da Educação Matemática são trabalhadas temáticas, 
como é o caso da resolução de problemas, que podem envolver alguns tópicos 
presentes no Referencial de Educação Financeira. (DOMINGOS E 
SANTIAGO, 2016, p.6) 

  Os autores seguem: 

O tema começa a surgir nas várias modalidades que existem em Portugal de 
formação contínua de professores, nomeadamente através de Cursos de 
Formação (com duração de 25 horas) ou Oficinas de Formação (com duração 
de 50 horas). [...] O número de docentes com formação na área da Educação 
Financeira é ainda muito reduzido, traduzindo-se este facto a escassa ou nula 
abordagem do tema nas escolas portuguesas. É neste sentido que se tem vindo 
a constituir grupos de investigação dentro do campo da Educação Matemática 
onde uma das suas vertentes é a de formação de professores em contextos 
específicos, integrando os temas do REF no currículo de Matemática dos 
vários ciclos de ensino, munindo assim os professores de ferramentas que lhe 
permitam abordar o tema de forma sustentada e consistente. (DOMINGOS 
E SANTIAGO, 2016, p.6) 
 

  Em conversa com a Pesquisadora da área de Educação Financeira em Portugal, 

Professora Ana Santiago, nos foi relatado que em Portugal o professor não se sente à vontade 

para trabalhar com a Educação Financeira, pois, além de existir pouca formação, há poucas 

referências disponíveis na área para se consultar e, além do mais, são referências muito 

genéricas. A formação que existe surgiu do Referencial de Educação Financeira, iniciada pelo 

Ministério para a formação dos professores. Entretanto, os responsáveis pela formação, os 

formadores eram elementos do Conselho Nacional dos Supervisores Financeiros, que eram 

voltados para as instituições financeiras e a formação era muito genérica para professores do 
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pré-escolar até o Ensino Secundário de qualquer área. Como passou a ser mais um conteúdo 

para se trabalhar em sala de aula e os professores não se sentiam seguros para ministrar o 

conteúdo, optavam por não fazer. Ela relata ainda que nas Licenciaturas em Matemáticas e nos 

Mestrados não existe uma disciplina de Educação Financeira. O que tentam fazer é a articulação 

da Educação Financeira com a Matemática através de pesquisas de Mestrado e Doutorado com 

tarefas que fossem implementadas em aulas de Matemática com o objetivo de trabalhar pontos 

do Referencial de Educação Financeira.  Por outro lado, tem sido feitos também cursos de 

Formação de Professores de curta duração, alguns de 3 horas e outros com 25 até 50 horas, com 

o título de “A Educação Financeira na aula de Matemática”, onde são realizadas tarefas 

relacionadas à área e nos cursos mais longos, os professores preparam tarefas que possam ser 

realizadas em sala de aula. Acredita-se que como os professores não tem tempo suficiente para 

prepará-las e ainda não se sentem à vontade para fazer uso do tema, se o material já estiver 

pronto fica mais fácil de ser trabalhado. 

  Percebemos, portanto, que mesmo em Portugal não existe a abordagem da Matemática 

Financeira durante a formação básica dos professores. Para se apoderar do conhecimento a 

respeito do assunto, um número (ainda) pequeno de professores busca aperfeiçoamento em suas 

áreas através das oficinas e dos cursos de formação. Nas duas regiões por onde já passou a 

oficina de formação ministrada pelo MEC e PNFF (Plano Nacional de Formação Financeira) 

apenas 40 professores em cada uma tiveram oportunidade de participar. 

  Domingos e Santiago (2016) ainda citam um projeto da Universidade de Aveiro, em 

que os professores buscam aperfeiçoamento através do curso de formação para professores do 

1o ciclo do Ensino Básico: Educação financeira na escolar. O curso também tem duração de 

25 horas e tem como objetivo preparar os docentes para introduzir e abordar em sala de aula 

questões financeiras. Além desse projeto, o grupo editorial Leya desenvolve atividades na área 

de e-learning. Um dos cursos oferecidos, em parceria com a ASFAC (Associação de 

Instituições de Crédito Especializado), é o de Educação Financeira para Formadores, e tem 

duração de 35 horas sendo voltado para pais e educadores, ou qualquer pessoa que desempenhe 

algum papel na educação de crianças ou jovens. 

Ainda em Portugal, Domingos e Santiago (2016), levando em conta o papel 

desempenhado pelo professor, o seu desenvolvimento profissional e as modalidades de 

formação contínuas disponíveis para os professores portugueses, investigaram a situação atual 

da introdução da EF nas aulas de matemáticas, analisando as concepções e práticas dos 

professores de Matemática, além de sua Literacia Financeira e como essa se modifica por via  

da formação, já que durante a formação inicial destes professores, de uma maneira geral, o 
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conteúdo de Educação Financeira não foi abordado. Como resultado desta pesquisa, os autores 

concluíram, entre outras coisas, que o perfil financeiro dos professores que participaram da 

pesquisa é considerado bom, apesar dos mesmos admitirem que essa competência financeira 

não foi adquirida no contexto formal e que “no que se refere ao recurso ao crédito, há uma 

concepção forte de que este deve ser evitado. No entanto, o seu uso pode privilegiar a aquisição 

de bens mais caros e deve constituir-se apenas após a aquisição desses bens” (DOMINGOS; 

SANTIAGO, 2016, p.15) 

  Estamos diante de uma realidade em que os professores de Matemática de Brasil e 

Portugal não se sentem seguros ao ministrar assuntos voltados a Matemática Financeira nas 

escolas, pois não tem, ou pouco tem, contato com o assunto em suas formações. Tendo isso em 

vista, o desenvolvimento profissional dos professores torna-se um elemento fundamental para 

que o processo de ensino tenha realmente impacto e relevância na vida dos alunos. 

 
3 QUADRO TEÓRICO 
 

 3.1 Trabalho docente e o desenvolvimento profissional dos professores de 

Matemática   

 
O desenvolvimento profissional ao longo de toda a carreira é, hoje em dia, um 
aspecto marcante da profissão docente. (PONTE, 1998, p.3)  

 
A matemática faz parte de nossa vida diária. Pode estar presente em um simples objeto, 

em uma conversa informal, na hora em que vamos realizar uma compra ou quando vamos ao 

banco fazer uma operação financeira. Apesar disso, a matemática é um “bicho papão” para a 

maioria das pessoas. Inúmeros são os estudantes que não conseguem associar e usar o que 

aprendem na sala de aula em seu cotidiano, não aproveitando com isso, a matemática, que não 

se limita a uma sala de aula e tão pouco ao conteúdo dos livros didáticos. Ela está presente no 

mundo. Sabemos também que nem toda a matemática ensinada na escola é de fácil percepção 

e aplicação no dia a dia das pessoas. A formalidade enfatizada na escola faz com que o seu uso 

a torne distante da realidade do estudante, sendo algo inatingível para eles. Ponte (1994) afirma 

que: 

Reforçam-se assim as concepções sobre a Matemática dominantes na 
sociedade: é uma disciplina intrinsecamente difícil, sendo, em última análise, 
desculpável ter maus resultados. Para a maioria dos intervenientes – 
professores, alunos, pais, responsáveis da administração escolar – tudo isto 
resulta da própria natureza da Matemática. Há apenas que regular as coisas de 
modo a evitar excessos (PONTE, 1994, p.25) 
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Percebemos que, após muitos anos lecionando a disciplina de matemática, na maioria 

das vezes, ela gera muita insatisfação, medo, receio, desespero, entre outros adjetivos por parte 

dos estudantes, causando impacto negativo na vida dos mesmos. Infelizmente, alguns 

professores acabam contribuindo para esse descontentamento, preocupando-se em treinar 

formalismos da matemática e, muitas vezes, deixam de lado suas aplicações práticas com 

exemplos que tenham ligação direta com sua vida diária. Naturalmente, isso gera um abismo 

entre a matemática ensinada nas escolas e a usada no dia a dia. Corroborando este pensamento, 

Ponte (1994) escreve: 
Para os professores, o cálculo e a manipulação simbólica tendem a ser vistos 
como a base de toda a aprendizagem – o que constitui reconhecidamente uma 
visão redutora da Matemática. A ideia básica é a de que quem não sabe 
calcular não pode fazer o menor raciocínio. Deste modo, os professores 
tendem a insistir numa abordagem formalizante que só afasta ainda mais os 
alunos da disciplina. Ignora-se de um modo geral a importância da 
diversificação das representações, a necessidade de tomar os conhecimentos 
dos alunos como ponto de partida das aprendizagens e a importância da 
interação social na criação dos novos saberes, persistindo-se numa tradição 
pedagógica que tende a perpetuar a imagem da Matemática como algo de 
misterioso e inacessível (PONTE, 1994, p. 24-26). 

 

Algumas das causas desse problema podem estar relacionadas à formação dos 

professores: tanto a inicial quanto a continuada. Nóvoa (1991) relata que, no início dos tempos, 

o ensino era função paralela à atividade da igreja, onde ensinar era ideologicamente um 

“espírito de missão”. Nos novos tempos, ensinar requer do professor muito mais que uma 

“missão” e percebemos também, que de uma maneira geral, a formação inicial e a continuada 

não são suficientes para o sucesso da profissão. Em Brasil (1998), temos: 

 
[...] A formação dos professores, por exemplo, tanto a inicial quanto a 
continuada, pouco tem contribuído para qualificá-los para o exercício da 
docência. Não tendo oportunidade e condições para aprimorar sua formação e 
não dispondo de outros recursos para desenvolver as práticas da sala de aula, 
os professores apoiam-se quase exclusivamente nos livros didáticos, que, 
muitas vezes, são de qualidade insatisfatória (BRASIL, 1998, p. 21-22). 

 
Percebemos, com isso, que ainda há alguns professores que não conseguem sequer dar 

continuidade à sua formação inicial o que contribui ainda mais para o insucesso no processo de 

ensino aprendizagem. 

Alguns autores defendem que só a formação não é suficiente. O ofício do docente requer 

saberes. Tardif (2008, p.36) complementa que os saberes docentes são constituídos 

coerentemente “de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, 

curriculares e experienciais”. Somando-se a isso, Schon (1992) diz que é importante formar um 
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professor reflexivo, capaz de refletir sobre sua prática pedagógica. Carreiro e Castro (2012, 

p.16) defendem “que as mudanças na prática docente só se efetivam quando o professor amplia 

sua consciência sobre a sua própria atividade”.  

Ponte (1998) assinala vários pontos importantes sobre a formação do professor: 

ü “A formação é um mundo onde se inclui a formação inicial, contínua e 

especializada” (PONTE, 1998, p.1) 

ü “A formação é um campo de luta ideológica” (PONTE, 1998, p.1) 

ü “A formação é um daqueles domínios em que todos se sentem à vontade para 

emitir opiniões, onde resulta a estranha impressão que nunca se avança” 

(PONTE, 1998, p.1) 

ü “A formação está muito associada à ideia de “frequentar” cursos” (PONTE, 

1998, p.2) 

ü “Na formação o movimento é essencialmente de fora para dentro, cabendo ao 

professor assimilar os conhecimentos e a informação que lhe são transmitidos” 

(PONTE, 1998, p.2, grifos nossos) 

ü “Na formação atende-se principalmente àquilo em que o professor é carente” 

(PONTE, 1998, p.2) 

ü “A formação tende a ser vista de modo compartimentado, por assuntos ou por 

disciplinas” (PONTE, 1998, p.2) 

ü “A formação parte invariavelmente da teoria e frequentemente não chega a sair 

da teoria” (PONTE, 1998, p.2) 

Neste mesmo artigo, o autor também diferencia formação e desenvolvimento 

profissional e afirma que os vários trabalhos sobre formação, “tem por detrás a ideia de 

desenvolvimento profissional, ou seja, a ideia de que a capacitação do professor para o exercício 

da sua atividade profissional é um processo que envolve múltiplas etapas e que, em última 

análise, está sempre incompleto” (PONTE, 1998, p.2). Diz ainda, de uma maneira geral, que o 

professor com uma formação de boa qualidade, favorece o seu desenvolvimento profissional. 

Vejamos agora alguns pontos importantes do desenvolvimento profissional presentes em sua 

concepção de desenvolvimento profissional: 

ü “O desenvolvimento profissional ocorre através de múltiplas formas, que 

incluem cursos, mas também atividades como projetos, trocas de experiências, 

leituras, reflexões etc.” (PONTE, 1998, p.2) 

ü “No desenvolvimento profissional temos um movimento de dentro para fora, 

cabendo ao professor as decisões fundamentais relativamente às questões que 
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quer considerar, aos projetos que quer empreender e ao modo como os quer 

executar” (PONTE, 1998, p.2, grifos nossos) 

ü Em relação ao professor, “No desenvolvimento profissional dá-se especial 

atenção às suas potencialidades” (PONTE, 1998, p.2) 

ü “O desenvolvimento profissional implica o professor como um todo nos seus 

aspectos cognitivos, afetivos e relacionais” (PONTE, 1998, p.2) 

ü “O desenvolvimento profissional tende a considerar a teoria e a prática de uma 

forma interligada” (PONTE, 1998, p.3) 

ü “No desenvolvimento profissional dá-se grande importância à combinação de 

processos formais e informais. O professor deixa de ser objeto e passa a ser 

sujeito da formação. (PONTE, 1998, p.3, grifos nossos) 

ü No desenvolvimento profissional “Dá-se atenção não só aos conhecimentos e 

aos aspectos cognitivos, para se valorizar também os aspectos afectivos e 

relacionais do professor” (PONTE, 1998, p.3, grifos nossos) 

No caso dos professores de matemática, Ponte (1998) afirma que o objetivo principal 

do desenvolvimento profissional é torná-los “mais aptos a conduzir um ensino de Matemática 

adaptado às necessidades e interesses de cada aluno e a contribuir para a melhoria das 

instituições educativas, realizando-se pessoal e profissionalmente”. (PONTE, 1998, P.3) 

Ponte (2014) afirma que para haver sucesso no processo de ensino aprendizagem da 

matemática, e um ensino Matemático de qualidade, são necessários professores qualificados 

para tal função, ou seja, que demonstrem formação matemática apropriada com competências 

reconhecidas no campo didático, bom relacionamento com os alunos, que se mostrem eficientes 

para lidar com os problemas do cotidiano e que demonstrem capacidade de atualização 

profissional. O autor ainda defende que para formar professores de matemática com 

compromisso no ensino, deve-se ter uma formação baseada em conceitos como o de 

conhecimento profissional e desenvolvimento profissional, e que, fazendo uma relação com a 

aprendizagem dos alunos, a formação dos futuros professores deve ser de “cunho experimental, 

que valoriza a atividade do aprendente em contextos tanto quanto possível autênticos, em 

termos que é a missão e a identidade do professor”. (PONTE, 1998, P.1) 

            Enfim, pode-se dizer que toda profissão exige desenvolvimento profissional. De um 

modo geral, considera-se formado o profissional que recebe seu diploma; Após isso, ele se 

desenvolve na profissão. A profissão de professor tem sido estranhamente considerada 

inacabada e o sentimento é sempre de que se deve complementar tal formação. No entanto, se 

o que se oferece na formação não forma, as razões devem ser buscadas, não nos conteúdos que 
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faltam ao professor- o que as formações continuadas têm erroneamente repetido- mas no que 

efetivamente não tem sido feito. O conceito de desenvolvimento profissional nos parece mais 

adequado a responder essa questão. 

Em relação ao tema de nossa pesquisa, os juros, gostaríamos de sugerir aos professores 

de matemática, mesmo antes de apresentar resultados, que vivenciem situações matemáticas, 

tal como devem fazer com seus alunos, com o objetivo de contribuir para o seu desenvolvimento 

profissional. Para que se possa obter sucesso com seus alunos, acreditamos que o professor 

tenha que vivenciar primeiro e verificar seu próprio aprendizado. Pois, de acordo com Ponte et 

al. (2017), deve-se disponibilizar aos docentes o aprendizado por meios de experimentação, 

reflexão e discussão sobre suas práticas de trabalho de sala de aula ou fora delas, e isso traz 

grandes contribuições para os mesmos.  

Sabemos que um dos objetivos de se estudar a Matemática Financeira consiste na 

tomada de decisão na hora de fazer um financiamento/empréstimo ou investimento/aplicação, 

que são situações extremamente comuns na vida real e que nem sempre são decididas de modo 

racional e sim de modo emocional. Para isso, é necessário que se entenda que os juros 

envolvidos não dependem apenas da quantia envolvida na transação: eles dependem da época 

a qual essa quantia está se referindo. É preciso, principalmente, saber deslocar quantias no 

tempo. Sugerimos, então, que os professores vivenciem e reflitam sobre essas questões, além 

de discutir sobre essas práticas com seus colegas de profissão. Devemos lembrar também que 

é necessário desenvolver esses tipos de tarefas com os alunos, pois potencializa em simultâneo 

a aprendizagem dos alunos e o conhecimento profissional dos professores. 

Este trabalho focalizou o conhecimento dos juros que efetivamente o professor pratica 

em sua vida e na escola. Acreditamos que, apesar de buscarem seu desenvolvimento 

profissional, professores não tenham em suas práticas o conceito científico de juros e que exista 

até certa resistência a sua presença no cotidiano de suas vidas. 

 

         3.2 Representações sociais  

 

A corrente de estudos que visa explicar a forma como as sociedades se organizam não é 

nova. Um bom exemplo é a noção de classe social. Uma das concepções mais difundidas na 

sociologia a partir dos trabalhos de Karl Marx e Friedrich Engels (1988) concebe a distância 

entre dois grandes grupos: o proletariado, formado por operários e a burguesia, e as camadas 

detentoras dos meios de produção de riquezas, com grande poder econômico e simbólico, 

portanto dominante. Nesse sentido, e no contexto de um vigoroso processo de industrialização, 
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Durkheim (1983) propõe considerar as profissões como marcas da posição social ocupada pelos 

indivíduos. Além disso, o autor entende a sociedade como um conglomerado de ideais e em 

torno dessas ideias é que os homens se organizam. 

Frankfurtianos, como Horkheimer e Adorno (1997), trazem uma filosofia muito próxima 

de Marx e Engels, no sentido de que separam um grupo dominante e outro dominado, sendo 

que este, com sua força de trabalho, faz aumentar o poder do que domina. Isso fica claro no 

seguinte trecho: 
O aumento da produtividade económica, que por um lado produz as condições 
para um mundo mais justo, confere por outro lado ao aparelho técnico e aos 
grupos sociais que o controlam uma superioridade imensa sobre o resto da 
população. O indivíduo vê-se completamente anulado em face dos poderes 
económicos. Ao mesmo tempo, estes elevam o poder da sociedade sobre a 
natureza a um nível jamais imaginado. Desaparecendo diante do aparelho a 
que serve, o indivíduo vê-se, ao mesmo tempo, melhor do que nunca provido 
por ele (HORKHEIMER; ADORNO, 1997, p. 3). 

 

Entretanto, Gorz (1980), com a publicação de Métamorphoses du Travail. Quête du Sens: 

critique de la raison economique, mostra uma grande modificação das relações nas classes 

proletárias, o que, a partir disso, abre caminho para novas leituras dos fundamentos do 

marxismo. Ele classifica as ideias de Marx como utópicas, até mesmo pelas mudanças ocorridas 

nas sociedades industriais. 

Em outro contexto, Georg Simmel, influenciado pela filosofia Kantiana, tratou das 

relações sociais em sua forma e desenvolveu o conceito de sociologia formal ou sociologia das 

formas sociais. Ela aborda não as relações em si, mas a forma que assume uma dada relação 

social em distintas situações, como a competição, que pode ser substancialmente igual em um 

campo de futebol e no mercado de trabalho. 

Outro filósofo mais recentemente a ter se debruçado sobre a temática dos grupos sociais, 

foi o pós-moderno Maffesolli (1998), que relaciona grupos sociais a “tribos urbanas”. Para ele, 

essa metáfora dá conta da realidade vivida na atualidade, em que microgrupos vivem dentro de 

uma crescente massificação, num processo de desindividualização. Ainda segundo o referido 

autor, essas tribos não são estáveis, e sim mutantes, pois os indivíduos que as compõem, com 

o passar do tempo se modificam e migram para outras tribos. Porém, é possível que alguns 

indivíduos passem a vida toda em uma única tribo, mas outras pessoas sairão e novas irão fazer 

parte dela num constante processo migratório. Ou seja, as pessoas hoje não pertencem 

necessariamente a diversos grupos, mas identificam-se com alguns, como, por exemplo, no caso 

do grupo profissional, que tem um impacto significativo no sujeito. 
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Jesuíno (2002) define categorias para tratar dos grupos sociais: a categoria social é o 

agrupamento de ao menos dois indivíduos que tenham um atributo em comum e que os 

distingue das outras categorias. Campos (2014, p.8) acrescenta: “Os membros de uma categoria 

social podem se transformar em um grupo psicológico, quando desenvolvem uma 

autopercepção de pertencerem à mesma categoria”. Então o grupo social, ou grupo psicológico 

é, de acordo com Lewin (1948), resultante de uma série de passagens, que vão formando uma 

categoria social como um agrupamento mais estruturado e mais coeso. Sujeitos que agem 

conforme a identificação em uma categoria, sem que haja interação entre eles, formam um 

grupo mínimo. Esse grupo pode se tornar um grupo social quando seus membros tomarem 

consciência de um objetivo comum a eles. Transforma-se em um grupo coeso quando os 

membros desenvolvem uma interdependência afetiva e de ações para realizar um objetivo. Por 

fim, esses grupos podem criar diferentes níveis de formalização, atingindo a institucionalização.  

Moscovici (1976) vincula a definição de grupo ao estabelecimento de consenso na 

interação social entre grupos ou subgrupos. Para ele, cada grupo tem um contingente de 

opiniões inerentes a si e comungam de crenças e não há ruptura entre o universo exterior e o 

interior dos grupos.   

Não nos interessa, portanto, a noção taxionômica ou de grupo sociológico (preocupada 

com gênero, idade, classe social, profissão etc.). No caso de professores de matemática, 

podemos considerar que exista uma formação comum e uma prática que os identifica. Embora 

estejamos falando de um contingente de diferentes pessoas, vivendo em condições muito 

diferentes, existem entre eles aspectos que permitem uma identificação quase mundial, tal como 

ser médico obstetra ou engenheiro hidráulico. Percebem-se como pertencentes a uma mesma 

categoria, tem uma disposição semelhante para a ação em contextos escolares, enfim: 

desenvolvem um sentimento de pertença, com aspectos claramente identificáveis. Não se pode 

dizer que se trata de um grupo social, mas os sujeitos se identificam como pertencentes a uma 

mesma categoria, com propósitos semelhantes, o que influencia a forma como constroem 

socialmente sua percepção sobre os objetos. A pesquisa recairá sobre estes, que compartilham 

crenças, valores e práticas. Aqui, entendemos práticas como conjuntos de ações construídas por 

um grupo de pessoas que afirmam a identidade social de seus membros. 

Diferentemente do que acontecia nas sociedades tradicionais, em nossas sociedades, 

confrontamo-nos diariamente com grande volume de novas informações e, com a mesma 

frequência, somos convidados a nos manifestar a respeito dos assuntos que nos afetam. Para 

isso, é necessário que os encaixemos em categorias de conhecimentos que já possuímos, 

aproximando-os do que já é conhecido, e, assim podemos compreendê-los e nos posicionarmos 
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a respeito deles. O conceito de representações sociais - RS – é cunhado no interior desse tipo 

de preocupação e, segundo Jodelet (1990, p.36), elas são "uma forma de conhecimento, 

socialmente elaborada e compartilhada, que tem um objetivo prático e concorre para a 

construção de uma realidade comum a um conjunto social".  

A Teoria das Representações Sociais (TRS) foi desenvolvida por Serge Moscovici na 

França na década de 60 e proposta como referencial teórico-metodológico em 1961, a partir do 

lançamento do seu livro “La psychanalyse, son image et son public” (“A psicanálise, sua 

imagem e seu público”), ícone de sua teoria. Para criá-la, o cientista revisitou o conceito de 

representação coletiva presente na obra de Durkheim e também teve contribuições da 

antropologia a partir da “natureza do pensamento primitivo” de Lévi-Bruhl; da teoria da 

linguagem de Saussure; estudo do desenvolvimento de Piaget e da teoria do desenvolvimento 

cultural de Vigotski. 

Nas representações coletivas, quando um novo conhecimento é produzido, ele supera a 

soma do conhecimento dos indivíduos, favorecendo uma recriação do coletivo. Para Durkheim 

(1953), essas representações seriam passadas por herança coletiva dos antepassados. Este ponto 

é destacado por Moscovici que, embora não discorde de Durkheim, considera que existam 

outros tipos de representações que Durkheim não descreveu, em função de sua época, pois hoje 

temos um contexto que favorece a construção compartilhada de representações mais 

provisórias. 

Além disso, o autor discordava dos pressupostos positivistas e funcionalistas de grande 

parte das teorias dominantes na época, que faziam distinção entre o individual e o coletivo e 

desvalorizava o saber popular. Uma das descrições fornecidas por Moscovici acerca de sua 

teoria, é que ela é uma teoria do senso comum.  Para Abric (1998, p. 27), “o que constitui o 

ponto de partida desta teoria é o abandono da distinção clássica – e em particular, fortemente 

desenvolvida pelas abordagens behavioristas – entre sujeito e objeto”. Sua fundamentação 

ocorreu no âmbito da psicologia social, que questiona a separação entre o individual e o 

coletivo. Por isso, essa área foi um campo fértil para o desenvolvimento da TRS. 

Moscovici (2012) esclarece que “se a realidade das representações sociais é facilmente 

apreendida, o conceito não o é” (MOSCOVICI, 2012, p.39). Para Moscovici (1978), as 

representações sociais são uma preparação para a ação, isso porque conduzem o comportamento 

e são capazes de modificar e reconstruir os elementos do ambiente em que o comportamento 

tem lugar.  

Os estudos que envolvem e utilizam a Teoria das Representações Sociais, segundo Jodelet 

(1990), possibilitam a verificação de como o social influencia no desenvolvimento psicológico 
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que constitui a representação e como este desenvolvimento influencia o social. As RS sendo 

uma psicologia social possibilitam a conexão entre o social e o psicológico, pois são os 

interesses dos grupos sociais que determinam as RS.  

Moscovici (1976) concebe o universo das RS em três dimensões distintas: a atitude – que 

ocorre quando o indivíduo representa algo após ter tomado uma posição em relação ao objeto; 

a informação – é a organização dos conhecimentos do grupo sobre o objeto e; o campo – remete 

a ideia de imagem ou um modelo figurativo. Essas dimensões orientam o posicionamento da 

pesquisa em relação ao objeto. Logo, é importante conhecê-las, pois podem influenciar de 

forma capital os resultados dos estudos em Representações Sociais. 

A comunicação com nossos pares é fundamental, pois é através dela que as informações 

circulam em um grupo social. Alves-Mazzotti (2008) nos informa que: 
Estas interações sociais vão criando “universos consensuais” no âmbito dos 
quais as novas representações vão sendo produzidas e comunicadas, passando 
a fazer parte desse universo não mais como simples opiniões, mas como 
verdadeiras “teorias” do senso comum, construções esquemáticas que visam 
dar conta da complexidade do objeto, facilitar a comunicação e orientar 
condutas (ALVES-MAZZOTTI, 2008, p.21) 
 

Para que haja representação social de um objeto é necessário que haja comunicação entre 

o grupo social. Sá, C.P. (1994), afirma que só há RS quando “o objeto se encontra implicado, 

de forma consistente, em alguma prática do grupo, aí incluída a da conversação e a da exposição 

aos meios de comunicação de massa” (SÁ, C.P., 1994, p.42). Para Moscovici (2003), as 

representações sociais “formam estruturas individuais de conhecimentos que informam e 

orientam os membros de um grupo social, em determinado tempo e espaço” (MOSCOVICI, 

2003, p. 53-54). Com isso as RS influenciam de maneira decisiva nas práticas dos membros 

desses grupos sociais, pois elas sustentam as práticas dos grupos.  

Segundo Moscovici (1978), existem dois processos que originam as RS: a objetivação e 

a ancoragem. De acordo com Alves-Mazzotti (1994) esses dois processos convertem uma figura 

que a princípio é estranha e desconhecida, para algo que é familiar, ou seja, “destacar uma 

figura e, ao mesmo tempo, carrega-la de um sentido, inscrever o objeto em nosso universo” 

(ALVES-MAZZOTTI, 1994, p.63). Ainda sobre a objetivação e a ancoragem, Moscovici 

(2003) complementa: 

 
Ancoragem e objetivação são, pois, maneiras de lidar com a memória.  A 
primeira mantém a memória em movimento e a memória é dirigida para 
dentro; está sempre colocando e tirando objetos, pessoas e                                
acontecimentos que ela classifica de acordo com um tipo e os rotula com um 
nome. A segunda, sendo mais ou menos direcionada para fora (para os outros), 
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tira daí conceitos e imagens para juntá-los no mundo exterior, para fazer as 
coisas conhecidas a partir do que já conhecido. (MOSCOVICI, 2003, p. 78). 

 
Moscovici (2003) acrescenta que ao “dar um nome ao que não tinha nome, nós somos 

capazes de imaginá-lo, representá-lo. De fato, a representação é, fundamentalmente, um sistema 

de classificação e de denotação, de alocação de categorias e nomes” (MOSCOVICI, 2003, p.62) 

Os dois processos, a objetivação e a ancoragem são concomitantes e, num certo sentido, 

permanentes, já que qualquer nova tensão os aciona. Professores vivem processos de mudança 

em suas práticas, sobretudo sob a influência de mudanças em sua clientela, já que hoje a escola 

se expandiu atendendo a um maior número de indivíduos vindos de grupos sociais 

desprivilegiados, e também mudanças nas formas de viver, no mundo do trabalho, na economia 

e com a aceleração das novidades tecnológicas. As mudanças no comportamento e na atitude 

dos alunos, dos pais e mesmo de todos que entornam a escola, gera uma pressão para a mudança 

na prática dos professores e de todo funcionamento da escola. Professores parecem estar 

confusos sobre qual prática adotar. Estudos realizados por Loureiro (2017, p.17) apontam que 

de uma maneira geral os professores “parecem rejeitar Pedagogias que consideram tradicionais 

e alegam adotar em suas práticas atividades e tendências pedagógicas consideradas modernas”. 

A tensão ocorre entre o que concebem como Pedagogia Tradicional e Pedagogia Nova, 

alegando como possível a prática das duas concomitantemente. Após o levantamento 

bibliográfico a autora conclui que no dia a dia da escola, apesar de os professores afirmarem 

utilizar a Pedagogia Nova, eles “não esclarecem o que isso vem a ser, e mais: as práticas e 

métodos pedagógicos que dizem ser novos parecem se identificar com um fazer de maneira 

improvisada, mescladas com as reconhecidas como tradicionais” (LOUREIRO, 2017, p.18). 

Percebemos que toda essa tensão e esse clamor por mudanças geram um desconforto nos 

professores, podendo acionar os processos de objetivação e ancoragem, modificando assim a 

prática dos sujeitos de nossa pesquisa e suas representações sociais de diferentes objetos 

implicados em suas práticas. 

Mazzotti (2013) destaca a importância de identificar como o sujeito se apropria de um 

conceito da Ciência, o que fica suprimido, complementado ou distorcido. Um exemplo são as 

representações sociais da “teoria da origem das espécies” proposta por Charles Darwin, que 

trata da “seleção natural” e se esquece da sexual. Existe a supressão da seleção sexual da 

representação social. O autor afirma que: 

Este exemplo mostra que é preciso analisar as matérias de ensino para 
verificar a permanência de concepções distorcidas de teorias científicas e as 
razões de sua manutenção ao longo do tempo. Se o futuro professor deve 
conhecer suficientemente a disciplina que ensinará, e se esse conhecimento é, 
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de fato, uma representação social de uma ciência, então não ensinará a ciência, 
mas a sua uma “teoria sui generis” ou representação social. (MOSCOVICI, 
1974 apud MAZZOTTI, 2013, p.85). 
 

 Nosso estudo vai buscar como os sujeitos se apropriam do conceito científico de juros. 

O conceito científico é aquele que permite fazer referência àquilo que pertence ou se relaciona 

com a ciência. Segundo Reigota (1997), conceitos científicos são definidos como “termos, 

entendidos e utilizados universalmente como tais” (REIGOTA, 1997, p.11). Para Moscovici 

(1976), uma RS é um conhecimento formado no senso comum, conhecimento que se tem sobre 

um determinado tema, que no nosso caso são os juros, onde se incluem também os preconceitos, 

ideologias, e características específicas das atividades sociais e profissionais cotidianas de um 

grupo de pessoas. 

Uma das indagações centrais de nossa pesquisa envolvendo a Teoria das RS é investigar 

se há mudanças ou adaptações feitas em relação ao conhecimento científico dos juros quando 

ela passa do âmbito do conhecimento sistematizado para o conhecimento produzido pelo senso 

comum, incluindo aí a escola. Segundo Mazzotti (2014), essas adaptações se fazem “por 

procedimentos que substituem ou duplicam as proposições originais pelas admissíveis pelo 

grupo” (MAZZOTTI, 2014, p.220) e que, caso seja identificado em nossa pesquisa, esse duplo 

são as Representações Sociais. Segundo o mesmo autor, o duplo “é necessário para coordenar 

as condutas dos grupos segundo os seus interesses e necessidades, que não são os dos grupos 

que produziram aqueles conhecimentos e saberes” (MAZZOTTI, 2014, p.220). O duplo 

constitui-se como “tradução imediata do real” (MOSCOVICI, 2012 [1976], p. 115). Para 

Moscovici (2012 apud MAZZOTTI, 2014, p.220) a “[…] passagem de uma teoria científica à 

sua representação social responde precisamente à necessidade de criar comportamentos ou 

perspectivas socialmente adaptados ao estado de conhecimento do real”, sendo adequado para 

atender às necessidades do grupo se tornando um conhecimento comum.  

Mazzotti (2014) defende que as RS são necessárias para que os conceitos científicos 

circulem entre os diferentes grupos sociais e que as adaptações feitas por esses grupos 

colaborem com a apropriação dos conhecimentos pelos mesmos, pois são adaptadas as suas 

necessidades, passando a ser relevantes e úteis para os mesmos. O autor também afirma que 

essas adaptações não são distorções ou erros de interpretações, mas expressam a forma como 

os grupos utilizam os conceitos em sua prática. Para começar a investigação das RS dos juros 

em nossa pesquisa, seguiremos o proposto por Mazzotti (2014), de onde parte a “análise 

acurada do que é duplicado, para comparar com o conjunto das proposições deste com o seu 

duplo ou substituto” (MAZZOTTI, 2014, p.221).  
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Para Moscovici (1978) o ambiente histórico das RS é determinado pelo fato de que elas, 

ao serem apresentadas como uma "modalidade de conhecimento particular que tem por função 

a elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos"(MOSCOVICI, 1978, 

p.27), se sustentam por conhecimentos vindos de experiências cotidianas e pela reutilização de 

significados que foram consolidados historicamente. Com isso, considera-se que as RS são 

frutos das reutilizações de conteúdos oriundos de períodos cronológicos diferentes, além 

daqueles gerados em um novo contexto.  

A partir do trabalho seminal de Moscovici, outros pesquisadores desenvolveram enfoques 

próprios para a TRS. Os três que se destacam são: Abric (1998), que desenvolveu a abordagem 

Estrutural, Doise (1973), que introduziu a abordagem Posicional e o trabalho de Jodelet (1989), 

forte representante da abordagem Processual. Nesta pesquisa, utilizaremos a abordagem 

Processual articulada a abordagem Estrutural, de modo a observar aspectos relativos à dinâmica 

e à estrutura das representações sociais de juros nos dois grupos considerados. 

 

 3.2.1 Abordagem estrutural  

 

Após a concepção da Teoria das Representações Sociais por Serge Moscovici, na década 

de 60, vários pesquisadores desdobraram-na em amplitude e aprofundamento, e, dentre as 

principais vertentes desse desdobramento destaca-se a abordagem estrutural. Esta abordagem, 

proposta inicialmente por Jean Claude Abric, foi desenvolvida por um grupo francês de 

pesquisadores, convencionalmente chamado de Grupo do Midi e, corroborado por estudos de 

Christian Guimelli, Claude Flament, Pascal Moliner, Michel-Louis Rouquette e Pedro 

Humberto Campos, entre outros pesquisadores em todo o mundo. Todos reconhecem o trabalho 

de Moscovici como um ponto de partida para seus estudos. 

Abric (1994), para estabelecer sua hipótese do núcleo central - NC, parte da noção de 

núcleo figurativo, proposta por Moscovici e explica que o NC não depende de esquematização 

ou concretização, podendo superar os limites do quadro do objeto. Analogicamente, a 

constituição de um núcleo figurativo, conforme proposto por Mocovici, trata de uma 

apresentação imagética, por parte do pesquisador, dos elementos que constam na representação 

evidenciada. Nesse caso, seria uma reorganização visual de itens cognitivamente privilegiados.  

Aproveitamos o pensamento de Wittgenstein (1980) que compara o ato de pensar ao ato 

de desenhar evidenciando o caráter figurativo das representações e seu referente estilístico. 

Quem desenha expressa a percepção que tem de si, do mundo e de sua inserção nesse mundo. 
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Assim, a elaboração de uma imagem passa a ser percebida como uma representação da 

representação.  

Em relação à teoria do Núcleo Central, Campos e Rouquette (2003) esclarecem que a 

Abordagem Estrutural nos permite dizer que a estrutura de uma representação é formada por 

um núcleo central e um sistema periférico.  

Assim, por núcleo figurativo entende-se um complexo de imagens capaz de reproduzir 

um conjunto de ideias. Moscovici (1988) associa o núcleo figurativo a um sistema arcaico de 

memória social. Esse caráter icônico do núcleo figurativo combina elementos cognitivos 

tornando próximos os objetos que parecem distantes. É um mecanismo conectado ao passado 

que é utilizado socialmente para se posicionar diante das coisas, para se falar sobre elas e, 

portanto, mais estável que o componente intelectual.  Acrescentamos a economia que o 

imagético possui no momento da evocação, quando falamos ou pensamos sobre algo, sempre 

evocamos as imagens atachadas nesse algo. Além do núcleo figurativo, o pesquisador ressalta 

que sua proposição teve inspiração em trabalhos que, na psicologia social, já reconheciam a 

organização centralizada de fenômenos quanto à atribuição e à formação de impressões, como 

os estudos do austríaco Fritz. Heider e do polonês Solomon Asch. 

A abordagem Estrutural estuda as representações como um conjunto de elementos 

estruturado e organizado hierarquicamente. A representação é percebida como fruto de uma 

cognição social, ou seja, uma elaboração sociocognitiva, influenciada pelo contexto discursivo 

e pelo contexto social (CAMPOS; LOUREIRO, 2003). 

Abric (1976, 1984, 1989) defende a hipótese de que as representações estão em torno de 

elementos, que se organizam em uma estrutura onde há um conjunto mais central, o Núcleo 

Central – NC, que é muito importante para a manutenção das representações. Ele organiza o 

conjunto e determina seu significado. Nessa perspectiva, Campos (2003) afirma que,  
As representações são regidas por um duplo sistema: o sistema central, 
vinculado às condições históricas, sociológicas e ideológicas, sendo também 
ligado às normas e aos valores sociais, e define a organização e o significado 
da representação; e o sistema periférico, ligado ao contexto imediato, à 
história pessoal do indivíduo e que permite a adaptação da representação às 
mudanças conjunturais. (CAMPOS, 2003, p. 19). 

 
O NC é caracterizado por sua forte relação com a memória coletiva, com sua história e 

cultura. Ele também condensa o plano comum dos grupos, ditando sua homogeneidade, é 

resistente a mudanças, considerado como núcleo rígido, sendo pouco sensível ao contexto 

externo imediato da representação. Ele define os valores consensuais compartilhados no interior 

dos grupos sociais.  
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Ao NC se atribui a manutenção e a elaboração das representações, a partir de duas funções 

fundamentais: em sua função genética, os significados dos elementos são criados e 

transformados; já em sua função organizadora, as ligações entre os elementos presentes no 

campo da representação são geridas para assegurar a unidade e estabilidade desse campo.   

Nele, encontram-se os itens que “condensam” o significado da representação, dando 

sentido a ela. Esse grupo de itens é coeso e tende a se manter rígido, combinando entre si e não 

se modificam com facilidade. Essa estabilidade é importante para que haja a sustentação 

constante da representação. A identificação desses elementos deve ser feita a partir de análises 

qualitativas e quantitativas de dados a fim de testar sua centralidade (CAMPOS; LOUREIRO, 

2003). A manutenção e a preservação da estabilidade e estrutura deste núcleo são atribuídas aos 

Elementos Periféricos (FLAMENT, 1987, 1989).  

Os elementos presentes na composição da representação, que estabelecem uma relação 

de proximidade com os componentes do NC, mas que não estão neles, são chamados Esquema 

Periféricos.  Os EP são esquemas organizados no entorno do NC e, que de certo modo, estão 

conectados.  

Os elementos da periferia auxiliam no funcionamento de uma representação, relacionam-

se diretamente com a realidade cotidiana e servem de guia para a leitura dessa realidade. Seria 

um tipo de interface entre a realidade e o núcleo. Diante das situações do cotidiano, indicam o 

que pode ser interpretado como aceitável e o que está dentro da norma ou não. Portanto, 

protegem o núcleo de informações que podem agir sobre ele. Ao se causar mudança nos 

elementos do NC transforma-se a representação. Portanto, os elementos periféricos têm grande 

importância na manutenção das RS.  

O esquema periférico possibilita que as histórias individuais e as experiências interajam 

integrando-se. Indivíduos de um mesmo grupo social apresentam contradições entre si, o que 

permite perceber que os grupos não são extremamente homogêneos. O sistema periférico 

protege o NC das tensões existentes por essa heterogeneidade. Nesse sentido, é bem mais 

flexível que o NC, pois muda à medida que se modifica o ambiente externo. 

As três funções essenciais do sistema periférico, segundo Abric (1994), são: a 

concretização, na qual o processo de ancoragem possibilita o concreto entendimento da 

representação; a regulação, que permite a adaptação de conteúdos e processos coletivos quanto 

às transformações no meio externo; e, a defesa, que protege o NC das transformações bruscas 

na realidade. Assim, o núcleo é defendido dessas transformações que podem afetar e modificar 

seus elementos.  
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Nesse sentido, a ideia de hierarquização, proposta por Abric, não coloca, 

necessariamente, os elementos componentes de uma representação como mais ou menos 

relevantes, mas sim determina a posição de tais elementos dentro de uma estrutura. Vale 

lembrar, que estas estruturas não são absolutamente imutáveis. Entretanto, modificações nelas 

são de extrema complexidade, uma vez que isso implicaria na transformação de representações 

sociais que estão ancoradas nas experiências dos sujeitos. Essas representações estão 

relacionadas às culturas, às histórias e mais diretamente às práticas sociais. Para o pesquisador, 

o que determina o núcleo é a natureza do objeto representado e, também como ele se insere na 

conjuntura ideológica do sujeito social. As relações que o objeto mantém dentro do sistema de 

valores, crenças e normas desse grupo também determinam o núcleo.   

A partir de estudos da estrutura da representação, pode se verificar a relação entre os 

elementos que a compõe. Por esse aspecto, a teoria do núcleo central, além de poder ser aplicada 

no estudo da representação já formada, também pode ser utilizada para se estudar a 

transformação das representações.  

Campos e Rouquette (2003) entendem que a abordagem estrutural observa as 

representações e sua organização, uma estrutura que é estabelecida em diferentes dimensões. 

Assim, relacionam seu conteúdo aos elementos componentes de sua estrutura, o núcleo central 

e o sistema periférico. Essencialmente, a tese de Abric é de que este NC determina a 

organização da representação e sua estrutura interna. Assim, as representações se diferenciam 

quando seu conteúdo e também sua estrutura são diferentes.  

Moscovici se refere às representações sociais como características das sociedades 

contemporâneas, em função de seu amplo poder de transformação em um tempo muito menor 

do que levaria em sociedades tradicionais. Nessa perspectiva, Campos (2003, p.57) considera 

que “a originalidade da escola “aixoise”, quanto às representações sociais, reside nas 

formulações que explicam como as representações são, ao mesmo tempo, estáveis e movediças, 

rígidas e flexíveis", o que possibilita uma nova forma de se pesquisar as representações. Para 

ele, “a modificação massiva das circunstâncias externas a uma dada representação conduz, em 

alguns casos, os indivíduos a desenvolverem práticas em desacordo com a representação do 

objeto social em questão” (CAMPOS, 2003, p.57).  O modo como os sujeitos se relacionam 

com essas mudanças externas, influencia diretamente as suas representações.  

Evidencia-se na literatura, que os esquemas periféricos permitem três tipos de processos 

de transformação da representação: aquelas que são progressivas, onde as novas práticas não 

são completamente contraditórias em relação aos elementos do NC; as que são resistentes, onde 

os mecanismos de defesa resistem por algum tempo e impedem a modificação do núcleo; e, 
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aquelas que são brutais, onde os mecanismos de defesa não conseguem proteger o núcleo, pois 

os significados centrais são diretamente atacados.  

A possibilidade de compreender como se processam essas modificações passa, 

necessariamente, pela compreensão de como as representações e as práticas concretas dos 

sujeitos se relacionam. Antes, é preciso esclarecer que compreendemos as práticas conforme 

Abric (1994): “sistemas complexos de ação”, e, nesse sentido, entendemos as práticas como 

ações estabelecidas no cotidiano dos grupos sociais. O autor ainda acrescenta que "o estudo das 

relações entre representações e práticas enfrenta o problema da articulação e da interação entre 

os diferentes campos constitutivos da realidade social".  (ABRIC, 1994, p.8) 

Na perspectiva do autor, a função da representação de orientação e de justificativa de 

condutas é um viés considerável para se estudar as reações estabelecidas entre práticas e RS. 

Na relação proposta, é preciso pensar se as representações influenciam as práticas ou se são as 

práticas que influenciam as representações. Abric (1994) propõe três hipóteses para explicar as 

relações entre as RS e as práticas sociais, de acordo com a natureza da situação com a qual os 

indivíduos ou grupos sociais possam se deparar. São elas: 
H1: As representações determinam as práticas sociais em situações nas quais 
a carga afetiva é forte e nas quais a referência - explícita ou não - à memória 
coletiva e necessária para manter ou justificar a identidade, a existência ou as 
práticas do grupo. (ABRIC, 1994, p. 231).  
H2: As representações assumem, igualmente, um papel determinante sobre as 
práticas em situações nas quais o ator dispõe de uma autonomia - mesmo que 
relativa - em relação às restrições da situação ou daquelas resultantes das 
relações de poder. (ABRIC, 1994, p. 231)  
H3: Em situações com forte restrição - social ou material – as práticas sociais 
e as representações são interativas. Nessas situações, a implementação de 
cenas práticas é suscetível de engendrar transformações completas nas 
representações. (ABRIC, 1994, p. 234).  

 
Campos (2003) ainda complementa: 

Podemos classificar os estudos sobre a questão da determinação das práticas 
pelas representações (ou vice-versa) segundo três tipos de estudos realizados 
até hoje: estudos nos quais as práticas são determinantes na transformação das 
representações; estudos que consideram que as representações têm um papel 
determinante na produção de práticas e comportamentos; e, finalmente, 
estudos nos quais, considerando-se a complexidade das situações sociais reais, 
o estudo das representações contribui para a compreensão da situação, sem, 
no entanto, permitir a formulação de hipóteses explicativas unidirecionais e 
inequívocas (CAMPOS, 2003 p. 27).  

 

No caso de professores de matemática, conforme já evidenciamos acima, existe, tanto no 

ambiente escolar, quanto no seu entorno, uma situação de tensão diretamente relacionada à 

prática destes. A literatura aponta problemas infraestruturais na prática docente; mudanças 
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drásticas de atitudes, tanto dos alunos quanto dos pais; a culpabilização da prática docente pelo 

grande fracasso escolar e, no caso de nossos sujeitos, a matemática ocupa um lugar extremo 

nesta culpa. Pode-se dizer mesmo que existe uma forte pressão para a mudança da prática 

docente. Este quadro mostra-se rico para que se observe a estrutura das representações sociais 

de um conceito científico, fundamental para a cidadania, o conceito de juros, cujos resultados 

escolares são quase inexistentes. 

Pretendemos com o estudo da estrutura das representações sociais do conceito de juros, 

pelos professores de matemática, elucidar aspectos que nos permitam uma melhor compreensão 

do problema. 

 

  3.2.2 A ancoragem e abordagem estrutural  

	

Campos (2013) afirma que nas situações reais e complexas os sujeitos raramente se 

deparam com um objeto isolado, tampouco se ancoram em uma única representação para 

identificar a situação, avaliar as condutas possíveis e agir. Os sujeitos constroem “sistemas 

representacionais” complexos para fazer frente a situações sociais, por exemplo, a das práticas 

profissionais e sociais. Abric (1994) afirma que "a representação funciona como um sistema de 

interpretação da realidade que rege as relações dos indivíduos com seu ambiente físico e social, 

ela vai determinar seus comportamentos ou suas práticas" (ABRIC, 1994, p.13).  Nesses 

sistemas, as práticas reais, efetivas, são incorporadas como formas cognitivas pré e pós ato, 

tanto no sentido da orientação das práticas futuras, como julgamento (avaliação) dos atos 

emitidos. 

A ancoragem é um processo permanente nas RS pelo qual a representação cria e mantém 

suas raízes viva no sistema sociocognitivo dos sujeitos. Campos (2003) considera o estudo da 

ancoragem além de importante, necessário à compreensão do funcionamento de uma RS, pois 

é um dos processos sociais e cognitivos que sustentam viva uma representação.  

Moliner (2001) define a ancoragem como o processo pelo qual a representação se insere, 

“se agarra”, na sociedade, mediante duas formas que se complementam: 

De um lado as informações relativas ao objeto de representação serão 
interpretadas a partir de domínios de conhecimentos pré-existentes, que vão 
servir de quadro de referência. [..] de outro lado, os saberes, assim produzidos, 
vão ser instrumentalizados pelos grupos sociais, lhes permitindo legitimar 
suas posições ou de atingir seus objetivos. (MOLINER, 2001, p.19) 
 

Assim a ancoragem pode assim ser gerada como um “processo dinâmico”, presente a 

todo momento em que uma situação social solicitar uma avaliação cuidadosa dos elementos 
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simbólicos nela presentes e quando uma situação da realidade social exigir um 

“reconhecimento”, uma recolocação da experiência atual em um quadro simbólico/cultural de 

referência. (CAMPOS, 2017). Ainda segundo Campos (2017), as RS são idealizadas como 

saberes em constante movimento que são concebidas como “reagentes” ao seu meio social, 

sendo que alguns as chamam de “cultura”. 

Uma representação é constituída de um conteúdo e uma organização ou estrutura. A 

organização ou estrutura é dividida em dois sistemas (central e periférico), cada um com 

diferentes funções. Neste cenário, a “inserção” (ancoragem) da representação na sociedade se 

opera de maneira mais significativa através do funcionamento do sistema periférico do que do 

sistema central, sobretudo porque os esquemas de ação são encontrados no sistema periférico 

(CAMPOS, 2009). A abordagem estrutural das RS estuda a ancoragem em situações 

(dinâmicas) sociais, ou ainda, na interação social. (MOLINER, 2000; CAMPOS, 2003).  

 
 
 3.2.3 Abordagem processual  

 

 A abordagem processual estuda as representações destacando seus processos 

formadores simultâneos, a objetivação e a ancoragem. Esta abordagem foi desenvolvida, 

sobretudo, por estudos do próprio Serge Moscovici e de Denise Jodelet. De acordo com Reateau  

at al.(2012, p.8) os trabalhos de Jodelet (1989) priorizam a comunicação, por isso estudar as 

culturas é um fator preponderante para o desenvolvimento de seus estudos. Sua abordagem 

“enfoca o estudo dos sistemas de significados que expressam as relações que os indivíduos e 

grupo têm com seus ambientes” (REATEAU et al, 2012, p.8) . Por este motivo, são estudos 

que se articulam, quase forçosamente, com estudos da linguagem. Consideramos a linguagem, 

num certo sentido, via de acesso aos processos formadores das RS, já que nela estão imbricados 

seus elementos. 
As diversas práticas sociais produzem normas e regras consensuais que são 
fruto da interação entre os indivíduos e que, portanto, comportam todo o 
sentido dessas práticas. O sentido emerge no interior de uma complexidade de 
normas e regras consensuais que regulam as diferentes comunidades 
semióticas. Os usos da linguagem determinam regras explícitas e implícitas e 
envolvem todos os aspectos que caracterizam uma cultura, tais como as 
instituições, as formas de organização social, as crenças, os valores, as 
intenções, os comportamentos etc. Em outras palavras, as práticas sociais 
fundam as regras que definem os sentidos na linguagem. (CASTRO; 
BOLITE-FRANT, 2011, p. 21-22) 
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Os estudos da abordagem processual esbarram, necessariamente, na compreensão de 

como os sujeitos interagem frente a um objeto, nos significados produzidos nestas interações 

no interior das práticas sociais. Interessa, sobretudo, os processos que dão origem as RS ou que 

as modificam, os processos de objetivação e de ancoragem. 

Conforme Jodelet (1990, p.5) a objetivação é “uma operação imaginante e estruturante”, 

que ocorre em três fases:  

a) construção seletiva, que trata da seleção das informações que circulam na sociedade a 

respeito do objeto; triagem, que ocorre em função de contextos culturais, históricos e 

ideológicos dos grupos sociais, que se relacionam a aspectos normativos desses grupos. Os 

indivíduos se apropriam do conhecimento a partir de sua cultura e, de conhecimentos que esse 

grupo já construiu por meio de suas experiências. Ocorre, então, uma construção seletiva do 

real. Porém, mesmo em grupos considerados homogêneos, há contradições entre indivíduos. 

Inclusive, o acesso às informações nem sempre ocorre de maneira igual a todos, ou ainda pode 

não compreender as informações exatamente do mesmo modo; 

b) esquematização estruturante ou núcleo figurativo seria a reapresentação da estrutura 

sociocognitiva, conceitual da representação, tornando visível tal estrutura, possibilitando a 

elaboração de um quadro imagético suficiente para exprimir os componentes do objeto da 

representação e, é aqui que o indivíduo recorre a informações preexistentes para compreender 

o novo; e 

c) naturalização, onde ocorre a concretização do núcleo figurativo, tornando o objeto em 

algo quase palpável; quando uma ideia se transforma em entidade, tornando-se um elemento da 

própria realidade.  

Nesse sentido, podemos afirmar que a principal função do processo de objetivação é 

tornar concretizadas as noções vagas. A partir de negociações, elementos que antes estavam 

distantes da realidade do sujeito se tornam próximas. Coisas abstratas se concretizam, ganham 

sentido e os conceitos se tornam imagem. 

Castro et. al. (2010) ressaltam que o núcleo figurativo engendra em seu entorno as 

representações que fornecem o quadro de referências para a categorização e interpretação de 

novas informações. Assim, são marcadores que possibilitam relacionarmos figura e sentido, 

facilitando a categorização de objetos desconhecidos e integrando-os a conhecimentos 

anteriores. A objetivação é o momento em que o elemento desconhecido se transforma em 

facilmente identificável, não de forma cristalizada, mas preservando a vivacidade das ideias e 

tornando-as objetivas, o que Moscovici denomina “face figurativa”. Tal processo permite trazer 

aquilo que até então inexiste para o universo do conhecido.  
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Como define Moscovici (1978, p.111): “Objetivar é reabsorver um excesso de 

significações materializando-as (e adotando assim uma distância a seu respeito)”. Ela concebe 

a percepção da realidade, confere concretude a um objeto/fenômeno, proporcionando-lhe 

aspectos icônicos, ao mesmo tempo em que os promove, estrutura.  

A ancoragem promove a incorporação do que é novidade na organização das categorias 

de pensamento pré-existentes, referindo-se ao modo como a representação e o seu objeto se 

inserem no social. Significa dizer que a ancoragem promove o enraizamento da representação 

na rede de significados compartilhados pelo sujeito social. Jodelet (1990) explica que a 

ancoragem é responsável pela inserção do conhecimento no pensamento já construído. 

Ancorar é “classificar e dar nome a alguma coisa. Coisas que não são classificadas e que 

não possuem nome são estranhas, não existentes e ao mesmo tempo ameaçadoras”. 

(MOSCOVICI, 2003, p. 71). É o modo pelo qual a ideia é trazida para o contexto do familiar, 

que a inclui na categoria de imagem comum. Trata-se de transformar um novo conceito em algo 

familiar, por meio da adequação desse conceito a uma rede de significados já estabelecida. Para 

Jodelet,  
A ancoragem que intervêm de duas maneiras na formação das representações, 
assegurando sua incorporação no social. De um lado, a ancoragem enraíza a 
representação e seu objeto em uma rede de significações que permite situá-las 
face aos valores sociais e dar-lhes coerência. Mas, neste nível, a ancoragem 
tem um papel decisivo essencialmente naquilo que realiza sua inserção no 
sistema de acolhimento nocional, um já pensado (JODELET, 1993, p. 18). 

 

A noção de ancoragem ganha contornos mais tangíveis no trabalho de Jodelet. Para ela, 

é como o enraizamento de um novo conceito no sistema sociocognitivo de um determinado 

grupo. Ao causar esse enraizamento, a ancoragem permite adequação desse conceito na rede de 

significados já construídos socialmente. Assim, ao mesmo tempo em que comporta um novo 

elemento, ela o torna comum e conectado aos demais elementos já existentes, o que confere 

coerência e normalidade a esse novo.  
Por um trabalho da memória, o pensamento constituinte apoia-se no 
pensamento constituído para incluir a novidade nos quadros antigos, no já 
conhecido. De outro lado, a ancoragem serve à instrumentalização do saber, 
conferindo-lhe um valor funcional para interpretação e gestão do ambiente, e 
então se situa em continuidade com a objetivação (JODELET, 1993, p. 18).  

 

A memória cultural é de suma importância para a adaptação de novos conhecimentos. 

Ela é utilizada para dar coerência ao novo conhecimento. A ancoragem se apoia em 

componentes da história social do grupo para estabelecer relações entre o arcaico e o novo. Nas 
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negociações entre conhecimentos constituídos e conhecimentos a serem estabelecidos é a 

memória social que estabelece os elos entre o já conhecido e a novidade.  

Outra função da ancoragem a salientar é sua capacidade de instrumentalizar o saber 

social. Auxiliando a cognição social, ela promove a interpretação da realidade e a gestão das 

informações trazidas pelo ambiente. Nesse processo, podemos apreender o mundo a nossa volta 

e relacioná-lo a nossa memória social. Assim, conhecemos as coisas que nos cercam, 

apreendendo o novo.  
A “naturalização” das noções lhes dá valor de realidades concretas 
diretamente legíveis e utilizáveis na ação sobre o mundo e os outros. Além 
disso, a estrutura imaginante da representação torna-se guia de leitura e, por 
"generalização funcional", teoria de referência para compreender a realidade 
(JODELET, 1993, p. 18). 

 
Somente podemos falar sobre algo quando o aprendemos. Essa capacidade passa pelo 

processo de ancoragem, uma vez que não pode comunicar sobre aquilo que não entendemos. 

Ao ancorar, os novos conhecimentos se tornam tangíveis. Além de podermos ler o novo 

conceito, esse processo também possibilita que interpretemos os fenômenos. Quando lemos e 

interpretamos fenômenos, podemos nos posicionar sobre eles e emitir julgamentos.  

Comunicar e emitir julgamentos a respeito das coisas no mundo nos permite agir sobre o 

mundo, interagir com ele e com outras pessoas. Logo, a ancoragem cumpre esse duplo papel: 

estabelece relação entre o novo e o arcaico e, por meio da cognocência, permite-nos interagir 

com outros sujeitos a partir de fenômenos sociais em nosso cotidiano.  

Ancorar é posicionar, é estabelecer relações de um dado com demais que preexistem no 

imaginário social. Os processos formadores de uma atividade representativa e tem por objetivo 

destacar uma figura e dar-lhe sentido. Assim, Moscovici explica que, 

 
Pela classificação do que é inclassificável, pelo fato de dar um nome ao que 
não tinha nome, nós somos capazes de imaginá-lo, de representá-lo. De fato, 
a representação é, fundamentalmente, um sistema de classificação e de 
denotação, de alocação de categorias e nomes. (MOSCOVICI, 2003, p. 62). 

 

Quando adquirimos a capacidade de classificar podemos refletir e tomar partido a respeito 

de objetos que nos confrontam em nossa prática concreta. Essa capacidade nos mune de poder 

de ação. Imaginamos algo quando formulamos uma imagem de algo. Esse processo de geração 

de imagem formal exige negociação de valores sociais, e que o novo elemento se adeque ao 

conjunto de conhecimentos construídos pelo grupo social. O processo de ancoragem possui três 

condições para sua estruturação conforme (JODELET, 1990):  
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a)  Atribuição de sentidos, onde a representação e seu objeto são inscritos em uma rede 

de significados hierarquizados e articulados em relação aos valores culturais;  

b)  Instrumentalização do saber: atribui-se valor ao componente imaginante que se 

convertera em referencial para a apreensão da realidade; 

c)  Enraizamento no sistema de pensamento: quando se incorpora a novidade pelo social 

relacionada ao que era estranho.  

Assim, percebemos que a ancoragem é o processo que permite entender três momentos 

importantes dentro do fenômeno da representação social: o modo como a significação é 

conferida ao objeto representado; a utilização da representação como sistema de interpretação 

do mundo social; e como se opera a conexão do objeto, da novidade em um sistema de acolhida. 

Vale lembrar que o acolhimento ocorre após um embate entre o novo e o arcaico; nesse 

caso, os mecanismos de objetivação e ancoragem atuam na tentativa de estabelecer 

solidariedade entre o novo elemento e o sistema de representações já existentes. A entrada e a 

adaptação desse novo saber exige um processo dialético, pois como indica a literatura, a 

representação tenta manter-se rígida e se modifica apenas em situações bem específicas, sempre 

relacionadas às práticas concretas dos grupos sociais, como mencionado acima.  

No entanto, ocorre que muitas decisões a serem tomadas não dependem de ancoragem e 

objetivação. Decisões como limpar a casa ou não, tirar o lixo ou não, ver um filme ou não, não 

dependem dos processos geradores. Nesse caso, essas decisões já fazem parte do esquema 

cotidiano dos sujeitos. Nesse sentido, Jodelet (1986) destaca dois aspectos que devem ganhar 

saliência, quanto à influência no saber social: a significação e a utilidade que são atribuídas às 

representações sociais e seu objeto. Quanto mais significantes e quanto maior a utilidade da 

representação maior será a relevância dos processos de objetivação e ancoragem. 

Segundo Chamon (2006), os processos de objetivação e ancoragem são complementares. 

Enquanto a objetivação tenta engendrar verdades óbvias para todos, a ancoragem refere-se à 

intervenção de determinismos na gênese e transformação dessas verdades. Assim, a objetivação 

promove a realidade em si e; a ancoragem lhe dá significado. Nesse caso, apesar de serem 

estudados separadamente, esses dois processos são complementares e concomitantes. Não há 

possibilidade de haver um e não o outro. Ocorre que, normalmente, por escassez de tempo ou 

outros recursos, muitos pesquisadores acabam não aprofundando suas pesquisas em 

representação social. A teoria, quando utilizada superficialmente, permite a percepção dos 

mecanismos de objetivação, mas não os de ancoragem.  

Para quem estuda as representações pelo viés da abordagem processual, estudar a 

objetivação é, de certo modo, mais simples que a ancoragem. O estudo da ancoragem requer 
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experiência do pesquisador e também tempo para os estudos. Normalmente, estudos que 

aprofundam a análise a ponto de evidenciar mecanismos de ancoragem, investigam a memória 

sociocultural dos sujeitos sociais tendo em vista seu panorama histórico. Por esse aspecto, é 

preciso estabelecer estudos dispendiosos, o que somente alguns pesquisadores fazem, no campo 

da educação.   

Este estudo aprofunda os aspectos do processo de objetivação das RS do conceito de juros 

e lança alguns pequenos indícios sobre o processo de ancoragem, dadas as limitações do próprio 

ferramental escolhido. No entanto, acreditamos que possibilitaram achados relevantes para a 

compreensão do problema em questão. 

 

 3.2.4 Educação comparada   

 

A Educação Comparada tem sido objeto de estudo de muitos pesquisadores e ao 

contrário do que o nome indica, não se trata de comparar dados para ver quem é melhor ou pior, 

mas acima de tudo, trata-se de verificar o que é singular em cada comparação. “A comparação 

não é uma relação de A com B, mas uma relação de A e B com C, em que C é a própria condição 

de comparabilidade de A e B” (SOUZA; MARTINEZ, 2009, p.10). 

Comparar é um recurso fundamental nas atividades de conhecer, mas o nome Educação 

Comparada reserva-se, no entanto, a designar ramo que se caracteriza pela vasta escala de 

observação de que se utilizam, por força de seu objeto (FILHO; MONARCHA, 2004). 
Esse objeto são os sistemas nacionais de ensino. Cada um deles se apresenta 
como um conjunto de serviços escolares e paraescolares, devidamente 
estruturados e com sentido peculiar em cada povo. A Educação Comparada 
começa por descrevê-los e confrontá-los entre si, para assinalar semelhanças 
e diferenças quanto à morfologia e às funções, estejam estas apenas previstas 
em documentos legais ou alcancem efetiva realização. A Educação 
Comparada ajuda a explicitar questionamentos na área de educação, permite 
fazer estudos históricos, sociais e políticos e, isto é muito importante, visto 
que os fenômenos educativos estão inscritos em processos históricos 
específicos que condicionam o seu próprio caminho (FILHO; MONARCHA, 
2004, p. 17). 

 

A Pesquisa Comparada nos permite entender que cada sistema não deve ser um simples 

agregado de serviços escolares e nem que cada um deles funcione como criação de políticos, 

administradores e pedagogos. 

Uma obra referência em Educação Comparada ou Pesquisa Comparada é “Educação 

comparada: rotas de Além-mar”, organizada por Donaldo Bello de Souza e Silvia Alicia 

Martinez, com 25 textos focados na emergência da Educação Comparada como campo de 
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estudo, discutindo aspectos epistemológicos e teórico-metodológicos atuais em torno de 

abordagens educativas e que contribuiu para construir redes de pesquisa entre Brasil e Portugal. 

Ainda é muito difícil realizar pesquisas comparadas entre países. Schriewer (1993, 

1995), procurando suplantar as inconsistências teóricas e metodológicas, propôs um processo 

de análise que considerasse os objetos de comparação tanto em termos de trajetórias de 

modernização histórico-social, como de configurações sócio culturais.  

Segundo Filho e Monarcha (2004), a restrição dos fatos a observar em um período de 

tempo e as realidades a serem analisadas, dentro dos limites de cada país, realmente permitem 

que os estudos comparativos sejam mais precisos. Este é um dos motivos de usarmos Educação 

Comparada nas RS de juros por professores de matemática do Brasil e de Portugal. 

Para a escolha da abordagem utilizada no estudo, foi importante estar atento para as 

questões que a pesquisa busca responder. Alves-Mazzotti (2008, p. 34) esclarece que a 

pesquisa: “deve responder à dupla questão: (...) como o social interfere na elaboração 

psicológica que constitui a representação e como essa elaboração psicológica interfere no 

social?”. Ou seja, o estudo deverá abarcar o processo de construção do pensamento social, seja 

ele constituído ou constituinte, para tanto, é de grande ajuda o pesquisador investigar os 

processos de ancoragem e objetivação articulada à abordagem estrutural. 

Por isso optamos pelo viés da articulação entre as duas abordagens, que provavelmente 

permitirá uma compreensão de como os sujeitos, professores de matemática do Brasil e 

Portugal, representam o objeto, o conceito de juros na prática do professor da Educação Básica.  

Acreditamos que um dos desafios inerentes a essa articulação é compreender a 

apropriação do universo consensual em sua tensão com os universos reificados. Os Universos 

consensuais são aqueles relacionados às teorias do senso comum para resolver os problemas 

que se impõem. Já os universos reificados são mais próximos ao que manifestam os saberes 

científicos, com maior objetividade e rigor metodológico. Com efeito, os pesquisadores que se 

debruçam sobre os estudos das RS têm apreendido os contextos, social, cultural e histórico de 

onde elas são forjadas.  

O mesmo cuidado é necessário quanto ao exame de seus elementos cognitivo e social. Sá, 

C.P. (1998) nos alerta que os fenômenos de Representações Sociais são de difícil compreensão, 

difusos, fugidios e em ininterrupto movimento. Isso porque eles estão nas sociedades e em 

diversas instâncias, são vivos e forjados pelo sujeito social em determinados contextos. A TRS 

possibilita compreender a maneira pela qual as pessoas interpretam, se posicionam e agem 

diante desses fenômenos, além de sua formação. Ela é uma forma confiável para olhar para 
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eles, por condensá-los e simplificá-los em objetos de estudo e, porque confere acessibilidade e 

certa ordem a eles. 

As leituras que os professores pesquisados fazem das práticas de ensino de matemática 

financeira é um fenômeno de representação social de aspecto multifacetado, dimensionado 

entre a cognição, a afetividade e o social. Portanto a TRS, por meio da articulação das 

abordagens estrutural e processual, coloca-se como a mais adequada para essa pesquisa, mesmo 

que a complexidade de suas manifestações possa não ser plenamente contemplada por este 

estudo. A finalidade da pesquisa não é abranger a totalidade desse fenômeno, mas parte dele, 

para uma análise mais cuidadosa, criteriosa e viável. 

De acordo com Madeira (2001, p. 126) “o sentido social de um dado objeto é apropriado 

pelo sujeito na sua prática concreta. Assim, a TRS traz um novo olhar para a educação, pois 

consegue avaliar o objeto no meio dinâmico do sujeito e de suas relações com o mundo”. 

Nosso estudo se propôs a tecer um olhar comparativo entre dois países, ligados 

historicamente pela colonização. Portugal descobriu e colonizou o Brasil. Com isso, os 

brasileiros carregam parte da cultura dos portugueses e ainda misturada a outras tantas culturas 

que se juntaram posteriormente, fazendo do Brasil um país singular. Um estudo comparativo 

entre diferentes realidades evidenciará esses aspectos peculiares do caso brasileiro. Em 

Portugal, país adepto da União Europeia, seu povo tem tradição diferenciada no trato com juros. 

Sendo um país de mesma língua e de muitas relações com o Brasil, Portugal apresenta-se com 

uma realidade bastante oportuna para ser o contraponto necessário à compreensão das 

diferenças do caso brasileiro. 

O que essa comparação poderá revelar, ou pelo menos esclarecer? Na comparação dos 

sistemas de ensino poderão até ser identificadas preocupações comuns no Brasil e em Portugal, 

mas haverá diferenças no que tange a medidas adotadas. Para explicar a ocorrência dessas 

semelhanças e diferenças analisamos os fatores que atuaram sobre os sistemas, em sua 

evolução. É bom atentar que muitas vezes pensamos que aspectos estão relacionados apenas às 

pressões para a mudança na escola, quando alguns tem relação apenas com o modo de viver de 

um povo. Ou seja, devemos encontrar aspectos que estão relacionados à própria economia. O 

Brasil é um país de juros altos para tudo, o que não é o caso de Portugal. 

Com a Educação Comparada confrontamos o sistema de ensino do Brasil com o de 

Portugal para encontrar aspectos distintivos do processo da educação nacional e podermos 

elaborar critérios que nos levem a melhor entender as nossas próprias instituições escolares, 

suas razões, propósitos e resultados. Buscamos as Representações Sociais do conceito de juros 
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por parte dos professores de cada região, e fizemos uma comparação para tentar esclarecer a 

lacuna do que é ensinado na escola sobre esse conceito e o que é realmente utilizado no dia a 

dia dos brasileiros e portugueses. 
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4 METODOLOGIA  

 

 4.1 Tipo de pesquisa   

 

Optamos neste estudo pela pesquisa qualitativa, analisando também a partir de alguns 

poucos aspectos quantitativos. Segundo Alves (1991), Goldenberg (1999), Neves (1996), nas 

pesquisas qualitativas pode-se aprofundar o estudo dos fenômenos, de acordo com as ações dos 

indivíduos, grupos ou organizações no seu contexto social, sem se preocupar com as 

representatividades numéricas. 

Escolhemos a análise qualitativa devido a sua flexibilidade de utilização. Bardin (2016) 

afirma que o campo de ação da análise qualitativa se dá através de procedimentos mais 

intuitivos, sendo mais maleável e adaptável a índices não previstos. Esse tipo de análise “é 

válida, sobretudo, na elaboração das deduções específicas sobre um acontecimento ou uma 

variável de inferência precisa, e não em inferências gerais” (BARDIN, 2016, p.141).  Ainda 

segundo a autora, a análise qualitativa além de ser maleável no seu funcionamento, deve ser 

maleável na utilização dos seus índices e ressalta também que “a análise qualitativa não rejeita 

toda e qualquer forma de quantificação” (BARDIN, 2016, p.142).  

 

 4.2 Sujeitos   

 

A pesquisa foi realizada com professores de matemática da Educação Básica, no caso 

do Brasil e com professores do Ensino Básico e Secundário, no caso de Portugal. Apesar das 

diferentes nomenclaturas, essas categorias são equivalentes, ou seja: nos dois casos são 

professores que lecionam do 6º ano ao 12º ano. Os professores de matemática da Educação 

Básica brasileira estão aptos a lecionar após o término de sua Licenciatura que se dá na 

graduação, com duração de três ou quatro anos, dependendo da Instituição de ensino. Já os 

professores de matemática portugueses, só podem lecionar após concluírem o Mestrado, ou 

seja, precisam da Licenciatura que dura três anos e da Pós-graduação Stricto Sensu com duração 

de mais dois anos para exercerem a profissão de docente.  

Contamos com um total de 110 (cento e dez) professores de matemática escolhidos 

aleatoriamente, de acordo com a disponibilidade e desejo de colaborar com a pesquisa, sendo 

cinquenta e cinco de cada país. Dez responderam à entrevista semiestruturada (cinco de cada 

país) e os cem restantes, responderam aos questionários de caracterização (cinquenta de cada 
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nacionalidade). Estes instrumentos utilizados para a coleta de dados serão descritos, ainda neste 

capítulo. 

Apresentaremos agora o perfil dos cem professores que responderam aos questionários. 

O gráfico 2 nos mostra o gênero, masculino ou feminino, dos participantes da pesquisa. 

Percebemos que em Portugal o número de professores de matemática do sexo feminino é bem 

superior ao masculino. Esse fato retrata a realidade observada pela pesquisadora durante os 

cursos de formação continuada onde foram colhidas a maioria dos dados. Diferentemente de 

Portugal, no Brasil temos um número maior de professores do sexo masculino, mas a diferença 

em relação aos do sexo feminino não chega a ser tão significativa. 

 

Gráfico 2 – Gênero dos participantes brasileiros e portugueses  

 

  Fonte: Dados da Pesquisa 

 

  A maioria dos participantes dos dois países lecionam em escolas públicas, sendo que 

em Portugal esse número chega à 74%, como mostra o gráfico 3 abaixo. Todos os participantes 

brasileiros responderam a este questionamento. Em Portugal três não responderam. 
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Gráfico 3 – Tipo de escola que os professores brasileiros e portugueses lecionam 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

No Brasil 80% dos professores participantes da pesquisa lecionam há menos de 15 anos, 

enquanto em Portugal 62% lecionam há mais de 15 anos, conforme mostra o gráfico 4. Um 

participante de cada país não respondeu a esta pergunta. 

 

Gráfico 4 – Tempo que os professores lecionam 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Em relação ao perfil dos professores que foram entrevistados, fizemos um breve relato 

do tempo em que lecionam e do tipo de escola em que lecionam- se pública ou particular ou 

ambas,- no início da análise de cada entrevista. Em relação ao gênero dos entrevistados, tivemos 
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no Brasil todos do gênero masculino e em Portugal, um professor do gênero masculino e o 

restante, do gênero feminino. 

 

4.3 Campo da Pesquisa 

 

 Nossa pesquisa foi realizada com os professores de matemática portugueses e 

brasileiros, fora e dentro do ambiente escolar. Na maioria dos casos, nos dois países, a pesquisa 

foi realizada em cursos de aperfeiçoamento para professores, sem nenhum critério específico 

para a seleção dos participantes, sendo apenas necessário que todos estivessem de acordo com 

a disponibilidade e vontade de colaborar. 

No caso do Brasil, por ser um país de grande dimensão territorial, a pesquisa foi 

realizada especificamente com os professores do Estado do Rio de Janeiro. Escolhemos o 

Estado do Rio de Janeiro por entender que além de ser a segunda maior metrópole brasileira, 

segundo dados do IBGE (2014), foi o local que abrigou a Família Real portuguesa em 1808, e 

com isso, acreditamos que recebeu maior influência da cultura portuguesa. A maior parte da 

coleta foi realizada durante dois eventos realizados em janeiro e julho de 2017, no Instituto de 

Matemática Pura e Aplicada (IMPA), localizado no Rio de Janeiro, direcionado aos professores 

da Educação Básica, que lecionam no Ensino Médio: Programa de Aperfeiçoamento para 

Professores de Matemática do Ensino Médio (PAPEM). O fato de ter colhido a maior parte do 

material de pesquisa neste evento, se deu unicamente à facilidade de encontrar vários sujeitos 

da pesquisa reunidos para uma troca de experiências e saberes. O restante da coleta aconteceu 

com professores que trabalham na Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro e na 

Secretaria de Educação da Prefeitura de Mangaratiba, sem nenhum critério específico de 

seleção.  

Em Portugal contamos a participação de professores de matemática de vários Distritos 

(Estados), não fazendo esse tipo de restrição, pois entendemos que o país possui pequena 

dimensão em relação ao Brasil. A pesquisa em Portugal foi financiada pelo Programa da 

CAPES do Doutorado Sanduiche no Exterior do Edital 19/2016, processo 88881.134389/2016-

01, que se deu durante o mês de abril até julho de 2017. Os professores portugueses foram, em 

sua grande maioria, os participantes de alguns eventos portugueses para professores de 

Matemática. Somente uma entrevista foi realizada dentro do ambiente escolar durante uma 

visita à Escola da Ponte. Alguns dados foram recolhidos nos eventos realizados pela Associação 

de Professores de Matemática (APM), como o XXVIII SIAEM (que foi realizado em Viseu) e 

dois eventos do PROFMAT (um em Viseu e outro em Lisboa). Houve outro evento que se deu 
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na cidade de Algarve, o Seminário de Literacia Financeira nos Processos Educativos, que foi 

organizado pela Universidade de Algarve, onde tivemos a oportunidade de participar de uma 

Palestra Plenária em que foram apresentados os objetivos e alguns resultados parciais dessa 

pesquisa, além de realizar algumas entrevistas e questionários. E por último, professores 

participantes de dois encontros, nos Seminários de Pesquisa, na Universidade Nova de Lisboa, 

que aconteceram aos sábados, coordenados pelo professor Antônio Domingos. 

 

 4.4 Coleta e Análise dos dados  

 

 4.4.1. Coleta de Dados 

 A coleta de dados foi realizada através de entrevistas semiestruturadas e questionários 

de caracterização. 

O questionário de caracterização e roteiro das entrevistas com as principais perguntas 

sobre o tema, estão localizados nos Apêndices A e B respectivamente, que acompanham a tese. 

A técnica da entrevista, segundo Castro, Ferreira e Gonzalez (2013), que é uma conversa 

intencional, deve ser utilizada quando existem poucas questões a serem analisadas e quando se 

deseja aprofundar o assunto. A entrevista semiestruturada, ainda de acordo com as autoras, deve 

ter um pequeno número de questões e tópicos predeterminados, podendo ser formuladas 

algumas outras durante a entrevista e descartar as que forem irrelevantes. Após a formulação 

das questões das entrevistas e sua validação, as entrevistas foram aplicadas aos professores de 

matemática e transcritas para um documento escrito, para uma melhor análise. As entrevistas 

foram realizadas individualmente e gravadas no aparelho celular com a autorização dos 

professores. 

Durante a entrevista utilizamos também a técnica de indução de metáfora, segundo 

Mazzotti (2002), onde a entrevistadora pedia aos entrevistados que fizessem uma comparação 

dos juros com a imagem de um bicho. Isso gerou um material ímpar para a análise.  

 

 Os Questionários de caracterização  

 

Com o objetivo de compreender o pensamento social, Serge Moscovici (1961-1978) 

criou a teoria das representações sociais. Jodelet (1990) em sua obra resume a representação 

social como uma maneira de partilhar socialmente um conhecimento, contribuindo para que um 

conjunto social venha a construir uma realidade comum. Então, muito mais do que analisar 

conceitos acerca de um fato, a teoria da representação social visa formular um conjunto de 
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conceitos que são construídos a partir de um fenômeno social, de acordo com comportamentos 

individuais e coletivos dentro das experiências sociais.  

Vergès (2001) afirma: as representações sociais estão, cada vez mais, sendo fonte de 

investigações sociológica. Eles permitem a abordagem do domínio simbólico e a análise dos 

significados que os envolvidos dão à sua prática. Vários modos de coleta e processamento se 

referem a este campo de estudo. Assim, o exame de entrevistas ou textos permite uma análise 

fina e estimulante. 

Jean Claude Abric, em 1976, originou a teoria do núcleo central, como uma abordagem 

estrutural. O estudo da teoria do núcleo central proporciona a identificação da estrutura dos 

elementos que compõem determinada representação social.  A teoria do núcleo central 

apresenta uma estrutura em que existe um núcleo central e em torno dele há toda a representação 

social, esta por sua vez, responsável por organizar e determinar sua significação. Portanto, não 

há mudanças no núcleo sem que haja mudança na própria representação social. 

Este estudo apresenta o questionário de caracterização como instrumento de análise para 

confirmarmos os elementos que compõem o núcleo social em questão. Segundo Vergès (2001), 

a utilização de um questionário de caracterização nos permite identificar os elementos que 

possuem ligação e os elementos que são incompatíveis à representação social. 

O objetivo é, através deste questionário de caracterização, concluir o quão típico pode 

ser cada elemento da representação social em relação ao objeto. A partir da distribuição das 

respostas, estas obtidas a partir de entrevistas, é possível criar graficamente uma análise mais 

precisa e concluir a partir da centralidade desses elementos quando há concentração de 

respostas que indicam um elemento de forte ligação à representação social.  

A análise desse questionário possibilita criarmos uma ordem ou hierarquia dos 

elementos que formam a representação social, conforme sua ocorrência e destaque perante os 

demais, segundo uma concorrente entre elementos centrais e elementos periféricos. Os 

elementos centrais são aqueles que representam e definem a identidade da representação social, 

enquanto os elementos periféricos são mais transigentes.  

O questionário de caracterização identifica os elementos que compõem as diferentes 

dimensões de uma representação e os elementos que dividem a população em subgrupos com 

diferentes representações. A teoria das representações sociais supõe a existência não apenas 

desses elementos "salientes", mas também de elementos "organizadores" da representação, isto 

é, elementos absolutamente necessários para a definição do objeto representado de acordo com 

Vergès (2001). 

Depois de uma breve introdução a respeito da técnica, o levantamento do questionário 
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de caracterização será apresentado e analisado conforme gráfico feito para tal confirmação dos 

elementos centrais da representação social.  

No presente questionário, primeiramente, são apresentadas duas questões, cada uma 

possuindo quatorze itens para múltipla escolha em que apenas cinco opções deveriam ser 

agrupadas como “mais características em relação ao assunto”, e outras cinco opções deveriam 

ser agrupadas como “menos características em relação ao assunto”. Portanto, temos três grupos 

de respostas: pouco característico, característico e intermediário. O grupo intermediário ficou 

com apenas quatro opções ao invés de cinco devido a um erro na hora da impressão que não foi 

percebida pela pesquisadora na hora da aplicação, somente no momento das análises. Visto 

isso, as quatro opções não agrupadas são consideradas como de característica intermediária.  A 

terceira questão foi concebida com o mesmo propósito das duas primeiras, com a diferença que 

possuía os quinze itens, ficando a característica intermediária com as cinco opções não 

agrupadas. 

Nas questões quatro e cinco apresentamos situações do dia a dia do professor em que os 

juros estavam presentes. Na questão quatro era uma situação que gerava prejuízo financeiro 

para o consumidor, enquanto que na questão cinco, gerava aumento de capital para o mesmo. 

Cada questão foi idealizada com nove itens para múltipla escolha, sendo que apenas três 

deveriam ser escolhidas, ou seja, ser agrupadas. 

A última questão foi uma questão aberta em que perguntamos o que o professor achava 

fundamental saber sobre o conceito de juros, e os professores responderam de acordo com seus 

ideais e convicções. 

 

 4.4.2. A análise dos dados 

 

 Para a análise das entrevistas, utilizamos também o Modelo da Estratégia 

Argumentativa (MEA) que nos fornece instrumentos para análise dos processos discursivos e 

comunicacionais em educação, desenvolvido por Mônica Rabello de Castro e Janete Bolite 

Frant (2011) e a Análise de Conteúdos desenvolvidos por Laurence Bardin (1977). Os dados 

coletados foram analisados utilizando apenas os 3 primeiros passos do MEA, que se baseia na 

Teoria da Argumentação de Perelman (2007) e Perelman e Olbrechts-Tyteca (1992) os quais 

defendem que os processos de argumentação no discurso sempre buscam a adesão do outro. 

Complementando esse pensamento, Castro e Bolite Frant (2011) afirmam que ninguém fala 

simplesmente por falar e nem argumenta contra aquilo que concorda ou que seja notório. Com 

isso, a análise parte das controvérsias, de questões consideradas polêmicas, com o objetivo de 
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identificar os indícios de Representações Sociais compartilhados pelo grupo de professores, 

que no caso de nossa pesquisa são os professores de Matemática da Educação Básica.    

O MEA procura reconhecer as teses e seus argumentos, ou sejam suas justificativas, 

presentes na fala das pessoas, recriando o contexto, o ambiente, em que foram enunciadas, ou 

seja, os ‘momentos de negociação’, considerando os aspectos que evidenciam a cultura do 

locutor (CASTRO; BOLITE FRANT, 2011). A partir daí, selecionamos aqueles que são 

representações e aqueles que são opiniões pessoais no grupo: tentaremos identificar elementos 

que nos permitam chegar à ancoragem e à objetivação, como sugere a abordagem processual. 

Segundo Castro e Bolite Frant (2011), a ferramenta do educador é, sobretudo, sua fala. A 

fala do educador pode ser entendida como ação pedagógica, ação que tem objetivo de modificar 

condutas, hábitos, atitudes, visões de mundo etc. Assim, pode-se dizer que a fala de educadores 

e educandos são práticas sociais em que estão implicados processos argumentativos. Ainda de 

acordo com as autoras, o MEA procura relacionar “o que se diz” com “o porquê se diz” e “como 

se diz” e busca explicar momentos de negociação, quando um quer convencer o outro de uma 

proposição, de uma tese. Buscamos encontrar o que dá inteligibilidade e organização à interação 

entre sujeitos.  

 

 Análise de Conteúdo 

 

A análise de conteúdo foi utilizada na análise de algumas questões do questionário de 

caracterização e na análise das entrevistas.  A análise de conteúdo proposta por Laurence 

Bardin, que com apoio na proposta de Moscovici (1981) permite inferências, pela identificação 

sistemática e objetiva de características específicas da mensagem.  

A pesquisa social tem acompanhado a humanidade e sua evolução, aperfeiçoando 

suposições próprias da pesquisa qualitativa dentro do paradigma interpretativo. O homem é 

visto como agente social que é capaz de influenciar e ser influenciado pelo meio ou estrutura 

social. Portanto, a pesquisa social permite uma interpretação de sua realidade, esta podendo ser 

diferente de acordo com quem observa e a posição do observador frente ao fenômeno estudado. 

O processo no qual acontece a interação do agente e o fenômeno social é transposto por uma 

quantia significativa de conceitos e significados criados socialmente. A Teoria da 

Representação social fundamenta a Análise de Conteúdo usada como método de análise do 

discurso dos agentes sociais. A partir da análise de conteúdo é possível analisar os grupos de 

representação para a categorização dos fenômenos. Então, é possível construir significados que 
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mostrem um entendimento mais profundo da interpretação da realidade do grupo estudado. 

(SILVA; GOBBI; SIMÃO, 2005, p.70). 

Freire (2010), sobre a Análise de conteúdo, a define dizendo que sua origem é antiga, 

pois mesmo os livros sagrados foram alvo de tentativas de interpretação, mas é no trabalho de 

Laurence Bardin, Análise de Conteúdo, que os princípios e conceitos do método investigativo 

aparecem detalhadamente. Este método de investigação, que é composto de várias técnicas de 

análise, é um meio eficiente para o estudo das comunicações escritas, verbais e não-verbais, 

podendo, então, ser aplicado a diversos tipos de textos escritos, filmes, gestos e expressões 

durante uma entrevista etc.  

Segundo Silva, Gobbi, Simão (2005), o método da análise de conteúdo surge como uma 

ferramenta para a compreensão de significado que os agentes sociais exteriorizam durante o 

discurso. Assim como no presente estudo, nossa análise é feita com enfoque da teoria das 

Representações Sociais, o que nos permite a compreensão das representações que o sujeito 

apresenta em relação a sua realidade e a interpretação dos significados a sua volta. 
A intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos 
às condições de produção (ou, eventualmente, de recepção), inferência esta 
que ocorre a indicadores (quantitativos ou não). O analista é como um 
arqueólogo. Trabalha com vestígios: os documentos que podem descobrir ou 
suscitar. Mas os vestígios são a manifestação de estados, de dados e de 
fenómenos. Há qualquer coisa para descobrir por e graças a eles. Tal como a 
etnografia necessita da etnologia para interpretar as suas descrições 
minuciosas, o analista tira partido do tratamento das mensagens que manipula 
para inferir (deduzir de maneira lógica) conhecimentos sobre o emissor da 
mensagem ou sobre o seu meio, por exemplo. (BARDIN, 2016, p.40-41) 

 
Então, a inferência permite a passagem entre a descrição, que é a enumeração das 

características do texto, e a sua interpretação, que consiste na significação dada a estas 

características. Importante aqui ressaltar a diferença entre análise de conteúdo e a linguística. 
É o trabalhar a fala e as significações que diferencia a análise de conteúdo da 
linguística, embora a distinção fundamental resida noutro lado. A linguística 
estuda a língua para descrever o seu funcionamento. A análise de conteúdo 
procura conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre as quais se 
debruça. A linguística é um estuda da língua, a análise de conteúdo é uma 
busca de outras realidades através das mensagens. (BARDIN, 2016, p.45) 

 
A análise de conteúdo visa conhecer as variáveis de ordem psicológica, histórica, 

sociológica, entre outras, através de dedução com base em indicadores remontados a partir de 

mensagens. Esta análise é principalmente aplicada em dados que se apresentam como discurso, 

assim como respostas obtidas em perguntas abertas. Três etapas básicas são necessárias no 

trabalho com a análise de conteúdo: a pré-análise; a exploração do material; e, o tratamento dos 
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resultados, a inferência e a interpretação. Levantaremos um breve resumo de cada etapa a partir 

da obra de Bardin (2016): 

A pré-análise: a organização propriamente dita. Todos os materiais que serão utilizados 

para a coleta de dados, assim como quaisquer outros materiais que venham a ajudar no 

entendimento do fenômeno, são selecionados e organizados. Esta primeira fase possui três 

missões: escolher os documentos que serão objetos da análise, a formulação de hipóteses e dos 

objetivos e, por fim, a elaboração de indicadores que levarão a interpretação final. 

A exploração do material: fase em que se aplicam, sistematicamente, as decisões 

tomadas na primeira fase. Longa e fastidiosa, esta fase consiste em operações de codificação, 

decomposição ou enumeração, conforme regras formuladas anteriormente. 

O tratamento dos resultados e interpretação: os resultados são tratados de maneira a 

se tornarem significativos e válidos. Operações estatísticas permitem estabelecer quadros de 

resultados, figuras, modelos, diagramas, os quais levam à tona as informações fornecidas pela 

análise. Com resultados significativos e confiáveis, inferências são propostas e as interpretações 

surgem, levando à proposta básica ou até mesmo a descobertas inesperadas.  

A análise qualitativa, foco do presente estudo, segundo Bardin (2016) 
corresponde a um procedimento mais intuitivo, mas também mais maleável e 
mais adaptável a índices não previstos, ou à evolução das hipóteses. Este tipo 
de análise deve ser então utilizado nas fases de lançamento das hipóteses, já 
que permite sugerir possíveis relações entre um índice da mensagem e uma ou 
diversas variáveis do locutor (ou da situação de comunicação). A análise 
qualitativa apresenta certas características particulares. É válida, sobretudo, 
na elaboração das deduções específicas sobre um acontecimento ou uma 
variável de inferência precisa, e não em inferências gerais. Pode funcionar 
sobre corpus reduzidos e estabelecer categorias mais discriminantes, visto não 
estar ligada, enquanto análise quantitativa, a categorias que dêem lugar a 
frequências suficientemente elevadas para que os cálculos se tornem 
possíveis. (BARDIN, 2016, p.141) 

 
Portanto, a análise qualitativa deve ser maleável, além do seu funcionamento, na 

utilização dos índices. E é importante ressaltar que a análise qualitativa não rejeita as formas 

de quantificação: os índices são somente retidos de maneira não frequente. Concluindo: o que 

caracteriza análise qualitativa não é a frequência da aparição de determinado índice, mas a 

inferência ser fundada na presença do índice em cada comunicação.  

Como etapa da análise de conteúdo, não obrigatória, mas escolhida para o presente 

estudo, a técnica de categorização pretende, segundo Bardin (2016): 
tomar em consideração a totalidade de um texto, passando-o pelo crivo da 
classificação e do recenseamento, segundo a frequência de presença (ou de 
ausência) de itens de sentido. Isso pode constituir um primeiro passo, 
obedecendo ao princípio de objectividade e racionalizando através de números 
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e percentagem uma interpretação que, sem ela, teria de ser sujeita a aval. É o 
método das categorias, espécie de gavetas ou rubricas significativas que 
permitem a classificação dos elementos de significação constitutivos da 
mensagem. (BARDIN, 2016, p.38-39) 

 
Portanto, a categorização é um método eficaz ao introduzir ordem, segundo alguns 

critérios, na desordem das informações. Ainda sobre a categorização, o mesmo autor explica: 
A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos 
de um conjunto por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento 
segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos. As 
categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos 
(unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, 
agrupamento esse efectuado em razão das características comuns destes 
elementos. (BARDIN, 2016, p.145) 

 

A mesma autora traz ainda que a categorização é um processo estruturalista e tem duas 

etapas: o inventário, que consiste em isolar os elementos; e, a classificação, que consiste em 

repartir os elementos, desta forma criando uma organização das mensagens. Um conjunto de 

categorias deve possuir alguns elementos:  

• Exclusão mútua: cada elemento não pode aparecer em mais de uma divisão por grupo. 

O ideal seria que cada elemento não pudesse ter aspectos suscetíveis que fizessem com 

que fosse classificado em mais do que uma categoria, portanto, sem ambiguidades. 

• Homogeneidade: as categorias devem ter um único princípio de classificação.  

• Pertinência: as categorias devem estar adaptadas ao material da análise. As categorias 

devem refletir a intenção da investigação em questão.  

• Objetividade ou fidelidade: aquele que organiza a análise deve definir de forma clara as 

variáveis que trata, assim como deve determinar os índices que fazem com que um 

elemento entre em determinada categoria.  

• Produtividade: o conjunto de categorias é considerado fértil quando apresenta índices 

de inferências, novas hipóteses e dados precisos. (BARDIN, 2016, p.147-148) 

Este processo permite uma análise mais profunda com base nos critérios discutidos. Cada 

unidade é considerada a partir dos critérios gerias e então agrupada à categoria que melhor a 

caracteriza.  

Silva, Gobbi, Simão (2005) concluem em seu estudo que: 
A análise de conteúdo, enquanto método da pesquisa qualitativa que segue 
orientação da perspectiva fenomenológica; admite que a realidade não existe 
no vácuo, mas é um produto social. Desta forma, as ideias dos atores e suas 
concepções de mundo estão representadas nas suas falas, na sua realidade. A 
consciência da realidade social não está expressa apenas no discurso 
declarado, ao optar pela utilização da técnica de análise de discurso, cabe ao 
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investigador social tentar compreender e revelar as “entrelinhas” nas falas dos 
atores, já que estas exteriorizam suas construções a cerca de dada realidade. 
(SILVA; GOBBI; SIMÃO, 2005, p.80) 

 

Temos, então, o método da análise de conteúdo configurando a interpretação da 

realidade social, usado como ferramenta de análise da pesquisa e com um papel muito 

importante na construção deste trabalho. De maneira precisa e organizada, nos permite uma 

melhor análise de todo material envolvido, levando em consideração as peculiaridades da 

comunicação.  

 

 Análise de Similitude 

Para a análise das questões um, dois e três do questionário de caracterização presente 

em nossa pesquisa, utilizamos a análise de similitude. Wolter, Wanchelke e Naiff (apud LIMA, 

2016) afirmam que, na abordagem estrutural,  
a análise de similitude enfoca a conexidade dos elementos. Consideram que o 
elemento central da representação social é aquele que se relaciona 
intensamente com outros elementos representacionais. Como o núcleo central 
dá o sentido à representação, tecnicamente é possível afirmar que os 
elementos periféricos têm sua significação atrelada aos elementos centrais.  
 

Segundo Lima (2016), os mesmos autores afirmam ainda que a análise de similitude foi 

desenvolvida pelo o grupo do Midi1. Ainda segundo ele esta análise posiciona os diferentes 

elementos representacionais em um plano. São as distâncias os elementos que irão situar o grau 

de conectividade compartilhado por eles e a forma de apresentação assemelha-se a “árvores”, 

onde espessura dos ramos indicam as distâncias entre os elementos e, em seus extremos, são 

indicados os elementos representacionais. “Os elementos que são próximos de muitos outros 

elementos tendem a ser considerados centrais. Por sua vez os elementos próximos de poucos 

outros elementos tendem a ser considerados periféricos” (WOLTER; WANCHELKE; NAIFF 

apud LIMA, 2016, p.1142) 

Sá (1996) afirma que “a análise de similitude envolve, a partir de um conjunto de dados 

pareados ou agrupados, o cálculo de um índice de similitude entre cada par de itens” (SÁ, 1996, 

p.127). Ainda de acordo com Sá, C.P. (2002), citando Moliner (1994) temos que: 
Realizando essa operação para cada par de itens, vai se dispor da matriz de 
similitude para todos os itens do corpus. Para facilitar a compreensão  e a 
interpretação das matrizes, constrói-se a “árvore máxima”, um “grafo” conexo 

                                                
1 Como os pesquisadores Jean-Claude Abric, Claude Flament, Christian Guimelli e Michel-Louis Rouquette 
realizaram suas pesquisas nas cidades de Aix-en-Provence e Montpellier, Sá, C.P. (1996) decidiu denominá-los 
de “grupo do Midi” (nome informal dado ao sul da França)  
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sem ciclo cujos vértices são os itens do corpus e as arestas são os valores dos 
índices de similitude entre esses itens. O procedimento de construção da 
árvore máxima permite reter apenas as relações mais fortes entre os itens. 
(MOLINER, 1994, p. 214-215 apud SÁ, C.P. 2002, p. 128). 

 
 Segundo Lima (2016), a técnica de análise de similitude é uma técnica estatística que 

se baseia no cálculo de relações de distância ou de desvios, e a análise de dados é aplicável a 

todo material como objetivo de relacionar um conjunto de variáveis a um conjunto de sujeitos 

ou eventos. Em particular, ainda segundo a autora, é um tratamento estatístico bastante coerente 

com o estudo das RS, pois permite alcançar uma medida homogênea conforme a natureza das 

relações de distância ou proximidade que existem entre os elementos de uma RS. Lima (2016, 

p.67) afirma que as correspondências entre os elementos de uma RS “não são de equivalência, 

nem de contiguidade propriamente dita: são relações que podem ser definidas como relações 

de similitude, nas quais um elemento “anda junto”, está próximo ou distante de um outro 

(FLAMENT, 1986; VERGÈS, 1994; Sá, C.P., 1996)”, estabelecendo assim uma cadeia, uma 

rede, cuja essência de suas relações entre seus elementos é de proximidade de significado. 
A concepção mínima coloca em jogo uma relação simétrica não-transitiva; é 
o que se chama: uma relação de similitude. A essa relação pode-se atribuir um 
valor para traduzir o fato que dois cognemas andam juntos com maior ou 
menor intensidade ou com maior ou menor nitidez. Foi para trabalhar com 
este tipo de relações que nós desenvolvemos um método de análise dos dados, 
chamado: análise de similitude (FLAMENT, 1986, p.140 apud LIMA, 2016, 
p. 68). 

 

 Ainda segundo Lima (2016, p. 68), “o ponto de partida é uma matriz na qual se deduz 

(a partir de estratégias matemáticas que podem variar conforme o formato dos dados), para cada 

par de variáveis ou um índice de similitude”. A autora afirma que para alcançar este “índice ou 

indicador de similitude pode-se trabalhar indiferentemente sobre a distância entre as variáveis 

ou sobre a diferença dos desvios. O mais simples dos indicadores de similitude é baseado na 

co-ocorrência” (LIMA, 2016, p.68). Sá (1996) complementa afirmando que os elementos que 

são próximos de muitos outros elementos tendem a ser considerados centrais. Por sua vez os 

elementos próximos de poucos outros elementos tendem a ser considerados periféricos. 

 Em uma lista de itens presentes no questionário de caracterização de nossa pesquisa, os 

sujeitos deveriam escolher alguns itens, tanto maior o número de sujeitos que os tratem da 

mesma maneira, estes aparecerão mais próximos na árvore. Para o estudo da Imagem Social, 

foi utilizada uma questão do tipo “caracterização”, na qual se solicitou aos sujeitos que 

selecionassem os itens considerados por eles os “mais característicos” e também os “menos 

característicos”. Esta questão em especial estava associada ao uso da técnica de substituição. A 
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técnica de substituição consiste em, num primeiro momento, que o sujeito responda por si 

próprio, com sua opinião e, em seguida, solicita-se que ele responda no lugar de outros. Assim, 

pode-se permitir ao sujeito expressar – sob a cobertura dos “outros” – outras ideias que ele não 

se sentiria a vontade em falar. 

 Lima (2016, p. 68) afirma que: 

 Uma vez calculado um indicador de similitude, para cada par de elementos 
(ou variáveis) se tem uma “medida”, um indicador do grau de distância. Por 
uma simples operação de introduzir um traço, uma aresta, indo de um 
elemento a um outro, tem-se um conjunto “visível” de relações, o qual 
comporta todas as relações possíveis e dotadas de um valor (o indicador de 
similitude, uma “medida” de similitude). O passo seguinte é chegar a uma 
síntese, um resumo deste conjunto, preservando aquelas relações que são 
importantes, que estruturam o campo e descartando aquelas secundárias.  

 

 A mesma autora defende que neste ponto faz-se necessária a noção de arvore máxima, 

ou seja, 
Uma árvore máxima é, portanto, um gráfico conexo e sem ciclos, no qual 
todos os elementos são ligados entre si e existe um único caminho para se ir 
de um elemento a outro. Ela constitui um dos gráficos possíveis de se obter a 
partir de uma matriz de similitude, na qual se está o mais próximo possível de 
uma estrutura, de um “esqueleto” da representação social, o que não quer dizer 
que os elementos centrais estejam no centro visível do gráfico. A centralidade, 
é bom alertar, é um atributo qualitativo que pode ou não estar representado na 
árvore máxima, embora, na maior parte dos casos, o grau de conexidade 
(intensidade e quantidade de conexões) corresponda a um forte indicador da 
centralidade de alguns elementos. (LIMA, 2016, P. 69) 

 

A árvore máxima nos apontará uma coleção mínima de relações mais significativas, 

gerando assim o “esqueleto” das RS. 

 

   Zona Muda  
 

Neste sentido, Luíndia (2017) diz que a Escola de Aix-en-Provence tem se dedicado 

ultimamente ao estudo e as pesquisas relacionadas à zona muda das Representações Sociais. 

Guimelli e Deschamp (2000), Menin (2006) definem a zona muda como os elementos da RS 

que são “contra normativos”, ou seja, cognições ou crenças que não são externadas pelo sujeito 

em condições normais, pois podem entrar em divergência com valores morais ou normas.  

Luíndia (2017) ainda relata que para Abric (2003) esta zona pode ser composta por 

certos elementos do núcleo central de uma representação que estão “adormecidos” não por que 

não estejam ativados, mas porque são “não-expressáveis” (ABRIC, 2003, p. 62). Assim, certos 

elementos da representação, mesmo aqueles que podem ser centrais, podem ficar “escondidos” 
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ou “mascarados” de forma que o que aparece são os elementos periféricos. Considerando, 

ainda, que os elementos do núcleo central podem ser funcionais ou normativos, Abric (2003) 

sugere que os que ficam na zona muda são os normativos, pois são estes, mais ligados às 

avaliações e valores, que aparecem como ilegítimos para o grupo de pertença do indivíduo que 

representa. 

Dado que os elementos da zona muda são contra normativos, conforme afirma Menin 

(2006), para revelá-los é necessário reduzir a pressão sobre o sujeito que a representa. Assim, 

as técnicas sugeridas pela Escola de Aix-en-Provence pretendem reduzir a pressão sobre o 

sujeito e sobre o grupo de referência. A primeira técnica, denominada de substituição, baseia-

se na ideia de que um indivíduo pode exprimir as representações do seu grupo, atribuindo-as a 

outros, ou seja, falando por outros e não por si.  

Menin (2006) ainda revela que Abric (2003) faz a ressalva de que a técnica da 

substituição permite apenas a hipótese de que as representações colocadas são da zona muda. 

Pode acontecer que as representações fornecidas na substituição sejam representações que os 

sujeitos têm do grupo de referência. Este é um limite importante da técnica. 

Segundo o mesmo autor, a segunda técnica – descontextualização normativa – “consiste 

em manipular o receptor das respostas do sujeito, ou seja, a quem o sujeito responde ao 

questionário; e que pode ser ou alguém do grupo de referência do próprio sujeito, com seus 

mesmos valores, ou alguém com outros valores” (MENIN, 2006, p.44). Ele ainda presume que 

será menos complicado para o sujeito responder, manifestando suas ideias divergentes, contra 

normativas, em face de uma pessoa mais distante e que não partilha do mesmo sistema de 

referência. 

As pesquisas da zona muda das Representações Sociais (FLAMENT, 1999; 

GUIMELLI; DESCHAMPS, 2000-2004; RACHIDA, EL BOURKADI, E 

ABOUABADALLAH, 2002-2003; CHAVANEL; ROMAIN, 2004 citados por MENIN, 2006) 

realizadas na França na última década tem demonstrado que em todas essas alternativas, a 

presença das normas sociais é operante. Seja por projeção, por transparência ou por adequação 

a uma fonte de influência, em todas as ocorrências de RS de um grupo por outro, pode se 

perceber a existência de diretrizes que parecem orientar quais representações seriam as mais 

adequadas, desejáveis, em cada situação e que podem gerar alterações, mesmo centrais, nas 

representações. (MENIN, 2006). 
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5 RESULTADOS DAS ANÁLISES DOS DADOS  

 

 Este capítulo apresenta as análises do material coletado, seguido das discussões destes 

e das conclusões. Apresentamos inicialmente a análise das questões um e dois do questionário 

que sofreram análise de similitude e posteriormente as questões três, quatro e cinco que 

inferimos algumas consequências da frequência de aparição. Na sequência, apresentamos os 

dados sobre os quais aplicamos Análise de Conteúdo - AC, da questão 6 do questionário de 

caracterização e das entrevistas. Para apresentarmos estes resultados, por simples escolha da 

ordem alfabética, começamos com os dados brasileiros seguidos dos portugueses. 

Posteriormente seguimos apresentando as análises das entrevistas, onde, inicialmente, 

aplicamos a AC e depois complementamos com alguns poucos passos do MEA, para o acesso 

às controvérsias, teses e acordos e as metáforas indicadoras de aspectos do processo de 

objetivação. A partir desses resultados, fizemos a triangulação dos resultados. No final de cada 

um desses tópicos apresentamos comparação entre os dois países. 

 Antes de começarmos a apresentação desses dados, apresentamos breve exposição de 

duas categorias criadas a priori e que apareceram de modo redundante na pesquisa, 

esclarecedoras dos significados evocados para o objeto de pesquisa. 

Sabemos que a Matemática Financeira não é apenas uma coleção de fórmulas para 

calcular os juros simples e composto. Ela é um meio lógico e sistemático que nos fornece 

alternativas para tomada de decisão em situações do cotidiano, e que consequentemente trazem 

benefícios ou prejuízos para a vida financeira do cidadão. Seguindo essa linha de raciocínio, 

para a análise dos nossos dados dividimos os juros em duas categorias: juros de efeito positivo 

e juros de efeito negativo na vida do indivíduo. 

 Investimento é o ato ou feito de emprestar, de disponibilizar um capital para outro. Um 

dos significados de investir, segundo Dicio (2017a, p.1) é: “Aplicar, empregar, inverter capitais 

com finalidade lucrativa; fazer investimento (de capitais)”. Como podemos observar, ao se 

investir um determinado capital espera-se que esse investimento conduza a uma ampliação da 

riqueza ou do patrimônio pessoal. A diferença entre o valor final obtido com o investimento e 

o valor inicial do mesmo são os juros obtidos pelo investimento após um determinado período 

de tempo.  Denominamos esses juros recebidos, que representam um rendimento, como sendo 

juros de efeito positivo sobre o capital, pois ele gera benefícios pessoais para o detentor de 

capital. 

 Financiamento é o ato ou feito de tomar emprestado. Buscando o significado de 

financiar no dicionário online de Português Dicio (2017b, p.1), encontramos o seguinte: 
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“Fornecer dinheiro, fundos, capitais; custear as despesas, a compra de alguma coisa”. Quando 

uma pessoa busca um financiamento de qualquer natureza, ela solicita ao detentor de capital 

(que pode ser uma pessoa física ou jurídica) um empréstimo de um determinado valor durante 

um período de tempo, com incidência de uma taxa de juros acordada entre as partes. Com isso, 

geralmente, a pessoa que buscou o financiamento paga um valor a mais por esse empréstimo, 

que são os juros. Esses juros trazem um prejuízo pessoal para tal indivíduo. Denominaremos 

esses juros pagos, que representam um custo, ou seja, aquele que não gera benefícios e faz o 

indivíduo, de alguma forma, reduzir o seu patrimônio pessoal com o passar do tempo, como 

sendo juros de efeito negativo.  Essas categorias esclareceram aspectos da análise. 

 

 5.1 Análise das questões 1,2,3,4 e 5 

 

 5.1.1 Questões 1 e 2  

 

 Na questão 1 perguntamos aos professores de matemática portugueses e brasileiros 

quais os critérios que eles levavam em consideração no planejamento das aulas sobre o conceito 

de juros, ou levariam, caso nunca tenham lecionado esse conteúdo. Nessa questão solicitamos 

que eles escolhessem os cinco itens que mais caracterizavam a maneira deles planejarem suas 

aulas e os cinco menos caracterizavam, formando assim um terceiro grupo de respostas 

considerado “neutro”. Tivemos 82% dos professores brasileiros que responderam essa questão 

da maneira solicitada e 66% dos professores portugueses. Os outros professores ou não 

responderam, ou responderam menos itens ou mais do que foi pedido, e com isso foram 

excluídos da análise de similitude. 

 Na questão 2, pedimos aos professores que respondessem ao mesmo questionamento se 

colocando no lugar da maioria dos seus colegas professores de matemática. Eles também 

tinham que escolher os cincos itens mais característicos e os cinco menos, sendo formado 

também, automaticamente, o terceiro grupo dos “neutros”. Para a análise de similitude desta 

questão tivemos 60% dos professores brasileiros e 50% dos professores portugueses. A 

pesquisadora percebeu durante a aplicação dos questionários, que esse menor número de 

participantes se deu pelo fato de que os professores não se sentiam à vontade de falar pelos seus 

colegas. A questão 2 foi utilizada para o mapa da chamada Zona Muda. 

Para entender os gráficos que serão apresentados a seguir, é importante observar a 

espessura dos traços, se é contínuo ou tracejado. Ligações fortes são contínuas e grossas. Os 

números que aparecem medem a intensidade. 
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No caso dos professores brasileiros, a centralidade se deu fortemente entre os termos 

PLANEJAMENTO FAMILIAR, SITUAÇÕES PROBLEMAS e FÓRMULA E 

EXERCÍCIOS, como mostra a figura 19.  

O significado PLANEJAMENTO FAMILIAR aparece relacionado ao fato de que os 

professores devem ajudar seus alunos a se tornarem cidadãos conscientes e capazes de se 

planejar financeiramente com o objetivo de atingir bem-estar financeiro seu e de sua família. O 

outro, SITUAÇÕES PROBLEMAS, significa que os professores devem trabalhar o conteúdo 

dos juros com situações- problemas que estão presentes no cotidiano dos alunos, para que os 

mesmos possam relacionar o que aprendem na escola com sua vida diária. O último significado, 

FÓRMULA E EXERCÍCIOS, neste contexto está relacionado a Pedagogia Tradicional onde o 

professor passa uma lista de exercícios para a aplicação direta da fórmula.  

Figura 19 -  Análise de similitude dos professores brasileiros 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O gráfico mostra uma tendência forte de remeter o ensino às práticas do cotidiano social, 

da vida real, tendência hoje forte nos cursos de formação de professores em geral. Conforme 

indicam pesquisas recentes, existe uma grande tensão entre o que se veio a chamar de Pedagogia 

Tradicional com uma que seria uma Pedagogia Nova (LOUREIRO, 2016) 

Importante observar que mesmo o PLANEJAMENTO FAMILIAR aparece rodeado de 

práticas de aula tradicional de matemática, porém com muita alusão às aplicações em situações 

cotidianas, o que remete ao desenvolvimento do letramento financeiro nos estudantes. 
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Evidencia-se a crença de que os estudantes que são capazes de entender o conceito dos juros 

através de exemplos práticos de seu dia a dia, serão capazes de relacionar o que é dado na escola 

com o que é preciso usar em seu cotidiano. Com isso, teriam mais chances de fazer a melhor 

escolha em uma transação financeira e alcançar um bem-estar financeiro. Podemos observar, 

no entanto, a forte presença de indicadores de uma fazer mais tradicional. Todos os termos estão 

rodeados desses indicadores. A menção a elementos de uma nova pedagogia vem sempre 

acompanhada desses indicadores. 

No caso dos professores portugueses, a tendência foi praticamente a mesma, porém com 

uma variação importante, mais intensamente referida à prática tradicional de ensino de 

matemática. A figura 20 abaixo mostra esse resultado. Este gráfico apresenta mais um elemento 

considerado central que é PROGRESSÃO ARITMÉTICA E GEOMÉTRICA em que seu 

significado relaciona o ensino dos juros simples e composto com as progressões aritmética e 

geométrica respectivamente. 

Figura 20 -  Análise de similitude dos professores portugueses 

 

    Fonte: Dados da Pesquisa 

Em Portugal o PLANEJAMENTO FAMILIAR aparece como sendo mais central do que 

no Brasil, e está mais rodeado também, diretamente, através de traços fortes, de situações que 

são consideradas importantes para o desenvolvimento da Literacia Financeira, como sugere a 

OCDE, que é um dos marcadores mais referidos ao ensino tradicional. Este fato pode estar 
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relacionado com a situação econômico financeira de Portugal, país participante da Comunidade 

Europeia. 

 

Zona muda 

 

A zona muda foi formada pelas respostas dadas pelos sujeitos da pesquisa se colocando 

no lugar da maioria dos seus colegas professores de matemática. Essa técnica de substituição 

utilizada facilita o aparecimento de ideias dos sujeitos que são contra normativas, pois o sujeito 

está falando por outros e não por si. A figura 21 mostra a zona muda das RS dos juros no Brasil. 

Figura 21 - Zona muda das RS dos juros no Brasil 

 
   Fonte: Dados da Pesquisa 

Consideramos que esses resultados evidenciam a dificuldade de defender o ensino mais 

tradicional. Esse resultado é, de certa forma, esperado, já que estudos sobre o tema indicam que 

professores assumem no discurso uma postura mais identificada com o novo, embora suas 

práticas estejam mais referidas ao ensino tradicional (CARREIRO; CASTRO, 2013). 

A figura 22 apresenta a zona muda das RS de Portugal. 
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Figura 22 - Zona muda das RS dos juros em Portugal 

 

 
   Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Observamos em Portugal o mesmo processo presente na zona muda do Brasil, 

enfraquecidos os exemplos da vida cotidiana, em favor de posturas mais tradicionais do 

professor de matemática. 

Nas RS do ensino de juros aos portugueses, este aspecto da lista de exercícios/conceito 

é mais presente; e também na questão de zona muda nos brasileiros, ou seja, falando em nome 

dos outros eles se tornam um pouco mais "formais" ou pragmáticos. 

Resumidamente, três elementos parecem organizar o campo representacional do ensino 

de juros: ensinar a partir de uma planilha Excel com base em um PLANEJAMENTO 

FAMILAIR; e basear o ensino em SITUAÇÕES COTIDIANAS. As representações sociais do 

ensino de juros parecem estar baseadas em um IDEAL do uso dos juros na vida real, ancorado 

na " educação financeira". Porém o terceiro elemento dá outra direção: ensinar o CONCEITO 

e APLICAR EXERCICIOS. Ao que parece, as duas perspectivas de ensino não são 

incompatíveis para os sujeitos. Isto indica a possibilidade de haver um "politicamente correto" 

para se ensinar os juros, o ensino tem uma direção ao útil, à vida diária, mas, ao mesmo tempo, 

existe fortemente uma necessidade de “passar fórmula” e “aplicar exercícios”. De modo geral 

não há diferença significativa, em entre Portugueses e brasileiros, nem mesmo nas zonas mudas. 
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 5.1.2 Questões 3, 4 e 5 

 

 A questão 3 do questionário perguntava aos sujeitos da pesquisa como eles 

relacionavam o conceito dos juros ensinado na escola com o uso que é realmente feito no dia a 

dia das pessoas. 100% dos professores brasileiros e 82% dos professores portugueses 

responderam à questão. Inferimos algumas consequências da frequência de aparições. 

 Cada professor deveria escolher os cinco itens que mais iam ao encontro de seu 

pensamento em relação ao assunto. Para a questão 3 fizemos duas divisões nos itens disponíveis 

para a escolha: uma como o professor vê seu aluno e outra que diz respeito a ele mesmo. Ainda 

subdividimos esses itens em usáveis ou não usáveis no dia a dia. Então ficou desta maneira: 

temos os itens em que o professor não utiliza o conceito no seu dia a dia (4 itens para a escolha) 

e outros em que ele o utiliza (2 itens para a escolha); quando o professor fala em relação ao 

aluno, em alguns itens ele acredita que o aluno usa o conceito em seu cotidiano (2 itens para a 

escolha) e outros em que ele acredita que o aluno não usa (6 itens para a escolha). Para entender 

melhor o que está representado nos gráficos 5 (do Brasil) e 6 (de Portugal), sugerimos consultar 

os apêndices C e D respectivamente, pois foram gerados a partir dos dados presentes nos 

quadros desses apêndices. 

Gráfico 5 – Questão 3 - Dados do Brasil 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 
Observamos que a proporção de menções ao aluno foi muito mais significativa. Isto 

sugere certo desconforto dos professores em falarem de suas próprias práticas no uso do 

conceito. 
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Gráfico 6 – Questão 3 - Dados de Portugal 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Dentre as opções disponíveis para a escolha nessa questão percebemos que os 

professores preferem as opções que dizem respeito aos alunos do que a eles próprios. Olhando 

para esses gráficos percebemos que os professores brasileiros e portugueses compartilham 

praticamente o mesmo pensamento. Para eles o conceito dos juros que é ensinado na escola não 

é usado pela maioria dos estudantes no seu dia a dia. E no que diz respeito a ele próprio, ao 

professor, dos poucos que preferiram essa menção, há uma pequena diferença a favor de dizer 

usar o conceito em sua vida pessoal em relação aos que não usam, o que confirma a mesma 

situação observada no primeiro gráfico, ou seja, o desconforto para referir-se à sua própria 

prática com o uso do conceito. 

Nas questões 4 e 5 também fizemos as análises baseadas nas frequências das respostas. 

A questão 4 foi formulada com o intuito de gerar uma situação que trouxesse diminuição de 

capital com possibilidade de pagamento de juros, trazendo os juros de efeito negativo. Foi em 

um contexto da vida diária que simulava uma compra, em que o participante da pesquisa teria 

que fazer uma escolha entre comprar à vista e ter um desconto ou comprar financiado e pagar 

os juros. Pedimos para cada professor escolher três alternativas que eles mais consideravam 

importante, que mais influenciavam na hora de tomar essa decisão. As alternativas e os 

percentuais das escolhas estão enumerados no quadro do apêndice E. Os cinquenta professores 

brasileiros totalizaram cento e quarenta e seis respostas ao invés de cento e cinquenta, conforme 

o esperado. Já os professores portugueses totalizaram cento e quarenta e oito respostas. 

Abaixo apresentamos o gráfico 7 com os resultados do quadro do apêndice E para 

melhor visualização dos dados. 
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Gráfico 7 – Dados questão 4 de Brasil e Portugal 

 
    Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 No gráfico 7 acima, percebemos que os brasileiros se preocupam mais com valor do 

desconto para pagamento a vista e a necessidade de compra do produto. Os portugueses, assim 

como os brasileiros, também levam em consideração a necessidade de compra do produto além 

de verificar o preço final do produto. A maior diferença numérica entre os dois países está no 

fato de os brasileiros verificarem se o valor mensal de cada parcela do financiamento vai caber 

no seu bolso. Acredita-se que isso se deva ao fato de os brasileiros comprarem mais a prestação 

do que os portugueses. Constatamos nas entrevistas que os professores portugueses só 

financiam casas e carros, já os brasileiros, de uma maneira geral, compram praticamente tudo 

financiado. Outro ponto de maior divergência entre os dois países é que os portugueses levam 

mais em conta se sobrará dinheiro no seu orçamento familiar para uma emergência. No entanto, 

as diferenças não são tão significativas, o que é bastante inesperado, já que as diferenças nos 

modos de vida são bastante diferentes. 

 A questão cinco trazia uma simulação em que os participantes teriam que fazer 

investimentos, com o objetivo de aumentar o seu capital recebendo juros de uma aplicação 
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financeira, caracterizando assim os juros de efeito positivo. Também solicitamos que os 

mesmos escolhessem três opções que julgassem mais importante na hora de fazer as escolhas 

entre as nove opções apresentadas. Os cinquenta professores brasileiros totalizaram cento e 

quarenta e uma respostas ao invés de cento e cinquenta, conforme o esperado. Já os professores 

portugueses responderam a questão em sua íntegra. Os resultados estão presentes no quadro do 

apêndice F. Apresentamos abaixo o gráfico 8 que apresenta os resultados do quadro do apêndice 

F. 

   
 
  Gráfico 8 – Dados questão 5 de Brasil e Portugal 
 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

  

 Observando o gráfico 8 acima percebemos que a maior diferença entre os dois países é 

que os professores portugueses confiam mais nos seus gerentes do banco que os brasileiros. 

Esse fato também foi mencionado nas entrevistas dos professores portugueses. 

 Analisando os dois gráficos 7 e 8 podemos verificar, entre outras coisas, que quando os 

juros têm um efeito positivo na vida dos professores de matemática, tanto do Brasil quanto de 

Portugal, eles levam em consideração todos os três elementos do conceito científico dos juros 

na hora de tomar uma decisão que lhe trará benefícios financeiros, ou seja, analisam a taxa de 
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juros, o tempo da aplicação e o valor do capital aplicado da transação financeira. O mesmo não 

acontece quando os juros lhes trarão um prejuízo financeiro, ou seja, quando os juros acarretam 

um efeito negativo em suas vidas.  Nesses casos, os professores brasileiros e portugueses julgam 

menos importante o tempo total, conforme mostram os dados encontrados nos quadros e 

gráficos, suprimindo assim um dos elementos do conceito científico dos juros. Levam em 

consideração, em primeiro lugar, a necessidade de compra do produto. 

 Percebemos também que, apesar de Brasil e Portugal possuírem situações econômicas 

bastante diferentes, os professores brasileiros e portugueses compartilham de praticamente os 

mesmos pensamentos em relação aos juros em suas vidas. 

 

 5.2 Análise de Conteúdo do material coletado  

 

 Na busca de indícios das RS desse grupo de professores, utilizamos a Análise de 

Conteúdo, segundo Bardin (2016), fazendo inicialmente uma categorização dos elementos 

presentes nas falas dos sujeitos em entrevista e nas respostas à questão seis do questionário, o 

que apresentaremos a seguir.  

Reunimos em um quadro resumidamente as categorias a posteriori. Gostaríamos de 

esclarecer que só apresentamos o quadro com a categoria a priori dos juros de efeito negativo, 

pois, somente um professor brasileiro, o B23, fez referência à categoria dos juros de efeito 

positivo, ressaltando os juros como um aliado para o aumento de capital: 
Compreender o conceito e saber que principalmente os juros compostos são 
um grande aliado para aumentar a renda. Deveria ser comparado em sala de 
aula as diferentes taxas de juros de diversos tipos de investimentos. 

 
O fato de ser encontrada uma única menção à categoria juros de efeito positivo é 

significativa. Permite-nos concluir que professores de matemática não são grandes investidores, 

ao contrário: sua vivência com os juros parece ser quase unicamente negativa e nos dois países. 

Mesmo em Portugal a situação financeira sendo mais amena, as experiências do dia a dia com 

os juros remetem sempre a aspectos problemáticos da vida. 

Os significados evocados em cada categoria serão apresentados logo após a 

apresentação do quadro. As categorias a priori “efeito positivo”/”efeito negativo” foram 

divididas em duas categorias a posteriori: Geral e Escola que foram ainda detalhadas por 

subcategorias. Porém, algumas dessas apresentaram diferenças e, por esse motivo, ainda as 

subdividimos em “subsubcategorias”. Importante observar que demos o mesmo nome para as 

subcategorias referentes às categorias Escola e Geral. Isso se deu, pois, os professores, sujeitos 
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desta pesquisa, hora se referiam à escola, com foco principal nos alunos, e hora se referiam às 

pessoas em geral, inclusive eles próprios.  Embora as subcategorias tenham os mesmos nomes 

nas duas categorias principais, os significados referem-se a cada uma delas com significados 

diferenciados, ou seja, embora os significados sejam próximos, os sujeitos referiam-se 

especificamente ou aos alunos ou aos indivíduos em geral. Isto fica mais claro observando-se a 

quadro do apêndice G, p.191. 

Em relação à categoria a posteriori Escola, foram identificadas três subcategorias: uma 

que se faz alusão a Valor Moral, que nos remete a questões morais, como por exemplo: o 

estudante ser ou não enganado/ ludibriado; obrigação em pagar o que se deve; ou outras 

questões envolvendo ansiedade e controle na hora de se fazer uma compra, ou confiança no 

gerente do banco. Em todas elas, no entanto, há referência explícita a algum valor moral. A 

outra subcategoria refere-se à Situações cotidianas no uso dos juros, questões que tratam dos 

juros relacionados com o cotidiano dos estudantes. Essa subcategoria foi dividida em outras 

duas outras subsubcategorias: Slogans e Vivência. Na subsubcategoria Slogans encontramos 

expressões que são muito utilizadas pela comunidade escolar, principalmente por professores 

que são influenciados pela Pedagogia Nova, mesmo que não a utilizem efetivamente e que 

ficam apenas no discurso. Já na outra subsubcategoria, Vivência, temos as outras questões 

relacionadas a vivência do ensino dos juros na escola e na vida dos estudantes. 

Na categoria denominada Geral também foram identificadas as mesmas subcategorias 

e subsubcategorias, tendo suas diferenças apenas nos significados. Porém a diferença entre elas 

é que na categoria a posteriori Geral os sujeitos da pesquisa se referem à população em geral 

e não aos estudantes. 

Em relação à categoria a posteriori Escola, na subcategoria Valor Moral, temos um 

significado bastante evocado pelos professores: que é fundamental fazer com que o aluno, para 

não ser enganado, perceba que está pagando a mais em troca do tempo que está ganhando. “Não 

ser enganado” é um dos significados fortes desta subcategoria, pois em algumas situações do 

cotidiano o cidadão comum é persuadido a fazer uma compra de longo prazo com pequenas 

prestações, pagando juros altos sem perceber.  

 Na subcategoria Tópicos Matemáticos da categoria a posteriori Escola temos um 

significado bastante mencionado pelos professores portugueses que afirmam que quando 

abordam as porcentagens, trazem exemplos da aplicação dos juros no dia a dia. 

 A subsubcategoria Slogan, da subcategoria Situações do Cotidiano, pertencente à 

categoria a posteriori Escola, foi a mais presente nas entrevistas e também bastante citada nos 

questionários dos dois países. Nela encontramos vários significados: “Contextualização dos 
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problemas” e “Aplicação do conceito no cotidiano” do aluno, foram os significados mais 

citados, sendo expressões muito utilizadas pelos professores. Para o primeiro significado, eles 

afirmam que devem ser desenvolvidas atividades e problemas relacionados ao cotidiano dos 

alunos e não somente para aplicação de fórmulas. Já no segundo, eles acham importante que os 

professores mostrem aos seus alunos para que serve o conceito dos juros e como o mesmo deve 

ser aplicado no dia a dia. Outro significado foi em relação à tomada de decisão em que o 

professor defende a ideia de que o aluno deve compreender a situação para saber a melhor 

decisão a tomar. Tivemos menção também ao fato do professor não fazer mais a aplicação direta 

da fórmula dos juros. Atualmente eles procuram fazer também a contextualização com 

situações do cotidiano dos estudantes. O professor deve fazer a ponte da sala de aula com o dia 

a dia dos estudantes, ou seja, deve relacionar o conteúdo dos juros trabalhados em sala de aula 

com as situações que aparecem no dia a dia. Outro significado que apareceu por último foi a 

menção de que o professor deve preparar o aluno para a sociedade, sendo um cidadão 

consciente. Todos esses significados são slogans da Pedagogia Nova. 

 Na outra subsubcategoria Vivência, da subcategoria Situações Cotidianas, pertencente 

à categoria a posteriori Escola, também temos vários significados que foram anunciados: um 

deles nos remete à necessidade de “Planejamento Financeiro”, em que o aluno deve 

compreender como funciona a renda familiar para melhor planejar seus gastos e de sua família. 

Outro significado trata da “Relação Lucro x Prejuízo/Perdas x ganhos” em que o professor deve 

trabalhar com esses termos em suas aulas para o aluno relacioná-lo com o seu dia a dia.  Os 

professores acreditam também que o ensino dos juros é teórico e não leva o aluno a aplicá-lo 

na prática. Outros dizem que a matemática é muito mecânica em sala de aula. O professor 

acredita que deveria ser mais voltada para a realidade e não uma lista de exercícios. Além dessa 

questão, o professor também acredita que se deva trabalhar com a gestão financeira para formar 

cidadãos conscientes.  

 Ainda na mesma subsubcategoria Vivência temos a evocação de alguns professores 

portugueses alertando sobre a importância da EF ser abordada nas escolas, coisa que não 

acontece em Portugal. Atualmente esse tema é transversal e transdisciplinar, não sendo 

obrigatório, e, portanto, podendo ser abordado em qualquer disciplina escolar, coisa que pouco 

acontece. Outros professores portugueses dizem que os livros didáticos em Portugal (manuais) 

não usam exemplos do dia a dia, são exemplos com aplicação direta de fórmula. 

 Agora tratando da categoria a posteriori Geral, os significados da subcategoria Tópicos 

Matemáticos referem-se ao cálculo, e os professores afirmam que o “Cálculo dos juros” 

propriamente dito, é aprendido com a fórmula ou que saber calcular as porcentagens é 
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fundamental.  O outro significado é em relação à “Definição do conceito dos juros”, em que os 

professores afirmam que a definição para os juros é a ideal para a aprendizagem.  

Na outra subcategoria Valor Moral, temos os seguintes significados: “Pagar o que 

deve” esse significado evidencia uma crença normativa que afirma que quando estamos usando 

um dinheiro que não é nosso, devemos pagar um valor por esse uso. “Não ser enganado” para 

evidenciar que os consumidores devem prestar a atenção nas taxas aplicadas, no montante e no 

tempo das aplicações, evitando que sejam enganados e gerando assim uma diminuição no seu 

capital. “Ter controle na hora da compra” para não ceder às tentações, gastando dinheiro 

desnecessário comprando supérfluos. “Preço do dinheiro” foi o significado que nos remete ao 

valor do dinheiro no tempo, que em cada período de tempo o “dinheiro” tem um valor diferente.  

Outro significado que apareceu foi o ter confiança no gerente do banco, acreditando em 

suas sugestões na hora de fazer uma aplicação financeira ou como se comportar para não se 

pagar muitos juros; Esclarecimento sobre os juros na hora da compra é o significado que 

demonstra a preocupação em ser importante que os estabelecimentos comerciais deixem claro 

o valor dos juros nos preços dos produtos, usando de honestidade.  

 Na subsubcategoria Slogans da subcategoria Situações cotidianas, da categoria a 

posteriori Geral, temos dois significados: ajudar as pessoas em uma “Tomada de decisão 

consciente” e “aplicação do conceito de juros no cotidiano” das pessoas. O primeiro significado 

é abordado pelos professores de matemática como sendo fundamental compreender o conceito 

de juros e ter o domínio do cálculo com o objetivo de optar pela melhor escolha em uma tomada 

de decisão, ou seja, uma tomada de decisão consciente. No segundo significado, os docentes 

defendem que é fundamental ter o conhecimento do conceito para aplicar no dia a dia, 

independente da operação financeira.  

Na outra subsubcategoria, a Vivência, tivemos vários significados: “Perdas x 

ganhos/Lucro x prejuízo”, “Relação Juros x tempo” e “Relação taxa x tempo”.  Em relação ao 

primeiro significado, eles identificam fundamental a ideia de ganho x perda/lucro x prejuízo, 

pois dependendo da forma de como o conceito dos juros for utilizado, pode-se perder ou ganhar 

patrimônio. O segundo significado remete à importância da relação de variação dos juros de 

acordo com o período de tempo, mas sem falar necessariamente de dinheiro, falando então de 

uma maneira em geral. O terceiro e último significado ressalta a importância da relação da taxa 

de juros com o período de tempo, que o valor do capital vai variar de acordo com essas duas 

componentes. Os juros cobrados nos produtos são muito altos e com isso influenciam 

negativamente na vida das pessoas. Outro significado é que deve ser importante levar em 
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consideração o período do financiamento na hora de comprar financiado, e também deve ser 

importante a taxa e o orçamento familiar.  

Ainda na mesma subsubcategoria temos que alguns professores se dizem fazer os 

cálculos dos juros na hora que atrasa uma conta ou compra financiado. Outros dizem não fazer 

esses cálculos. Os professores admitem ter consciência de que os juros já estão embutidos nos 

preços dos produtos. Por esse motivo, alguns professores normalmente compram a vista, outros 

compram em prestações os produtos que julgam necessário mesmo sabendo que os juros estão 

presentes. Alguns que compram parcelado afirmam que só o fazem se a prestação estiver dentro 

de seu orçamento mensal, ou seja, se couber no seu bolso. Outros preferem não comprar o 

produto de sua necessidade do que comprar a prestação e pagar juros. Alguns professores 

brasileiros acreditam que o uso do dinheiro é muito caro devido ao alto valor dos juros 

brasileiros. Temos um último significado que expressa a importância da necessidade em ter o 

produto, e de que só é efetivada a compra de um produto financiado se ele for realmente 

necessário. 

 

5.2.1 Resultados da Questão 6 do Questionário 

 

 Na questão seis do questionário, que foi aplicada aos 100 professores de matemática, 

perguntou-se: “O que é fundamental saber sobre o conceito de juros”. Em relação aos cinquenta 

professores brasileiros, três não responderam a este questionamento.  

 Em relação à Portugal, dos cinquenta professores que responderam ao questionário, 

cinco deles, na verdade não responderam a esta questão. Dos professores que responderam, 

apenas quatro deles se referiram ao ensino dos juros nas escolas, e assim como no Brasil, tendo 

o aluno como foco principal. O restante dos professores respondeu de uma maneira geral. 

Usando as mesmas categorias e subcategorias descritas no Brasil, tivemos apenas alguns 

significados diferenciados.  

As diferenças mais significativas dos dados encontrados entre os professores brasileiros 

e portugueses estão na subcategoria Valor moral das categorias Geral e Escola. No Brasil 

tivemos um significado que acreditamos ser devido ao problema da inflação que assombra o 

país, coisa que não acontece em Portugal, que foi o “preço do dinheiro”, alertando ser 

fundamental saber transportar o valor do dinheiro no tempo. Outra diferença foi o significado 

“Ter controle na hora da compra”, ou seja, segurar a ansiedade na aquisição de um produto para 

não se pagar juros desnecessários, juros que são gerados devido à inflação do país. A 

preocupação em “não ser enganado” na hora de uma compra também apareceu nos dois países. 
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Na categoria Escola, em Portugal como praticamente não se tem o ensino do conteúdo 

dos juros nas escolas, e quando se tem não é de maneira sistemática, houve um alerta para a 

importância de se ensiná-lo, assim como a Educação Financeira. Já na categoria Geral, outro 

ponto que também foi ressaltado pelos professores portugueses, em relação à subcategoria 

Valor Moral, foi a confiança que se tem no gerente de conta bancária, acreditando que ele 

indique produtos com taxas de juros adequadas ao seu propósito.  

Outro ponto observado foi que boa parte dos professores, principalmente os 

portugueses, acham fundamental saber fazer os cálculos dos juros e também sua definição. Na 

maior parte dos relatos esses cálculos e definições não estavam ligados a “valor social” do tema: 

estavam remetidos mais ao que “se espera” do fazer de um professor de matemática. 

 Percebemos na análise dos dados que tanto no Brasil quanto em Portugal os professores 

utilizaram-se, em maior quantidade dos slogans da Pedagogia Nova, demonstrando uma nítida 

preocupação em desenvolver a EMC dos estudantes com o objetivo de atingir a Literacia 

Financeira, ou seja, entender o conceito sabendo como e quando aplicá-lo para ser possível 

tomar decisões em vários contextos financeiros, melhorando assim o seu bem-estar financeiro. 

 

 5.2.2 Análise das entrevistas 

 

 As entrevistas envolveram aspectos importantes da vida particular do professor de 

Matemática e questões do dia a dia na Escola como, por exemplo: como o professor planeja 

suas aulas sobre o conceito dos juros; como ele costuma fazer em uma compra: pagar à vista 

ou parcelado e o que levava em consideração para tomar essa decisão; o que ele entende por 

juros; como ele relacionava o conceito dos juros ensinado na escola com o utilizado no dia a 

dia; entre outros.  

 Gostaríamos de salientar que em nenhuma das entrevistas os professores ressaltaram os 

juros como sendo uma coisa positiva, o que confirma que os professores de matemática não 

pensam nos juros como sendo algo que os ajudará no acúmulo de capital, mostrando que os 

mesmos raramente, ou até nunca, fazem uma aplicação financeira e lucram com os juros. Todos 

os professores brasileiros e portugueses entrevistados acham que o valor dos juros é alto e que 

influenciam negativamente na vida de todas as pessoas, inclusive eles próprios.  

 Para não identificar os sujeitos, chamamos cada um por um símbolo, iniciado por B, no 

caso dos Brasileiros, e P, no caso dos Portugueses. A essa inicial, segue um número para 

diferenciá-los entre si. 
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Entrevista com o Professor B1 
 
 O professor B1 é licenciado em Matemática, e funcionário da Secretaria Estadual de 

Educação do Rio de Janeiro. Leciona a menos de dois anos no Estado e já trabalhou bastante 

dando aulas particulares em casa. 

 Em sua entrevista ele fala mais em relação à Escola, com foco principalmente no aluno, 

do que a ele mesmo. Quando se refere à Escola, faz alusão preferencialmente a Valor Moral e 

a Vivência e vários Slogans relativos à Pedagogia Nova. Quando se refere à categoria a 

posteriori Geral, faz algumas menções à Vivência. Em relação à categoria Valor Moral, ele 

explica sua preocupação de mostrar para os alunos o valor dos juros numericamente, para que 

os mesmos segurem a ansiedade na hora de adquirir um produto, na hora de uma compra e 

mantenham o controle. Manter o controle para não fazer gastos desnecessários e entrar em uma 

dívida que não possa pagar posteriormente. Para ele, esses fatores são fundamentais para manter 

o planejamento financeiro e bem-estar da família. Este tipo de preocupação tem sido exigido 

dos professores em geral, já que as famílias hoje passam mais tempo longe dos filhos e a 

educação com relação a valores morais tem sido de modo mais claro relegada aos professores. 

Não que antes não houvesse, era até mais naturalizado, porém alguns trabalhos tem mostrado 

essa preocupação em tom quase de queixa, pelos professores, que reclamam das famílias lhe 

deixarem novas incumbências (ARAUJO, 2013).  

Outra menção singular do professor B1 é o fato de que o aluno não aprende matemática 

porque não tem “base”, ou seja, faltam conhecimentos anteriores que são importantes para o 

entendimento de outros. Esse slogan é muito utilizado pelo professor, sobretudo os de 

matemática, para transferir toda a culpa da dificuldade de aprendizagem para o aluno. Para ele, 

o professor sempre faz tudo certo. 

Podemos concluir que B1 afina-se inteiramente com seus colegas, trazendo significados 

muito semelhantes ao que encontramos na análise de similitude e na análise das demais 

questões. No entanto, interessou-nos ainda aprofundar os significados encontrados. Na busca 

do que era controverso para este professor, encontramos a defesa de cinco teses que esclarecem 

alguns dos significados evocados. B1 parece evitar as compras a prazo para se livrar dos juros. 

Em seu dia a dia, não faz cálculos dos juros numa compra a prazo. No entanto, defende que se 

os alunos aprenderem terão mais chances na vida. Mostra, no entanto, ter pouca expectativa 

quanto à aprendizagem de seus alunos, mas não pela sua prática, remetendo a responsabilidade 

para eles próprios. Apresentamos, em seguida, a defesa destes pontos de vista. Na tese 1, mostra 

sua opção pela compra a vista. 
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 A figura 23 apresenta a defesa de comprar o produto à vista quando tem dinheiro.  

 

   Figura 23 – Tese 1 do professor B1 

 

 
 

 

 

 

 

 

De acordo com o entrevistado, se ele tiver dinheiro disponível no momento da compra, 

a preferência é para comprar à vista, pois fica mais fácil de negociar um desconto no preço final 

do produto, conseguindo assim um melhor preço, já que na compra parcelada tem os juros 

embutidos no preço do produto.  
Normalmente quando um produto é parcelado, ele tem a taxa de juro 
embutida, e, normalmente, quando você faz uma proposta a vista, 
normalmente eles te dão um desconto. Linha 44 

 
B1 mostra-se conhecedor das regras de compra a prazo.  
 

 (...). Então essa compra vai ficar condicionada a essa quantidade de recursos 
que a gente tem disponível. Se for à vista a gente tenta um negócio. Linha 51 
 

 Fica nítido que, para ele, a compra a prazo é sempre uma desvantagem. A defesa desta 

tese evidencia, mais uma vez, o sentido negativo dos juros para ele, algo que deve ser evitado. 

A compra a vista não tem juros. 

Na continuação da entrevista o professor B1 afirma que quando se tem a necessidade de 

comprar um determinado produto, e não há recurso disponível para tal compra, a solução é 

comprar parcelado, mesmo sabendo que vai pagar juros.  

  Figura 24 – Tese 2 do professor B1 

 

 

 

 

 

 

Tese 1 - Quando tenho dinheiro, compro à vista 

ARGUMENTO 1 
A proposta à vista 
normalmente tem 
desconto. 

ARGUMENTO 2 

O produto parcelado tem 
a taxa de juros embutida 
no preço. 

ARGUMENTO 3 
Quando o pagamento é 
feito à vista, a gente tenta 
“um negócio”. 

 par Tese 2 – A necessidade de compra do produto determina o 
parcelamento. 

ARGUMENTO 1 
Quando não tenho condições de 
pagar à vista, normalmente faço 
o parcelamento no cartão. 

ARGUMENTO 2 
A falta de recurso obriga o 
parcelamento. 
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Dependendo dos recursos que tem disponível, ele defende a compra a vista ou a prazo.  

Se eu não tiver condições de pagar à vista, normalmente a gente faz 
parcelamento no cartão. Aí a questão é mais de ter a quantidade de recurso 
disponível para efetuar a compra. Então essa compra vai ficar condicionada 
a essa quantidade de recursos que a gente tem disponível linhas 49 
(...). Porque às vezes você tem necessidade de adquirir determinados 
produtos, existe uma necessidade e às vezes você não tem recurso. E aí você 
acaba, vamos dizer assim, de uma maneira forçosa, tendo que fazer o 
parcelamento. (...) Notório que quando você faz uma  compra parcelada, 
você vai pagar juros e vai pagar muito mais. (...)linha 78 

 

Apesar de ter consciência de que o parcelamento trará cobrança de juros, o que 

acarretará em diminuição de capital e prejuízo financeiro, o entrevistado defende o 

parcelamento devido à necessidade do produto. Terminando esse raciocínio, o professor B1 

argumenta que na compra parcelada se paga muito mais o que gera uma diminuição de capital 

no futuro. 
Notório que quando você faz uma compra parcelada, você vai pagar juros e 
vai pagar muito mais. Então isso aí, lá na frente, vai influenciar e você vai 
diminuir suas  reservas financeiras. Linha 81 

 

O professor rechaça a ideia de pagar juros altos e com isso ter uma diminuição de suas 

reservas financeiras. Importante ressaltar que em momento nenhum ele se remete ao cálculo 

dos juros para analisar a melhor solução. 

Na sequência, ele defende a ideia de que se os alunos compreenderem o conceito de 

juros e se souberem aplicar em suas vidas, terão vantagens. Pois sabendo se planejar melhor, 

tenderão a um equilíbrio financeiro familiar, podendo ser mais felizes.  
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Figura 25 – Tese 3 do professor B1 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  
  

 

 

O professor defende a necessidade de seus alunos aprenderem a conter a ansiedade em 

relação à obtenção de um produto. Na “euforia” para comprar um determinado produto, as 

pessoas de uma maneira geral, esquecem um pouco a razão e são levadas pela emoção, fazendo 

com que se esqueçam de fazer as contas e acabem fazendo uma escolha que os levem à um 

prejuízo financeiro. Usa para falar do aluno quase a mesma sequência de raciocínio que 

emprega para si mesmo, sugerindo que seja melhor fazer uma poupança para comprar o produto 

à vista. Temos essa situação relatada na linha 100: 

Você ter um controle financeiro maior e tentar poupar primeiro, para poder 
fazer a aquisição à vista, para que você faça uma poupança. É segurar um 
pouco a ansiedade e mostrar numericamente que é interessante segurar a 
ansiedade de aquisição de produtos. 

Ele defende uma abordagem do conteúdo dos juros que seja aplicada no cotidiano e 

encerra a entrevista dizendo, na linha 164: 
Acho que, a título adicional, achar que esse tipo de abordagem, em questão 
da matemática financeira é de fundamental importância para a formação dos 
alunos, por que é um assunto que é amplamente aplicável na vida do aluno e 
de todos nós, não só do aluno. Então aqueles que tiverem essa possibilidade, 
os alunos que conseguirem compreender esse importante conteúdo sairão na 
frente para as questões da vida. Certamente serão melhores poupadores e 
terão o equilíbrio financeiro da sua família, dele e da sua futura família. Com 
certeza mais feliz, melhor. 

 
O professor entende que os alunos “que conseguirem” ser educados financeiramente, 

sendo melhores poupadores e com isso poderão usufruir do efeito positivo dos juros, serão mais 

felizes, pois terão uma melhor situação financeira. Porém, para ele, esse não é o caso da maioria 

de seus alunos e defende a ideia de que o aluno não aprende por não ter conhecimentos que 

 par Tese 3 – Os alunos que compreenderem o conteúdo dos 
juros “sairão na frente” para as questões da vida. 

ARGUMENTO 1 
Os alunos serão 
melhores poupadores. 

ARGUMENTO 2 
Os alunos serão com 
certeza mais felizes, 
melhor. 

ARGUMENTO 3 
Os alunos devem segurar 
a ansiedade na aquisição 
de um produto. 

ARGUMENTO 4 
Os alunos e suas famílias 
terão equilíbrio 
financeiro. 

ARGUMENTO 5 

Os alunos devem tentar 
poupar para fazer a 
aquisição à vista. 
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deveria ter aprendido anteriormente. Essa é uma ideia curiosa, pois sendo o professor de seus 

alunos, o que quer que eles não saibam, deveria ser ensinado por ele. É um tipo de justificativa 

muito comum entre professores de matemática. 

Defende, então, que por falta de “base” em matemática, o aluno não aprende o conteúdo, 

ou seja, que por ter deficiência em tópicos matemáticos anteriores, fica difícil o entendimento 

de outros que tenham esse como pré-requisito.  

Figura 26 – Tese 4 do professor B1 
 

 
 
O que acontece que a gente nota às vezes é que há um pouco de falta de base 
do aluno. Então por certo, alguns, que pese a matéria ser dada, o conteúdo, 
a explicação, ainda vão restar dúvidas em muitos dos alunos. Em razão não 
da forma como é transmitido o conteúdo de base do aluno, ou seja, de falta 
de conhecimento anterior. Linha 117 
 
Às vezes, por falta de base, algum tipo de conhecimento entre eles, a questão 
dos juros, pode não ser entendido. Linha 148. 
 

Devido à falta de base, o aluno não aprende. O problema está no aluno. Mesmo que ele 

explique, o aluno não aprenderá por ter uma espécie de deficiência que ele chama de “base”. 

Interessante analisar essa metáfora muito utilizada por professores. Base é onde tudo se 

sustenta. Parece, portanto, que ele, aluno “sem “base” está fadado a nunca mais aprender. Para 

B1 a maneira como o professor aborda o assunto é sempre adequada.  

 par Tese 4 – É por falta de base que o aluno não aprende. 

ARGUMENTO 1 
Mesmo que o professor explique, 
ainda restarão dúvidas. 

ARGUMENTO 2 
O aluno tem falta de conhecimento 
anteriores. 
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Figura 27 – Tese 5 do professor B1 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Para ele, o professor faz tudo certo, o aluno só não aprende porque não tem base. Para 

sustentar essa afirmação, defende a ideia de que está tudo certo na forma como professores de 

matemática ensinam e, para comprovar o que diz, exibe uma série de slogans de uma nova 

pedagogia, sem aplicação direta de fórmulas, que é slogan de uma pedagogia mais tradicional, 

mas com muita aplicação em situações do dia a dia. 
De uma maneira geral, é exatamente contextualizando com situações de 
cotidiano do aluno, exatamente essa questão. Um parcelamento, uma 
prestação, um produto que ele quer adquirir, algo que tem a ver com a 
realidade. Linha 96 
 
A forma como a matéria é abordada, no meu entender, por parte do docente, 
é sempre adequada. Linha 116 
 
Certamente, possivelmente, pode haver uma turma com algum tipo de 
peculiaridade, que você tem que fazer alguma adaptação. Linha 126 
 
Mas certamente os professores saíram daquele tempo de aplicação direta da 
fórmula, onde J=CIT/100, enfim, não é por aí. Então o pessoal procura fazer 
as adaptações, fazer  a contextualização com situações do cotidiano e 
normalmente os livros didáticos já vem isso aí. Linha 150 

 

Percebemos que esse professor, apesar de trabalhar com o conceito dos juros no seu dia 

a dia escolar e saber da importância desse conceito nas aulas de modo a desenvolver a Literacia 

Financeira dos estudantes, não o usa em sua vida, pois nem sequer se preocupa em fazer os 

cálculos para saber se os mesmos estão corretos e/ou justos no momento em que precisa pagar 

uma conta atrasada. Ele resume na preferência em pagar a vista e, quando é a prazo, não se 

preocupa com cálculos. Ou seja, a MF não tem muita utilidade para ele próprio. Porém, para 

seu aluno, fala em ser mais feliz, em tocar a vida melhor, se aprender o conceito. Além disso, 

 par Tese 5 – A forma como a matéria é abordada pelo professor é sempre adequada. 

ARGUMENTO 1 
O professor deve motivar a 
aplicação do conteúdo no dia a 
dia. 

ARGUMENTO 2 
O professor não faz mais a aplicação 
direta da fórmula dos juros: 
J=c.i.t/100. 

ARGUMENTO 3 
O professor faz algumas adaptações 
no conteúdo, de acordo com a turma. 

ARGUMENTO 4 
O professor contextualiza os problemas com 
situações do dia a dia. 
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se o aluno não aprende, isso não tem nada a ver com o professor; este faz sempre tudo certo, o 

aluno é que não tem base, única explicação dada para o fracasso do aluno. 

Podemos inferir que, tal como evidenciado nas outras análises, existe um discurso 

pronto, moderno, que utiliza novos slogans de uma pedagogia considerada nova, mas que 

continua a culpar o aluno pelo seu fracasso. Esse novo aparece com um valor inquestionável, 

tal como já apontado pela literatura (CARREIRO; CASTRO, 2013).  

 
Entrevista com o Professor B2 
 

O professor B2 é licenciado em Matemática e Física e leciona a aproximadamente 20 

anos em escolas públicas e particulares.  

Encontramos as duas categorias a posteriori Geral e Escola na análise de conteúdo na 

entrevista do professor B2. Na categoria Escola identificamos significados na subcategoria 

Valor Moral. Na subcategoria Situações Cotidianas ele menciona vários significados na 

subsubcategoria Slogans e um significado na Vivência.  Na categoria Geral também 

encontramos um significado em Valor Moral e outros na subsubcategoria Vivência.  Em sua 

entrevista foram encontradas algumas singularidades. Ele afirma ser importante mostrar para o 

aluno a realidade de uma sociedade capitalista, ou seja, que em uma sociedade desse tipo existe 

a cobrança de juros altos que contribuem para o acúmulo de capital de algumas classes 

econômicas. Esse fato contribuirá para que o estudante entenda como funciona esse modelo 

econômico. Este é o principal ponto em que se afasta de seus colegas. 

Em relação a Valor Moral ele evoca o significado de que as pessoas geram um 

sentimento de frustração e ansiedade por não poder comprar um produto, pois o mesmo teve 

seu valor aumentado. Ele afirma que quando as pessoas conseguem juntar o dinheiro suado para 

comprar um produto que julgam necessário e ao sair para comprá-lo se deparam com o aumento 

de preço desse produto, elas se sentem frustradas por não conseguir realizar seu desejo e 

também mais ansiosas para obtê-lo. Esse fato pode gerar uma sensação negativa, de nunca 

poder ter seus sonhos realizados, uma sensação de impotência e de mal-estar frente à situação 

financeira do país e de si próprio. Quando se refere aos estudantes, faz também alusão a Valor 

Moral. B2 acredita ser importante o estudante conhecer o conceito dos juros para não ser 

enganado. Quando se sabe fazer os cálculos dos juros, e fazê-lo quando necessário, facilita a 

vida dos alunos, pois os mesmos conseguirão descobrir informações que podem estar ocultas 

nas entrelinhas de uma propaganda, ou na hora de uma compra e, com isso, será mais difícil 

enganá-lo e gerar prejuízos financeiros futuros. 
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Ele também afirma que os salários não acompanham os juros, ou seja, o percentual de 

aumento dos salários não acompanha a inflação. Nesse caso, os juros estão relacionados com a 

inflação do país. O percentual de aumento do salário normalmente fica abaixo da inflação do 

período, e com isso o salário vai perdendo o poder de compra, o que gera diminuição de capital 

e consequente endividamento de uma parte da população brasileira. Coloca-se, portanto, em 

uma posição bastante crítica com relação à situação do país. O sentido moral de sua visão dos 

juros é marcado em todo seu discurso. 

Para complementar a análise trazemos uma controvérsia encontrada em sua entrevista 

que girou em torno da falta de relação entre a Matemática ensinada em sala de aula e a utilizada 

no dia a dia. O professor B2 acredita ser importante fazer uma “ponte” entre elas. (TESE 1). 

Figura 28. 

Figura 28 – Tese 1 do professor B2 

 
O professor começa expondo seus argumentos em relação à importância do ensino da 

MF. Afirmando que, com o conhecimento necessário, os alunos podem se prevenir e não serem 

ludibriados. Encontramos esse argumento na linha 53: 
É extremamente fundamental começar com uma base, mesmo na matemática. 
Você poder dispor um momento com uma determinada turma, para você 
manipular e trabalhar a questão da matemática financeira. Até para eles 
tomarem cuidado e não serem ludibriados em relação a essa questão 
financeira. 
 

Quando ele se refere ao fato de o aluno não ser ludibriado ou enganado, ele mostra 

preocupação com seu aluno, pois esse fato gera uma diminuição de capital, um prejuízo 

financeiro, sobrando menos recurso para o aluno utilizar com outras coisas que pudessem lhe 

trazer um maior bem-estar.  

ARGUMENTO 1 
A matemática em sala de 
aula é mecânica. 

 par Tese 1 – É preciso fazer uma ponte da matemática de sala de aula com a 
matemática do dia a dia 

ARGUMENTO 3 
É preciso trabalhar a MF para 
alertar os alunos e eles não 
serem ludibriados. 

ARGUMENTO 2 
A matemática precisa ser 
modificada para o aluno saber 
como é no dia a dia. 

ARGUMENTO 4 
O professor deve preparar o aluno 
para a sociedade, para o seu dia a dia. 
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Ele continua seu raciocínio afirmando ser necessário fazer uma ponte ligando a MF 

ensinada na escola com a utilizada no dia a dia. Linha 59: 
Eu procuro lançar questões do dia a dia, questões reais do dia a dia, questões 
do cotidiano mesmo. Fazendo a compra de um produto, imitando uma 
empresa, fazendo essa ponte com outras ciências para podermos trabalhar 
esse conteúdo. 

  

 Ao utilizar essa metáfora “ponte”, que é muito comum no meio escolar, ele se refere a 

interdisciplinaridade dos conteúdos Com isso ele acredita que o aluno conseguirá inserir o 

conteúdo dos juros em sua vida, coisa que ele próprio não consegue fazer. Na Linha 71, ele 

chama a atenção que a matemática de sala de aula é muito mecânica, precisando ser modificada 

para o aluno relacioná-la com o seu cotidiano. Essa tem sido a afirmação mais presente nos 

discursos, todos afirmam a necessidade do ensino se remeter ao cotidiano. 
Não, porque a matemática em sala de aula é muito mecânica. Se não 
tomarmos cuidado e não modificarmos, eles não vão ter a noção de como é a 
matemática no seu dia a dia. 

  

 Ele relata primeiro que a matemática no geral é muito teórica e mecânica. 

Posteriormente, ele remete o seu pensamento especificamente ao ensino dos juros, que podemos 

verificar na linha 81. O professor B2 complementa dizendo que além de ensinar o conteúdo dos 

juros, o professor deve relacioná-la com questões presentes na sociedade atual. 

Como eu havia citado anteriormente, se eu pegasse a matemática pura, a 
matemática fria, só passando a questão de uma equação, o aluno não teria 
noção de como é esse trabalho feito no seu dia a dia, no seu cotidiano. Seria, 
como eu posso usar um termo... Eu não estaria sendo honesto falando que a 
matemática vai me dar essa base só apenas trabalhando o conteúdo de juros, 
não. Eu tenho que pegar e fazer uma ponte com a nossa realidade, com a 
nossa sociedade de verdade, com o que estamos vivendo. 

 

O professor B2 também mostra sua preocupação em desenvolver a Literacia Financeira 

nos seus estudantes, apesar de afirmar que também não faz os cálculos dos juros quando atrasa 

uma conta ou compra parcelado.  

Ele resume a preferência por comprar a vista, pois não quer pagar juros, mas não se 

preocupa com o valor dos juros pagos quando atrasa uma conta. Percebemos com isso que a 

MF também não tem muita utilidade em sua própria vida diária, o que reforça a conclusão de 

que são slogans de uma nova pedagogia. Porém quando se refere aos seus alunos demonstra a 

preocupação para que os mesmos não sejam enganados e para isso é importante conhecer o 

conceito e saber aplicá-lo.  
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Assim, como observado em outras análises, o professor B2 utiliza os slogans 

considerados modernos quando se refere aos assuntos inerentes da escola.  

 

Entrevista com o Professor B3 

  

O professor B3 é licenciado em Matemática, possui pós-graduação Lato Sensu e leciona 

há quase trinta anos. Já lecionou em escolas públicas e particulares. Durante a entrevista o 

professor relatou que trabalhou em uma escola particular com Educação Financeira e teve um 

treinamento em um banco. Utilizava uma apostila cedida pelo referido banco. 

Na análise de conteúdo de sua entrevista encontramos a subcategoria Valor Moral nas 

duas categorias, assim como o professor B2. Não encontramos significados na subcategoria 

Tópicos Matemáticos em nenhuma das duas categorias. Na categoria Escola encontramos 

também significados na subsubcategorias Vivência e slogans. E na categoria Geral, 

encontramos significados na subsubcategoria Vivência. Ele é um dos poucos professores que 

admite que o ensino dos juros é muito teórico e mecânico, o que é enfatizado por Pontes (2003), 

e por isso não contribui para que o aluno aplique o conceito em sua vida diária, trazendo 

consequências negativas para seu futuro financeiro, como dívidas desnecessárias e diminuição 

de capital. Diferentemente dos outros professores ele evoca o significado de que os juros são a 

venda do dinheiro, que existem vários lugares que vendem o dinheiro mais caro do que ele é.  

Esse significado será detalhado na defesa de sua Tese 4, figura 32.  

Na análise de sua entrevista detectamos quatro controvérsias. A primeira delas diz 

respeito ao fato de os juros estarem presentes em tudo no nosso dia a dia. A segunda nos relata 

que os juros influenciam negativamente na vida das pessoas. Na terceira controvérsia, ele 

afirma que o conteúdo programático dos juros não é suficiente para ajudar o aluno em sua vida 

diária. Por último, o professor define os juros como sendo a “venda” do dinheiro.  

A figura 29 apresenta a defesa de que os juros, infelizmente, estão embutidos em todos 

os produtos no cotidiano. (TESE 1)  
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Figura 29 – Tese 1 do professor B3 
 
 
 
 

 
 

 

Quando pergunto se ele costuma medir os juros que paga em uma conta parcelada ou 

quando atrasa alguma conta, ele responde que verifica se tem juros, mas não costuma fazer as 

contas. Sabe que os juros são bem altos. Esse fato é relatado na linha 24: 

 
sim, eu sei que os juros são bem astronômico e daí quando se atrasa um ou 
dois, três dias... 

 

O professor B3 afirma que os juros estão presentes em todas as situações e relata na 

linha 31 que: 
(...) eu acho que ele é presente em todas as situações suas né...tu fala num 
âmbito maior então... o juros... qualquer produto que eu compro é embutido 
de juros né... se eu quero comprar um automóvel parcelado, é embutido de 
juros...então ele é uma coisa diária na nossa vida (...)    
   

Devido aos fatos relatados acima, ele acredita que os juros influenciam negativamente 

a qualidade de vida das pessoas. (TESE 2) e apresenta os argumentos conforme a figura 30 

Figura 30 – Tese 2 do professor B3 

 par 
Tese 2 – Os juros influenciam na qualidade de vida das pessoas 

negativamente. 

ARGUMENTO 1 
A cobrança dos juros 
dificulta o acesso à algumas 
coisas. 
.. 

ARGUMENTO 2 
Os juros embutidos no preço 
dos produtos, os tornam mais 
caros. 

ARGUMENTO 3 
A fachada enganosa das lojas 
quando escrevem que o 
produto não tem juros, mas na 
verdade os juros já estão 
embutidos no preço. 

ARGUMENTO 4 
Os juros altos dificultam o 
planejamento. 

ARGUMENTO 5 
A presença dos juros diminui a 
qualidade de vida das pessoas. 
 

 par Tese 1 – Infelizmente os juros estão nas nossas vidas diariamente 

ARGUMENTO 1 
Qualquer produto que eu 
compro, os juros estão 
embutidos. 

ARGUMENTO 2 
Os juros são 
astronômicos. 

ARGUMENTO 3 
Os juros estão presentes 
em todas as situações. 
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Com o alto valor dos juros, a vida das pessoas se torna mais cara e há perda de qualidade 

de vida. Temos esses relatos na linha 34: 

infelizmente... o que torna nossa vida mais cara né... o acesso a algumas 
coisas mais difícil. Devido... 

 

Ele acrescenta que os juros dificultam o planejamento financeiro das pessoas, que 

aparece na linha 39 quando diz: 
os juros eu acho que ele dificulta o acesso à algumas coisas aqui... 
principalmente no Brasil... quando tem um país com os juros muito grande, 
você tem dificuldades em fazer o planejamento mais... mais ... fidedigno, mais 
fiel... o que essa taxa né. E você não tem como planejar direito, que o negócio 
é tão crescente que você não sabe até  onde isso vai parar. Influenciam nos 
preços de tudo né, tudo tem esses juros embutidos... Então ele influencia em 
tudo na sua qualidade de vida, diminuindo a sua qualidade de vida devido à 
presença dele aí. E sem contar a parte entre aspas enganosa né que as vezes 
essa fachada de juros e sem juros as vezes nos passa. 

 

Assim como os outros professores participantes dessa pesquisa, ele afirma que os juros 

agem de maneira negativa na vida de todos. Afirma a ideia de que os juros altos influenciam na 

vida de todos principalmente no consumo das famílias. Ao encarecer os investimentos e o 

consumo das famílias, prejudica a economia e, consequentemente, a criação de vagas de 

trabalho. Os juros altos também fazem com que o crescimento do país seja pequeno. 

Resumindo, a população em geral sai perdendo. Ainda no decorrer da entrevista o professor 

alerta que o conteúdo programático dos juros abordado em sala de aula não é suficiente para 

auxiliar o aluno no seu cotidiano. (TESE 3). Figura 31. 
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Figura 31 – Tese 3 do professor B3 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

O professor expões seus argumentos da seguinte maneira: 
Eu acho que não. Ainda não eu acho que ainda falta um trabalho mais 
amiúde, mais detalhado sobre isso daí, mais na prática né... ainda está meio 
teórico o que não leva o aluno a fazer essa comparação não. Tanto é que eu 
acho que toda nossa população, grande parte, ela pouco faz essa associação 
dos juros. Ele não enxerga a importância da sua presença ali nas 
nossas...Linha 62 
 
É ... o modo que tem sido colocado é meio matemático né, somente o cálculo 
matemático né, que também é o conteúdo. Agora, é claro que a gente tenta 
discutir ali, trazendo isso pruma .... para o contexto do aluno né. Dele 
comprar no mercado, de comprar uma televisão parcelado. gente tenta no 
máximo é conversar sobre isso aí. Mas eu acho que ainda que o trabalho de 
educação financeira tem que ser ... tem que ter uma abordagem mais ampla 
para que realmente seja sedimentada essa consciência aí de juros... a ponto 
dele tirar da sala de aula e colocar aquilo na prática. Ainda falta um pouco 
pra isso. Linha 69 
 

 Ele acredita que o estudante tem que ser capaz de usar em sua prática diária o que 

aprendeu na escola, mesmo que ele enquanto professor não faça, pois admite que normalmente 

não faz o cálculo dos juros quando é necessário  

Na figura 32 o professor define os juros como sendo a “venda” do dinheiro. (TESE 4) 

   

 par 
Tese 3 – O conteúdo programático dos juros trabalhado em sala de aula é 

insuficiente para ajudar o aluno no cotidiano. 

ARGUMENTO 1 
Falta um trabalho mais 
detalhado, voltado para a 
prática. 

ARGUMENTO 2 
A população não enxerga 
a presença dos juros nas 
coisas. 

ARGUMENTO 3 
O professor tenta trazer para 
o contexto do aluno, mas no 
máximo consegue conversar 
sobre o assunto. 

ARGUMENTO 5 
A maneira que tem se ensinado é meio 
matemático, somente com o cálculo 
matemático. 
 

ARGUMENTO 4 
O ensino dos juros teria que ter uma 
abordagem mais ampla para ser 
sedimentada e o aluno colocar em 
prática. 
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Figura 32 – Tese 4 do professor B3 

 
 

 

Para essa tese ele expõe os seus argumentos nas linhas 77 e 84 abaixo:  
Bem... juros é um...  primeiro eu acho que é uma garantia que se tem. De 
alguém que financia te dá um produto e quer que você retorne isso e ele cobra 
uma fatia a mais daquilo, como uma garantia. Ou ... ou ... é uma venda de 
dinheiro né. É uma venda né ... você vende o dinheiro né e ... ele te dá o 
dinheiro e você vai comprar aquele dinheiro com uma taxa um pouco maior 
daqueles juros ...  
 
A gente fala... no outro dia a gente teve uma discussão quando dava essa aula 
sobre as financeiras, dessas lojas que emprestam dinheiro... são vendedoras 
de dinheiro né. São vários lugares que vendem o dinheiro mais caro do que 
ele é né, que no momento ... a gente discuti isso ... se vale à pena. Até que 
ponto vale à pena você comprar ... qual né ...  outros procedimentos poderiam 
ter ... aí, alertando sobre a importância do planejamento ...  

  

 O fato de se vender o dinheiro mais caro do que ele é remete à definição dos juros, o 

valor a mais que se paga por usar alguma coisa por um certo período de tempo. Paga-se a mais 

por usar o dinheiro durante um período de tempo, o que torna o dinheiro mais caro. 

 Esse professor mostra ter mais argumentos do que seus colegas para trabalhar com o 

assunto em sala de aula, talvez por ter feito um treinamento em uma instituição financeira. 

Porém, apesar disso, em sua vida cotidiana não aplica o conceito em situações necessárias de 

sua vida diária como o esperado, assim como os outros professores brasileiros. Ele mostra a 

preferência em comprar a prazo mesmo, não fazendo o uso da MF em seu dia a dia. Mas quando 

se refere aos seus alunos, mostra-se preocupado em desenvolver a Literacia Financeira nos 

mesmos, utilizando-se dos slogans da Pedagogia considerada moderna. 

 

 

 

 

Tese 4 – Os juros são a “venda” do dinheiro 

ARGUMENTO 1 
As lojas que 
emprestam dinheiro, 
são vendedoras de 
dinheiro. 

ARGUMENTO 2 
Vários lugares vendem o 
dinheiro mais caro do 
que ele é. 

ARGUMENTO 3 
Alguém te dá o 
dinheiro e você vai 
comprá-lo com uma 
taxa a mais que são os 
juros. 
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Entrevista com o Professor B4  

 

O professor B4 leciona há mais ou menos oito anos. Já trabalhou em escola particular, 

mas agora só está trabalhando em escola pública.  

Na entrevista do professor B4, encontramos significados em todas as subcategorias e 

subsubcategorias da categoria a posteriori Escola. Já na categoria a posteriori Geral, só 

encontramos significados na subsubcategoria Vivência. Ele, diferentemente dos outros 

professores, evoca a importância de relacionar os juros compostos com as Progressões 

Geométricas. Essa importância se dá pelo fato de que, em um regime de juros compostos, o 

saldo cresce em progressão geométrica. Na Progressão geométrica, os termos aumentam de 

forma exponencial, e nos juros compostos, que na prática é o aplicado no mercado financeiro, 

faz o efeito dos “juros sobre juros” (ARRUDA, 2013)   

Ele também afirma que a MF tem uma linguagem alienígena na escola, e que os 

estudantes não a relacionam com os termos usados em sua vida cotidiana. Isso implica 

diretamente no insucesso da Matemática, pois os estudantes não sabem como usar esse 

conteúdo no seu dia a dia e, por isso, acabam não dando importância a um tema tão importante 

quanto os juros.  Essa metáfora utilizada para o tipo de linguagem, “alienígena”, nos remete a 

uma linguagem completamente desconhecida para os alunos. 

Ainda chama a atenção em Valor Moral para a importância de compreender o conceito 

e saber usá-lo para não ser ludibriado, gerando perda de capital e mal-estar financeiro. 

Outra afirmação singular do professor B4 é que a MF deveria ser matéria obrigatória 

nos cursos de Licenciatura e não disciplina eletiva como na maioria das Licenciaturas no Brasil.  

Em sua entrevista identificamos quatro controvérsias. A primeira evidencia que ele 

mesmo não faz as contas dos juros (TESE 1).  

Figura 33 – Tese 1 do professor B4 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tese 1 – Não faço as contas dos juros que pago. 

ARGUMENTO 1 
Eu não faço as contas dos 
juros. Se eu fizer as contas, 
eu desanimo com a compra. 

ARGUMENTO 2 
Só faço a compra à 

prestação se a parcela 
estiver dentro do orçamento, 

dentro da planilha. 
 

ARGUMENTO 3 
Não faço as contas dos juros 
que irei pagar porque eu 
ficaria muito “pê da vida”. 
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 Quando é perguntado se costuma fazer as contas dos juros cobrados em um pagamento 

que atrasa ou quando compra parcelado, ele responde que não, pois só compra se a prestação 

estiver dentro do seu orçamento. Esse argumento é encontrado Linha 39: 
   Para ser sincero, eu não faço cálculo dos juros. E se eu 
fizer o cálculo dos juros, eu me desanimo com a compra. Não, porque quando 
eu faço a compra, pelo menos eu digo para ela: “Só vamos fazer se tiver dentro 
do orçamento, dentro da planilha. ” Para não poder não atrasar a prestação. 
Linha 52 

 

Não utilizar os conhecimentos matemáticos na vida diária parece ser fato em todos os 

discursos. Acham que o aluno tem que saber para ter uma vida melhor, mas eles mesmos não 

usam. Após nos relatar que, na maioria das vezes, só compra à prestação quando sua 

companheira quer comprar um produto e ele não pode comprá-lo à vista, ele continua dizendo 

que não faz as contas, pois ficaria muito zangado em saber da quantidade dos juros pagos. Linha 

61: 
   Não porque eu ficaria muito “pê da vida”. Eu sou levado a fazer a compra a 
   prestação por causa dela. 

 

Esse relato nos remete ao fato das pessoas, ao terem que decidir sobre uma compra, são 

levadas pela emoção e sentimento ou pelo consumismo, esquecendo a razão, conforme relata 

Cordeiro (2014). Ou seja, ao invés de fazerem os cálculos para decidir sobre a melhor decisão 

a tomar, não o fazem. Não por não saber fazer, como é o caso de um professor de matemática, 

mas sim por razões afetivas ou morais, como para agradar outra pessoa. Na sequência ele afirma 

que o uso do dinheiro no Brasil é muito caro. (TESE 2) 

 
Figura 34 – Tese 2 do professor B4 

 
 
 
 
 

 

 

Para sustentar essa tese encontramos na linha 78 esses argumentos: 
As pessoas não se dão conta que quase tudo na economia brasileira estão 
pagando juros. Mesmo o comerciante que diz: “Não, você vai pagar à vista.” 

Tese 2 – O uso do dinheiro no Brasil é muito caro. 

ARGUMENTO 1 
Tudo na economia brasileira 
tem juros. 
 

ARGUMENTO 2 
O comerciante, devido aos juros 
embutidos nos produtos, não 
consegue um preço final mais 
justo para o consumidor. 

ARGUMENTO 3 
Os juros são muito caros. 
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Ele já está embutindo ali uma questão de juros dele. Ele está, vamos dizer 
assim, que o empréstimo, o uso do dinheiro é caro no Brasil. Então ele 
impacta até mesmo para o comerciante. Ele pega juros no mercado muito 
caro, então ele não consegue fazer uma proposta para o seu cliente, de modo 
que o cliente pague menos juros, porque ele já está pagando juros mais caro. 
 

Percebemos que o professor B4 é um conhecedor de que os juros estão presentes no 

preço dos produtos e que os mesmos são muito caros no Brasil. Mesmo assim não utiliza o 

conceito dos juros e de outros presentes na MF e EF para tomar as decisões esperadas por um 

professor de matemática que até defende o mesmo para seus alunos. Fica claro em sua defesa 

que o caso do Brasil é bem diferente de Portugal, já que existem juros embutidos, ou seja, 

existem juros quando é dito que não há. 

A terceira tese encontrada na entrevista do professor B4 defende que o conceito dos 

juros deva ser trabalhado a partir de exemplos do dia a dia dos alunos (TESE 3). 

   
Figura 35 – Tese 3 do professor B4 

 
 
 
 
 

  

  

 Quando se trata dos seus alunos, o professor se preocupa em ensinar para que os 

mesmos apliquem no dia a dia. Percebemos com isso que ele procura fazer bem o seu 

papel de educador. Importante enfatizar que os professores brasileiros estão o tempo 

todo falando em não ser enganados, diferentemente de Portugal.  

Para defender essa tese, o professor traz os seguintes argumentos, nas linhas 130 
e 134: 

Você tem que trazer o aluno para o cotidiano dele e trazer a matemática 
financeira do jeito certo, eu acho.  
Você apresenta um problema e em cima dele você fala sobre a teoria e depois 
você pega problemas práticos.  

 

Tese 3 – O conceito dos juros deve ser trabalhado partindo de exemplos do 
cotidiano. 

ARGUMENTO 1 
Deve-se apresentar um 
problema e a partir deste 
problema, falar-se da teoria e 
depois problemas práticos. 

ARGUMENTO 2 
O professor ensina para a vida. Se 
o aluno conseguir aplicar lá fora o 
que aprende na escola, está ótimo. 

ARGUMENTO 3 
Eu alerto o aluno para que ele 
não seja ludibriado. 
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Na linha 170 ele diz que alerta seus alunos para, pelo menos, não serem 

enganados: 
 (...) eu alerto o aluno de que, apesar daquela aula, ele não vai achar que ele 
é um mestre em matemática financeira. Ele pode ser muito bem ludibriado 
por alguém. Mas que pelo menos daquela primeira noção ele conseguir fazer 
alguns cálculos interessantes.   

 

Ele gostaria de ensinar para a vida dos alunos: Linha 183: 
Eu gostaria que fosse uma paridade, entende? E a gente ensina para a vida. 
Se ele pegar o conceito aqui e conseguir aplicar lá fora, ótimo. 

 

A quarta tese confirma a importância de que como os professores tem que abordar esse 

conteúdo para os alunos, defende que a MF deveria ser obrigatória nas Licenciaturas em 

Matemática. (TESE 4) 

Figura 36 – Tese 4 do professor B4 

 
 

 Coadjuvante, faz alusão a algo para o que não se dá importância, reforçando seu 
argumento, tal como evidenciado na Linha 211.  
 

Eu acho que o assunto de matemática financeira é uma coisa que, por 
exemplo, eu não vi na grade curricular da minha licenciatura e se exige isso 
para a gente trabalhar com o aluno, ela deveria ser uma disciplina 
obrigatória e não uma coadjuvante, aquelas complementares ou que você 
pode escolher, opcionais, optativas. Eu acho que deveria ser uma disciplina 
amarrada à formação do professor de matemática. 

  

O professor defende a importância da MF na vida de todos e se sente incomodado pelo fato de 

a mesma não ser obrigatória nos cursos de Licenciatura em Matemática brasileiros, conforme 

foi constatado por Sá, I.P. (2012), pois quando está presente nos cursos de licenciatura não é de 

maneira a desenvolver o cidadão crítico. 

 Esse professor mostra um pouco de frustração ao ter que comprar financiado e pagar 

juros por esse motivo. Mas para agradar sua parceira, que sente necessidade de ter um 

 par Tese 4 – A MF deveria ser disciplina obrigatória na Licenciatura. 

ARGUMENTO 1 
Eu acho que a MF deveria ser uma 
disciplina amarrada à formação 
dos professores de matemática. 

ARGUMENTO 2 
É exigido do professor que trabalhe a 
MF com seus alunos. Então, deveria 
ser disciplina obrigatória e não 
coadjuvante. 
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determinado produto, ele compra sem fazer as contas, argumentando que ficaria muito zangado 

em saber o valor dos juros embutidos no financiamento. Concluímos com isso que o mesmo 

também não faz uso da MF em seu dia a dia. Mas quando se trata dos seus alunos, ele também 

defende a importância desse conceito para desenvolver a Literacia Financeira com slogans 

modernos usados pela comunidade escolar. 

 

Entrevista com o Professor B5 

 

O professor é licenciado em Matemática e possui Mestrado na área. Leciona a 

aproximadamente oito anos em escolas públicas e particulares. 

 Na análise de conteúdo da entrevista do professor B5 encontramos as categorias a 

posteriori Geral e Escola. Nessas categorias não encontramos nenhum significado nas 

subcategorias Valor Moral e nem Tópicos Matemáticos. Na categoria Escola, encontramos 

significados nas subsubcategorias Vivência e Slogans, da subcategoria Situações Cotidianas. 

Já na categoria Geral, encontramos somente significados na subcategoria Vivência. Ele evoca 

um significado singular ao dizer que para se trabalhar e dar exemplos sobre o conceito dos juros 

os professores devem levar em consideração a série e a faixa etária dos estudantes, para que 

seja gerado um maior aprendizado nos estudantes. Descreveremos melhor esse significado na 

Tese 2, figura 38. 

 Complementando o que foi descrito acima, identificamos na entrevista três 

controvérsias que giram em torno dos juros no dia a dia e de seu ensino. No primeiro deles, o 

professor afirma que não faz o cálculo dos juros quando atrasa uma conta, ou quando faz uma 

compra parcelada. Ele alega que se fizer os cálculos, não compra. A segunda diz respeito ao 

ensino dos juros e o professor acredita que o seu ensino deve se dar em todos os anos, inclusive 

no Ensino Médio, e que os exemplos devem ser de acordo com a faixa etária dos estudantes. 

Na última, ele afirma que o ensino dos juros na escola é muito teórico dificultando a relação do 

conteúdo com o dia a dia. 

 A figura 37 apresenta os argumentos que o levam a não fazer as contas dos juros pagos 

em uma compra. (TESE 1) 
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Figura 37 – Tese 1 do professor B5 
 

 

 
 Interessante observar que ele é o único professor brasileiro que se preocupa em justificar 

o fato de não fazer cálculos quando faz uma compra, dizendo existir razões para ele não fazer. 

Um dos argumentos, “meio que me engano”, ratifica a ideia de que entender juros tem como 

consequência não ser enganado. Para não fazer cálculos, ele “meio que se engana”. 

Segundo o professor entrevistado, ele faz uma compra parcelada se o valor da parcela 

estiver dentro do seu orçamento mensal, ou seja, “couber no seu bolso”, quando ele diz na linha 

37 da entrevista: 

É assim, geralmente agente costuma ver a parcela que você consegue pagar... 
se você quer o produto, vê se a parcela cabe no bolso ou não, vê se ela vai 
caber  no seu orçamento mensal. Se a parcela estiver dentro do seu orçamento 
mensal e se eu realmente quiser aquele bem, a gente faz uma força e compra. 
Se você for calcular os juros no final do financiamento, você vai ficar 
assustado porque juros são muito alto e vai acabar não comprando. Então 
você meio que se engana né... 

  

O professor admite que mesmo sendo professor de matemática, o que teoricamente nos leva ao 

entendimento de que sabe fazer os cálculos dos juros simples e composto, não faz esse cálculo, 

preocupando-se apenas com o valor mensal da prestação. 

 Em relação ao ensino dos juros na escola, por ser um conteúdo muito utilizado no dia a 

dia das pessoas, o entrevistado afirma que deve ser abordado em todas as séries do período 

escolar e que os exemplos utilizados devem ser de acordo com a faixa etária e a séria em que o 

aluno se encontra e sempre com exemplos do cotidiano dos estudantes. (TESE 2). Podemos 

observar na figura 38 abaixo: 

Tese 1 – Não faço o cálculo dos juros quando faço uma compra. 

ARGUMENTO 2 
Para fazer a compra eu meio 

que “me engano”. 

ARGUMENTO 1 
Se eu fizer o cálculo dos juros, 
acabo não comprando o produto. 

ARGUMENTO 3 
Se a prestação couber no meu 
bolso eu compra financiado 
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    Figura 38 – Tese 2 do professor B5 

 
 
 
 

 

 

 

 

O professor B5 mostra-se muito preocupado em dar exemplos do cotidiano dos alunos 

de acordo com sua faixa etária e a série em que se encontra (atualmente chamado de “ano” no 

Brasil).  

 Quando foi perguntado ao professor B5 como ele aborda o conceito de juros em suas 

aulas, ele deixou bem claro que dependendo da faixa etária dos alunos, os exemplos dados 

devem ser diferentes. Isso pode ser observado nesses trechos: 

É, bom... Assim, tem que... é o que eu falo tem que... depende da faixa etária, 
depende da turma que eu estou trabalhando. Eu não posso trabalhar de uma 
maneira em uma turma de sexto ano da mesma maneira que eu trabalhar em 
uma turma de Ensino Médio, no terceiro ano. Eu acho que tem que ser 
trabalhado em todas as séries, em todas turmas. Entendeu? De maneira 
diferente... especificamente, qual a? Depende ... trabalhar com os mais novos 
de uma maneira, mais lúdica, mais ... com exemplos mais fáceis né. Linha 114 
 
Logico que dependendo da faixa etária... se você vai trabalhar com  aluno 
de mais... do Ensino Médio... também continua. Você só vai mudar os tipos 
de exemplo... mas sempre exemplificando o dia a dia. Linha 90 
 

 O professor defende ainda que o conceito de juros que é trabalhado em sala de aula é 

muito teórico, precisando de exemplos reais para que o aluno possa absorver esse conteúdo de 

maneira satisfatória. (TESE 3). Apresentamos essa tese na figura 39 abaixo: 

 

ARGUMENTO 3 
Os exemplos dos juros dados 

devem ser de acordo com 
cada faixa etária 

. 

Tese 2 – O conceito dos juros deve ser trabalhado em todos os anos de 
acordo com a turma e a faixa etária dos alunos. 

ARGUMENTO 2 
Tem que ser trabalhado em 
todas as séries e em todas as 
turmas 

 
 

ARGUMENTO 1 
Não posso trabalhar da 

mesma maneira em uma 
turma de sexto ano e de 

Ensino Médio 
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Figura 39 – Tese 3 do professor B5 

 

 
Para a tese 3 encontramos os argumentos abaixo descritos: 
 

É.. o que é dado na escola, o problema é o seguinte: é muito  teórico. Na 
escola, infelizmente, como eu havia falado anteriormente, é alguns 
professores trabalham dando exemplos da prática, do dia a dia da nossa vida. 
A maioria não, é fórmula e faz a fórmula, faz a conta e pronto. E no dia a dia 
não, o camarada chega lá no estabelecimento e vê a placa cem reais à vista 
e doze vezes, doze parcelas de dez reais. Ele vai olhar, vai achar que está 
pagando a mesma coisa. Mas já está  pagando juros que está embutido ali. 
Então ele fica tendo que trabalhar com os juros no dia a dia, tem que ter 
conhecimento  teórico  daquilo.... Na escola é dado uma teoria sem se 
aprofundar na prática, na prática diária. Linha 150 
 
A maneira que eu vejo é você dar exemplos em sala de aula criando situações 
problema lá, que o cara chega... fulano chegou na loja e encontrou um 
produto por x e perguntou quanto era o produto financiado em doze vezes... 
daí, enfim, você formular algumas questões que “ligue” no dia a dia. Aí sim, 
o aluno, a pessoa fazendo esse tipo de exercício na escola, quando ele se 
deparar na rua com uma situação dessa, ele vai realmente lembrar que já 
passou por isso na escola e vai ter uma visão diferente. Linha 165 
 

E acrescenta na linha 188, complementando o que foi dito anteriormente: 

 

É que com relação ao ensino da matemática em sala de aula  botando os 
juros... eu acho que tem que ser uma coisa mais aprofundada, mais lúdica, 
digamos assim né... trabalhar com uma coisa mais lúdica porque só assim 
você consegue atingir  o povo, o cidadão, o aluno... de maneira que na rua ele 
possa exercer essa... ele vai lembrar do que foi ensinado em sala de aula. 
 

 O professor admite que os professores, de uma maneira geral, dão a fórmula dos juros 

e ficam fazendo exercícios e mais exercícios de aplicação dessa fórmula. Por isso ele defende 

uma aula mais voltada para a prática cotidiana dos estudantes com o objetivo de desenvolver 

sua Literacia Financeira, tornando-os cidadãos mais conscientes, tal como nos slogans da nova 

pedagogia. 

 par Tese 3 – O conceito de juros que é abordado na escola é muito teórico. 

ARGUMENTO 1 
Na escola é dado a teoria sem 
se aprofundar na prática. 

ARGUMENTO 2 
O conceito dos juros deve ser 
abordado através de exemplos 
práticos do dia a dia. 

ARGUMENTO 3 
O professor deve trabalhar o 
conteúdo dos juros de maneira   
aprofundada e mais lúdica. 
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 Notamos que o professor, para comprar um produto financiado que julga necessário para 

o seu bem-estar, vai contra os seus princípios. Por isso ele não faz os cálculos: ele meio que se 

engana fingindo que não está pagando juros altos ao fazer a compra parcelada. Com isso, 

percebemos que a MF não tem muita utilidade de uso em sua vida diária. Quando ele referencia 

seu aluno, defende a importância do uso do conceito no cotidiano dos mesmos, utilizando os 

slogans já mencionados nas outras entrevistas. 

 

Entrevista com a Professora P1 

 

 A professora é Licenciada em Matemática através do curso Pré Bolonha (que é 

equivalente atualmente à graduação mais o Mestrado) em Ensino de Matemática. Leciona há 

aproximadamente 22 anos. Já trabalhou em Escolas Públicas e Particulares e atualmente 

trabalha na Escola da Ponte, onde foi realizada a entrevista, durante uma visita que a 

pesquisadora fez à escola. 

 Fazendo a análise de conteúdo de sua entrevista, encontramos significados na categoria 

Escola e Geral. Na categoria Escola encontramos um significado na subcategoria Valor Moral 

e outro na subcategoria Tópicos Matemáticos. Já na subcategoria Situações Cotidianas só 

encontramos um significado na subsubcategoria Slogans. Quando se refere a ela mesma ou de 

maneira Geral, só encontramos significados na subsubcategoria Vivência. Ela se enquadra no 

pensamento que consideramos padrão em relação aos significados da AC. Não identificamos 

nenhum outro pensamento considerado relevante para ser apresentado. 

 Em sua entrevista identificamos uma tese, apresentada na figura 40, que reforça a 

importância da Matemática na vida de todos, mas que, para o estudante perceber essa 

importância, é fundamental que o professor use exemplos do cotidiano dos estudantes, (TESE 

1). 
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    Figura 40 – Tese 1 do professor P1 

 

 

 

 

 

Ela acredita, nesse caso, que a matemática pode ser uma ferramenta de grande utilidade 

para o crescimento social do aluno. O professor deve tentar tudo o quanto for possível para que 

o aluno perceba a relação do que é aprendido na escola com a sua vida. 

Os argumentos são apresentados nas linhas 100,105, 126 e 137, abaixo:  
com exemplos...com exemplos... coisas práticas, coisas que sejam ligadas à 
vida deles.. Linha 100 
 
É porque é assim é mais fácil para os miúdos partir do concreto não é.. 
situações reais, situações que lhes digam alguma coisa... Linha 105 
 
 (...)É importante dar exemplos sem ter que de alguma forma... tem ligação 
ou serve de ferramenta ou é estritamente necessário ..Linha 126 
 
pronto e eu acho que tem que ser tudo quanto é possível não é ... eu sei que 
nem tudo é possível... mas tudo quanto é possível se for acompanhado com 
exemplos que tem alguma relação com a vida, pra eles faz mais sentido... pra 
mim também faria. Linha 137 
 

 A professora P1 defende a importância de se trabalhar a Matemática com exemplos 

práticos do dia a dia dos estudantes, pois a matemática tem diversas funções sociais conforme 

Pontes (2003). Apesar de não abordar especificamente o conceito dos juros em suas aulas, ela 

quando aborda as porcentagens, traz exemplos da aplicação dos juros no dia a dia. 

 Durante a entrevista a pesquisadora percebeu que mesmo na Escola da Ponte, sendo 

uma escola de referência internacional, o conteúdo dos juros e da EF, de uma maneira geral, 

não é abordado em sala de aula, como se era esperado que fosse. A professora entrevistada 

também demonstra preocupação nesse sentido, devido a importância do tema para formar 

futuros cidadãos conscientes financeiramente. 

 Em resumo, ela diz que normalmente compra a vista e que quando é necessário faz os 

cálculos dos juros. Ou seja, a MF tem utilidade para ela. Quando se refere aos seus alunos 

 par 
Tese 1– Para o ensino da Matemática é importante trabalhar com exemplos do dia a 

dia 

ARGUMENTO 1 
O professor precisa fazer o 
aluno entender a realidade 

ARGUMENTO 2 
Sempre que possível, deve-se 
trabalhar com exemplos 

ARGUMENTO 3 
É mais fácil para os alunos 
aprenderem com situações 
reais. 



	 150	

também demonstra preocupação para que os mesmos saibam utilizá-la em seu dia a dia de forma 

a fazer uma melhor escolha ao ter que tomar uma decisão financeira, utilizando assim, como os 

professores brasileiros, os slogans da Pedagogia considerada nova. Fica, ainda, evidente a 

menor menção à categoria Valor Moral. 

 

Entrevista com o Professor P2 

 

 O professor P2 leciona ha vinte e três anos, principalmente em Escola Pública. É 

licenciado em Matemática com Mestrado em Matemática da Educação. 

 O professor em sua entrevista não faz nenhuma referência à subcategoria Valor Moral 

das duas categorias. Ele se refere mais à categoria a posteriori Escola. Nesta categoria ele usa 

um significado da subcategoria Tópicos Matemáticos e usa vários significados da 

subsubcategoria Vivência e Slogans da subcategoria Situações Cotidianas. Ao se referir a 

categoria a posteriori Geral, encontramos apenas significados na subsubcategoria Vivência, 

da subcategoria Situações cotidianas. Diferentemente dos outros professores, P2 evoca que o 

conceito dos juros não é trabalhado de maneira satisfatória para ajudar na formação de cidadãos. 

Ele é o único a defender o fato de que, como os juros são trabalhados em sala de aula, 

provavelmente com exercícios de aplicação direta de fórmulas, não vai gerar um sujeito capaz 

de tomar a decisão mais adequada para o momento, digna de um cidadão consciente. Esse 

significado é melhor explicado na Tese 1, figura 41 abaixo. 

 Complementando a análise de conteúdo, encontramos fortes argumentos defendendo 

que a maneira como os juros são abordados em sala de aula é insuficiente para formar cidadãos. 
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Figura 41 – Tese 1 do professor P2 

 

 

 

 
   

 Aqui o professor está preocupado com a função social da matemática, que colabora com 

a formação da cidadania do seu aluno, pois ao fazer suas afirmações deixa claro que da maneira 

como está sendo trabalhada, não atinge tal objetivo. 

O professor explica que a maneira como os juros são trabalhados em sala de aula não 

atende ao desenvolvimento da consciência do seu uso no dia a dia. Que os livros didáticos (nos 

manuais) não trazem problemas do cotidiano. Percebemos isso nos argumentos apresentados 

nas Linha 78 e 92 abaixo: 

Não tenho tanto em atenção panorama da necessidade com que estamos a 
pensar agora aqui… de dívidas etc, é mais trabalhado só com conceito de 
porcentagens. Mais com esse intuito do que propriamente formar cidadãos.  
 
Quer dizer, eu penso que em termos de conteúdos mesmo, conteúdos 
programáticos, é capaz de ser suficiente para eles tomarem as decisões… 
agora, a consciência… o tipo de problemas que são colocados aos miúdos é 
que não incluem esse tipo de decisões que depois podem vir a tomar mais 
tarde…acho que o maior problema não é propriamente o conteúdo em si, mas 
é a forma como é abordada a  metodologia que utilizada normalmente  
 

 E que de acordo com os manuais, na linha 101: 

Que não é suficiente, porque não nos coloca esses problemas do dia a dia, em 
questões das dívidas etc. 
 

 E complementa na linha 111, quando responde o que acha importante ensinar dos juros 
para os alunos: 

É importante os alunos terem essa noção que tínhamos falado a bocado… dos 
problemas do dia a dia, onde entra a noção de juros, percentagem… mas 
não só o conteúdo. Também a noção de gestão, mais ligada à gestão do que 
tem a fazer do dia a dia. Quando tiverem a vida familiar. 

  

 par Tese 1 – A maneira como os juros são abordados na escola é insuficiente para formar 
cidadãos. 

ARGUMENTO 1 
Os juros são trabalhados 

com o conceito de 
porcentagens 

 

ARGUMENTO 2 
Na Matemática A aborda os 
juros compostos ligados ao 
número de Nepper 

ARGUMENTO 3 
O conteúdo dos juros nos 
manuais não traz problemas 
do dia a dia 

ARGUMENTO 4 
Os problemas trabalhados em 

relação aos juros não são 
suficientes para o aluno ter 

consciência do seu uso 

ARGUMENTO 5 
Deve ser trabalhada 

também a noção de gestão 
financeira familiar 
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 Esses argumentos vão ao encontro do que é relatado por Domingos e Santiago (2016) 

ao destacar ser cada vez mais importante a necessidade da Educação Financeira em Portugal, 

devido ao fato da baixa Literacia Financeira de sua população, dentre outros motivos. O 

professor percebe a importância dos juros no dia a dia de todos e que da maneira como está 

sendo trabalhado não colabora com futuras tomadas de decisões de âmbito financeiro do 

cidadão. 

 O professor P2, em resumo, tem a preferência por pagar suas contas a vista e quando 

precisa comprar a prestação, não faz os cálculos dos juros a serem pagos, diferentemente dos 

outros professores portugueses. Para ele a MF não é muito usável em seu dia a dia. Porém, ele 

defende a ideia de que a mesma é importante para seu aluno, além da importância de se abordar 

a gestão financeira familiar nas escolas, para auxiliar na formação de um cidadão consciente. 

Para estas afirmações também utiliza os slogans de uma Pedagogia Nova.  

  

Entrevista com a Professora P3  

 

 A professora P3 é licenciada em Matemática com Mestrado em Ensino da Matemática. 

Leciona em Escola Pública, e atualmente trabalha com turmas do sétimo ano (terceiro ciclo), 

mas já trabalhou com o Ensino Secundário também.  

 Em sua entrevista P3 não faz nenhuma alusão aos Valores Morais nem na categoria a 

posteriori Geral e nem na Escola. Quando ela se refere aos estudantes faz referência aos 

Tópicos Matemáticos. Na subcategoria Situações Cotidianas, encontramos um significado na 

subsubcategoria Slogans e outro na subsubcategoria Vivência. Quando ela se refere a ela 

mesmo e/ou as pessoas em geral só encontramos significados na subsubcategoria Vivência da 

subcategoria Situações Cotidianas. Percebemos que a professora P3 se enquadra no padrão 

das categorias já descritas. Ela evoca os mesmos significados da maioria dos professores na 

subcategoria Situações Cotidianas. Quando fala dos alunos utiliza os slogans para defender seu 

ponto de vista. 

 Sua entrevista foi realizada durante um Seminário de Literacia Financeira. Nela, relatou 

que está primeiro se qualificando, fazendo essa formação, para depois começar a planejar suas 

aulas de Educação Financeira. O fato de estar justamente fazendo a formação para trabalhar 

com o tema influencia, certamente, o que defende. Na análise de sua entrevista, não 

identificamos nenhuma Tese, mas gostaríamos de ressaltar um de seus relatos por acreditar ser 

fundamental para compreender sua posição: Ela acredita ser importante primeiro ser educada 

financeiramente para depois educar os outros. Conforme linha 50: 
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 (...) e a maior parte dos adultos em Portugal por incrível que pareça não 
sabe trabalhar com porcentagens, não consegue perceber que no final vai ter 
mais aquela percentagem em cima do valor…. Ah então acho que é muito 
importante … Eu ser educada financeiramente para que possa melhorar a 
educação dos outros. 

  

 Percebemos nesta entrevistada a defesa da importância de seu desenvolvimento 

profissional para fazer um bom trabalho com seus alunos, corroborando os estudos 

desenvolvidos pelo professor João Pedro da Ponte. 

 Em resumo, podemos inferir, tal como evidenciado em outras análises, que P3 apresenta 

um discurso pronto e moderno para se referir aos seus alunos e defende a inclusão dos juros e 

da Educação Financeira nos currículos escolares portugueses como conteúdos obrigatórios. Por 

seus relatos, também identificamos que a mesma usa a MF quando necessário, diferentemente 

de seus colegas, e costuma pagar suas contas a pronto (a vista), o que nos faz desconfiar de uma 

aproximação com os colegas de que a compra a vista dispensa o cálculo, embora ela afirme 

fazer. Mostrou-se uma pessoa preocupada com sua formação profissional financeira para tentar 

ser mais eficiente ao abordar a EF com seus alunos. 

  

Entrevista com a Professora P4 
 
 `A professora P(4) se licenciou em Matemática e Mestrado Profissionalizante na área 

de Ensino. Leciona há, aproximadamente, dois anos. Atualmente trabalha com o sétimo ano 

(terceiro ciclo). 

 P4 se refere menos à categoria a posteriori Escola e consequentemente aos alunos, se 

referindo apenas a um significado na subcategoria Tópicos Matemáticos e outro na 

subsubcategoria Slogans. Quando faz referência a categoria a posteriori Geral, só faz 

referências aos significados da subsubcategoria Vivência. Ela também se enquadra no que foi 

considerado padrão dentro da AC, não evocando nenhum outro significado que fosse 

considerado singular. 

 Temos na figura 42 a controvérsia identificada em sua entrevista, na qual ela defende 

que os juros devam ser trabalhados no contexto dos alunos. (TESE 1) 
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    Figura 42 – Tese 1 do professor P4 

 

 

 Trabalhar o conceito dos juros sem se aproximar da realidade dos alunos não traz 

nenhuma contribuição para o aprendizado, já que o aluno não se sentirá motivado. Esse fato é 

defendido por Paulo Freire ao afirmar que um dos momentos para gerar aprendizagem é quando 

o professor primeiro se informa sobre o que aluno conhece sobre um determinado assunto, não 

apenas para avançar no ensino desse conteúdo, mas principalmente, para trazer a cultura do 

aluno para dentro da sala de aula, motivando assim o aprendizado. 

 A professora acredita ser importante motivar o aluno para o aprendizado e para isso é 

necessário dar exemplos reais presentes no contexto dos alunos. Os argumentos estão presentes 

nas linhas 118 e 128. 
 (...)e nesta situação eu acho que é muito importante primeiro ter um contexto 
com os alunos. Os alunos têm que entender a situação... não é o professor 
trazer para aula uma coisa que eles nem sequer nunca iriam usar.. e depois 
lá está, no contexto... por exemplo, se for uma turma  onde a maioria dos 
alunos são de classe média baixa, se eu vou dizer que decidi trocar o carro, 
não é ...eles ficam... se calhar eu nem  carro tenho ... e convém também 
motivar os alunos dependendo do seu  contexto. Linha 118 
Eu acho que é muito importante o aluno estar inserido naquele contexto. O 
aluno estar a perceber o que realmente está à acontecer. Porque se o aluno 
estiver a perceber, estiver motivado, então será meio caminho andado para a 
aprendizagem. Linha 128 

  

 A professora P4 também mostra preocupação em desenvolver a Literacia Financeira 

dos estudantes de acordo com as orientações da OCDE (2005a, 2005b e 2012)   

 Ela mostrou durante a entrevista que tem uma vida financeira organizada. Não faz 

dívidas, não paga juros, não costuma atrasar os pagamentos de suas contas. Paga tudo a vista e 

só faz uma compra quando o produto é necessário. Quando se refere ao aluno mostra 

preocupação em desenvolver a Literacia Financeira nos mesmos, para isso também se utiliza 

de termos considerados prontos e modernos de uma Pedagogia considerada nova. 

 

 par Tese 1– O conceito de juros deve ser trabalhado no contexto dos alunos. 

ARGUMENTO 1 
Os alunos têm que entender a 
situação. 

ARGUMENTO 2 
O professor não pode trazer 
para aula uma coisa que eles 
nem sequer iriam usar. 

ARGUMENTO 3 
É importante motivar os 
alunos. Para isso tem que estar 
no contexto deles. 
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Entrevista com a Professora P5: 
 
 
 A professora P5 é licenciada em Matemática e Mestre em Ensino da Matemática. 

Leciona há quase dois anos. 

 A professora não faz menção às subcategorias Valor Moral e Tópicos Matemáticos 

em nenhuma das duas categorias. Somente menciona significados da subcategoria Situações 

Cotidianas. Quando se refere aos alunos usa significados da subsubcategoria Slogans e 

Vivência, sendo essa última mais citada. Quando fala de si mesmo e de outras pessoas, utiliza 

vários significados na subsubcategoria Vivência. A professora P5 também se enquadra no que  

consideramos padrão na AC. 

 Encontramos em sua entrevista uma controvérsia que deu origem a TESE 1, figura 43, 

em que a professora P5 também defende que o ensino dos juros, assim como outros conteúdos 

matemáticos, deva ter aplicabilidade no cotidiano. 

    Figura 43 – Tese 1 do professor P5 

 

Com esses argumentos a professora nos relata um problema que não acontece apenas 

em Portugal. A frustração dos alunos com a matemática é um problema que acontece também 

no Brasil, conforme relatado por Fonseca (2017), que em sua pesquisa constatou que as RS dos 

estudantes têm sobre a matemática são expressas pelo sentimento de “medo”, “frustração’ e 

“tristeza”. 

Os argumentos que ela utiliza aparecem na Linha 262 abaixo: 
 (...) mesmo como já disse... mesmo enquanto formação de cidadão 
não...porque não estamos a querer formar máquinas nós queremos que eles 
quando aprendem algo, consigam aplicar também no seu dia a dia e eles 
sentirem que...muitas vezes o aluno... há muitos alunos frustrados com 
matemática porque eles acham que tudo o que aprendem nunca vão aplicar 
em nada... isto deve ser doseado entre a parte simplesmente abstrata e teórica 
com a parte da aplicabilidade... eles devem ter a noção...ah isso que aprendi 
hoje na escola serviu para... chego a casa e os pais vão ligar a televisão e vão 
ver o ... ah eu aprendi isso na escola  e muitas vezes deve haver uma ligação 
familiar nos conteúdos que eles dão em aula. Muitas vezes acaba por não 

 par Tese 1– O ensino do conceito dos juros, assim como a Matemática em geral, deve ter 
aplicabilidade no cotidiano 

ARGUMENTO 1 
Em Portugal a Matemática é 
essencialmente teórica e 
abstrata. 

ARGUMENTO 2 
Devemos fugir da Matemática 
tradicional e procurar uma 
Matemática mais aplicada. 

ARGUMENTO 3 
Devemos dar exemplos do 
dia a dia para tentar formar 
cidadãos. 
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acontecer porque aplica-se em Portugal apenas na matemática 
essencialmente abstrata e teórica e com pouca aplicabilidade direta... que 
eles possam ter essa pra conseguir aplicar no seu dia a dia. Eu acho que sim... 
deveria estar em qualquer via de ensino ... mesmo que se desse alguns tópicos 
para que eles vão tendo contato ...  

     
 Ele afirma que, em relação ao ensino da matemática, há muitos alunos frustrados por 

acharem que o que aprendem na disciplina não será usado em sua vida. E que para contribuir 

na formação de cidadãos mais conscientes e capazes de tomar decisões, os professores devem 

trabalhar com situações mais concretas, com aplicabilidade na vida dos estudantes, ajudando 

assim no desenvolvimento da Literacia Financeira. 

 Assim como os outros professores, ela defende que a Escola e a Matemática devem se 

aproximar mais dos estudantes. Em resumo, durante a entrevista, assim como a professora P4, 

ela mostrou um equilíbrio financeiro e até mencionou que prefere não comprar um produto que 

julga necessário do que pagar parcelado, com juros embutidos em seu valor. Defende também 

a necessidade na EF e a gestão financeira familiar nas aulas de modo a auxiliar na formação 

cidadã, conforme as metas sugeridas pela OCDE.  

  

 Em relação a análise de conteúdo das entrevistas dos professores brasileiros e 

portugueses, encontramos nas categorias a posteriori Geral e Escola a subcategoria Situações 

Cotidianas sempre presente. Principalmente a subsubcategoria Vivência com vários 

significados. Já os Slogans, que são usados pela comunidade escolar, como era de se esperar, 

apareceram nessas entrevistas apenas na categoria Escola. Nem todos os professores 

entrevistados fizeram alusão a situações ligadas à moralidade e a tópicos presentes na 

Matemática. Em relação à subcategoria Valor Moral, ela esteve muito mais presente entre os 

professores brasileiros, que demonstraram maior preocupação em alertar aos alunos e a todas 

as pessoas em geral, que os mesmos conheçam e saibam aplicar o conceito dos juros para que 

não sejam enganados ou ludibriados e ter controle na hora de efetuar uma compra, para não 

pagar juros desnecessários ou abusivos. Em relação à subcategoria Tópicos Matemáticos, foi 

identificado que quase todos os professores portugueses, com exceção de um, fizeram 

referência ao fato de se falar superficialmente sobre os juros quando trabalham com as 

porcentagens. Acreditamos que isso seja devido à ocorrência do estudo dos juros não ser 

obrigatório na grade curricular portuguesa e de os professores considerarem importante. Por 

isso encontraram essa maneira de chamar a atenção de um tema, os juros, que consideram 

fundamental para os alunos. 
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 Podemos perceber nas entrevistas que todos os professores brasileiros e portugueses 

consideram o conteúdo dos juros importante para a vida diária dos alunos, deles próprios e de 

todos. Eles inclusive acham que os juros influenciam negativamente na vida financeira das 

pessoas, pois a maioria destes professores, principalmente os brasileiros, tem consciência que 

os juros estão embutidos nos preços dos produtos quando fazem uma compra parcelada, e que 

os juros são muito altos. Por isso, acreditam ser necessário trabalhar em sala de aula com 

exemplos do cotidiano dos alunos, ou seja, problemas contextualizados, para que os mesmos 

possam compreender o conceito e aplicá-lo em sua vida diária. 

 Outro ponto que chamou a atenção é que os professores brasileiros entrevistados não 

fazem os cálculos dos juros na hora de comprar financiado, apesar de ser um conteúdo que eles 

normalmente abordam enquanto docentes. Já, a maioria dos professores portugueses dizem 

calcular os juros na hora em que se faz necessário e os mesmos, ao contrário dos professores 

brasileiros, normalmente não trabalham com este conteúdo em suas aulas, apenas dão alguns 

exemplos de problemas envolvendo os juros quando trabalham com as porcentagens. Esse fato 

nos faz refletir como os professores brasileiros podem desenvolver a Literacia Financeira dos 

seus alunos se eles próprios, em sua grande maioria, não utilizam o conceito em seu dia a dia. 

O que faltou ou falta na formação desses professores para que eles desenvolvam em si próprios 

esse letramento financeiro de modo a fazer os cálculos e poder tomar a melhor decisão? Não 

nos parece um problema que advém da cultura portuguesa, já que os professores portugueses, 

em sua maioria, dizem fazer os cálculos dos juros na hora de uma compra financiada ou quando 

atrasa uma conta.  

 

 5.3 Análise de Metáforas 

 

Ainda para possibilitar o acesso a alguns significados evocados pelos sujeitos para o 

conceito de juros, fizemos indução de metáforas. Levamos em consideração a metáfora numa 

perspectiva da retórica, pelo modo como ela orienta o pensamento, condensando significados, 

processo que representa grande economia no linguajar cotidiano. 

Numa análise de discurso podemos observar que aquilo que se ouve durante uma 

conversa não é necessariamente o reflexo daquilo que se pensa. Muito do processo do 

pensamento fica nas entrelinhas das omissões e, no caso das metáforas, condensado em 

imagens.  
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A metáfora é muito mais do que apenas uma figura de linguagem. A metáfora, através 

da expressão da escolha sobre os modelos de comparação, é capaz de condensar três funções: 

a cognitiva, expressiva e pragmática, as quais Cristóvão (2009) melhor caracteriza: 
A metáfora é um esquema (ou figura) cognitivo que consiste no processo de 
predicação, por analogia, dos entes que encontramos e/ou produzimos como 
interpretações. A metáfora, por sua característica predicativa, nos proporciona 
três regimes semânticos. O primeiro é o regime semântico cognitivo, pelo qual 
uma metáfora possibilita-nos entrar em contato e compreender, por analogia, 
algo com que deparamos. O segundo regime semântico é o expressivo; pois, 
com sua predicação, a metáfora expõe juízos de valor presentes no grupo 
social e nos mobiliza diante do desejável ou do indesejável. Finalmente, temos 
o terceiro regime semântico, o pragmático (praxiológico), pelo qual uma 
metáfora é capaz de servir para orientar nossas ações. (CRISTÓVÃO, 2009, 
apud MAZOTTI, 2009, p.36) 
 

A metáfora pode ser um confronto entre uma qualificação e a realidade por si só, assim 

como uma melhor forma de explicar um comportamento, ideia que se faz de um comportamento 

ou até mesmo um caráter. Cristóvão (2009) explica ainda “que a metáfora nada mais é do que 

uma tentativa de predicação de algo que queremos conhecer (o tema), por meio de sua 

comparação com algo que já supomos conhecer (o foro)” (MAZZOTTI, 2009, apud 

CRISTOVÃO, 2009, p.36). Podemos dizer que o tema é comparado com o foro. Neste caso, o 

tema é o que se quer “significar ou ressignificar”, o foro é algo conhecido, do qual se retira 

significados que são transferidos ao tema (MAZOTTI, 2013).  

Perelman (2002) diz que a relação entre tema e foro se remete a: “uma assimilação, que 

tem por objetivo esclarecer, estruturar e avaliar o tema graças ao que se sabe do foro, o que 

implica que o foro se refira a um domínio heterogêneo, uma vez que é melhor conhecido do 

que o tema” (PERELMAN, 2002, p.74). Complementando a ideia, o mesmo autor escreve: 
Dizendo que o homem é um urso, um leão, um lobo, um porco ou um cordeiro, 
descreve-se metaforicamente seu caráter, seu comportamento ou seu lugar 
entre os outros homens, graças à ideia que se faz do comportamento ou do 
lugar de tal ou qual espécie no mundo animal, ensaiando suscitar, a seu 
respeito, as mesmas reações comumente verificadas a respeito daquelas 
espécies. (PERELMAN, 1970, p.274). 
 

A fusão metafórica pode ser indicada por inúmeros meios, desde que o termo escolhido 

seja inserido em um contexto diferente do seu sentido literal. 

Dizer que os juros são um leão, bicho-papão ou qualquer outro animal, faz com que 

exista um desvio na significação própria do termo e diz muito mais do que a expressão em si. 

Este desvio na significação própria de uma palavra ou expressão nasce de uma comparação 

mental ou de uma característica comum entre dois seres ou fatos. Por trás de uma metáfora 

encontramos uma semelhança ou característica comum. 
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Segundo Mazotti (2004), a metáfora tem o poder de corresponder aquilo que se conhece 

e aquilo que se quer conhecer. Com ela podemos representar e compreender o mundo através 

da linguagem. Existem condições comuns entre o que é representado e a linguagem que usamos 

para representar. Dado seu caráter enfático e direto, a linguagem metafórica produz impacto em 

nossa sensibilidade e, por isso, deixa expor emoções. Então muito daquilo que se pensa e não 

se concretiza verbalmente pode ser interpretado através de ferramentas como a análise 

metafórica. 

É evidente a importância da metáfora para explicarmos aquilo que pensamos, pois, 

através das associações feitas no processo do pensamento somos capazes de criar imagens que 

tem a capacidade de expor aquilo que talvez não consigamos expressar na conversação, a partir 

de comparações do objeto ou fato em si com algo que julgamos conhecer. Sendo assim, a 

exposição das metáforas permite “apreender os valores, e as crenças dos indivíduos e de seus 

grupos” (MAZOTTI, 2004 apud ALVARENGA, 2016, p.147)  

O uso da metáfora leva a uma classificação individual, fixa a conduta individual, de 

acordo com o núcleo da representação social. Percebe-se que a metáfora estabelece ordem e/ou 

hierarquia na classificação das coisas no mundo. Piaget (1987) esclarece: 
Ser preciso partir da significação dos predicados: pode-se defini-los como o 
conjunto de semelhanças e diferenças entre uma propriedade observada acerca 
de um objeto e os outros predicados simultaneamente registrados ou já 
conhecidos. (PIAGET, 1987, p.143) 
 

Esse conjunto de semelhanças e diferenças é a relação de comparação que conhecemos 

por metáfora, neste caso, levando em consideração a figuração do núcleo das representações 

sociais. 

As metáforas evidenciam imagens coladas nas representações sociais de um objeto que, 

por economia, são evocadas em situações de conversa. Evocadas por processos de comparação, 

elas permitem fazer presente uma rede de significados compreensíveis rapidamente pelo 

interlocutor, quando este compartilha minimamente modos de dizer. Essas imagens carregam 

elementos das representações sociais, já que as metáforas utilizadas se fundamentam no mesmo 

padrão da construção social da realidade e que necessariamente possui pontos comuns 

pertinentes ao objeto comparado. 

Nas entrevistas, induzimos as metáforas através da pergunta: “Se os juros fossem um 

bicho, que bicho seria para você?” e pedimos que explicassem o porquê. 

No Brasil, os bichos evocados foram todos animais que tem as qualidades de ferocidade 

e esperteza, sempre indesejáveis, aqueles que qualquer um precisa fugir ao ver. Em acordo com 
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os resultados anteriores, todas as menções apresentam conotação bastante negativa. Interessante 

ressaltar a presença do leão em referência ao símbolo da Receita Federal Brasileira. 
Se fosse um bicho seria o leão, o famoso símbolo da Receita Federal… porque 
o leão é um bicho feroz e que pode, efetivamente, trazer alguns problemas 
para aquele que cair nas suas garras. B1 
 
Eu acho que o leão seria um coitado ainda ... mas seria o leão ... (risos) … É, 
um leão ... puxando lá da receita né ... que é o que abocanha em parte a sua 
qualidade de vida, ele abocanha grande parte do seu rendimento quando você 
tá envolvido com taxa de juros, ele abocanha o seu planejamento. Eu acho 
que o leão aí seria ...  B3 
 
 Se fosse comparar um bicho seria o bicho mais feroz da natureza. Acho que 
o leão seria o bicho mais feroz.... B5 
 

Outros dois bichos que apareceram têm características de esperteza mais forte, porém 

uma esperteza traiçoeira, reforçando o sentido de “ser enganado”: a raposa e a gambá, bichos 

que se tem que ter cuidado quando estão perto.  

Uma raposa, porque é um animal muito esperto, muito traiçoeiro e o juro é 
exatamente isso, se você não tomar cuidado ele te dá um bote. B2 
 
Para mim é um bicho que eu sou obrigado a ter que pegar sempre. Um gambá. 
Eu não gosto de pagar juros, mas às vezes tem que pagar, não por necessário, 
mas porque se eu pudesse fugir dele, eu fugiria. B4 
 

 Uma referência esperada, já que com forte apelo cultural, vem das histórias infantis, o 

bicho papão, embora tenha havido retificação e a menção substituída ainda pelo leão. 

O bicho papão... seria, vamos colocar o leão porque o leão. O melhor bicho 
para ilustrar os juros seria o leão, tendo em vista o nosso imposto de 
renda... muito pesado... B5 

 

 As histórias que envolvem o bicho papão sempre dão medo. 

Em todos os casos, a figura evocada é sempre da que se tem temor, a que assusta. Todas 

menções que, poderíamos dizer, são negativas. 

Em Portugal, ocorre algo bem semelhante. Os bichos evocados todos dão uma dimensão 

negativa à existência dos juros. Aparece também a menção ao bicho papão, o que é esperado, 

já que as duas culturas se entrelaçam. 

 
Juros, um bicho... um bicho papão (risos)…. porque o dinheiro... os juros... a 
gente vê não é principalmente nas compras das casas.. de pouquinho em 
pouquinho, mas uma grande parte da prestação é juros não é (risos). P1 

 

Pode funcionar das duas maneiras, mas em princípio seria um bicho papão 
né… o juro vai acumulando que a gente não consegue pagar… P2 
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 Do mesmo modo que no Brasil, a figura do feroz crocodilo é evocada. 

O bicho seria um crocodilo daqueles bem ferozes...daqueles prontos a 
atacar... que é preciso muito cuidado … ... talvez pela sua quantidade enorme 
de dentes, não sei, para te ferrar não é... que uma pessoa dever ter ali muita 
atenção, muito embora existem aquelas figuras dos animais que as vezes põe 
a cabeça lá no meio deles não é... risos ... mas nunca se sabe, nunca se sabe. 
P4 

 

Duas menções um pouco mais suaves remetem-se à fala do convencimento para 

aceitação dos juros, que, fica evidente, todos devem evitar. Uma fala através de exemplo de 

como agem aqueles que querem convencer a aceitar os juros e que denota o significado é a de 

“ser enganado”. No exemplo, o que é mostrado como atrativo, na realidade, esconde o que é 

mal. 
papagaio…  fala, fala, fala e depois no fim não vai dar em nada… eles falam 
cá: ah é só este juro, ah é só não sei o quê, e as pessoas pensam cá, ah é mais 
só aquilo e não ligam. Mas têm que dar muita importância, porque eles falam 
muito …  mostram-nos, aquilo é tudo muito atrativo sempre... é tudo muito 
atrativo, mas se a pessoa não fizer contas não vir por onde está a caminhar, 
pode correr muito mal. P3 

 

 Outro sentido semelhante é evocado com a pulga, também trazendo o sentido de “ser 

enganado”. A pulga salta, ninguém consegue pegar, foge....  
 uma pulga…porque está sempre a saltar não é... e talvez pela forma como 
nós aplicamos os juros não é... nós fazemos sempre alguma coisa assim... e 
então talvez por isso, não sei ...porque a gente envolve sempre aquele valor e 
depois aquele valor fica no outro valor e depois aquele valor... talvez uma 
pulga. P5 

 

Sendo assim, percebemos pelas respostas dos sujeitos de nossa pesquisa, tanto os 

brasileiros quanto os portugueses, que os animais citados nas entrevistas dos dois países: leão 

(3), raposa (1), crocodilo (1), gambá (1), pulga (1), papagaio (1) e bicho papão (2), em sua 

grande maioria são animais não domesticáveis. O leão, a raposa e o crocodilo são, em geral, 

animais selvagens, ferozes e traiçoeiros, que podem ser perigosos para o ser humano e atacá-

lo. Com isso, quiseram dizer que o juro gera um sentimento de “medo” para a pessoa que 

adquirir um produto que envolva a cobrança dos juros.  A associação dos juros com o bicho 

papão sugere dizer que é uma coisa que não se vê e também não se consegue, na maioria das 

vezes, pagar. Que fica escondido, que ninguém vê, mas está ali presente, que também gera 

medo, como nas histórias infantis. No caso da pulga, que vai saltando, sugere que os juros vão 

aumentando com o passar do tempo, que não se consegue pegar, que foge. Já o papagaio, foi se 

referindo a um vendedor que tenta convencer uma pessoa a comprar um produto que tem os 
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juros embutidos nas prestações. O gambá foi para ressaltar que o entrevistado, apesar de não 

gostar, sempre tem que pegar um gambá e isso é o mesmo que acontece quando tem que pagar 

os juros de uma determinada coisa. 

Estas análises nos fazem pensar que os juros não foram associados a nenhum animal 

doméstico que fosse alegre, dócil e carinhoso. Acreditamos que seja pelo fato de que os 

professores, de uma maneira geral, não conseguem usufruir dos juros como sendo algo que faz 

o seu capital aumentar, como em um investimento ou em uma aplicação financeira, que seria o 

caso do uso dos juros de efeito positivo. A maioria dos professores, por não possuir acúmulo 

de capital, normalmente veem os juros como sendo uma “coisa” negativa em suas vidas pois 

são pagos quando atrasam uma conta, a fatura do cartão de crédito ou quando compram um 

produto financiado, entre outras coisas, ou seja, sentindo sempre o efeito negativo dos juros. 

 

 5.4 Discussão dos resultados 

 

 Quando perguntamos aos professores quais os critérios que mais levavam em 

consideração para o planejamento das aulas sobre juros percebemos, com a análise de 

similitude, que o Planejamento familiar foi o mais central e com muita alusão às aplicações em 

situações concretas no dia a dia dos alunos. Esse fato aconteceu tanto no Brasil quanto em 

Portugal. Apesar do discurso de uma Pedagogia mais nova, encontramos o Planejamento 

Familiar rodeado de práticas das aulas consideradas tradicionais em Matemática, o que reforça 

inferir a existência, ainda, de forte tensão entre as duas Pedagogias. 

 Quando o assunto era a relação entre o conceito que ensinavam na escola com o que era 

realmente usado no dia a dia, os professores brasileiros e portugueses demonstraram um certo 

desconforto em falar de si mesmo e, com isso, referiram-se mais aos seus alunos, dizendo que 

a maioria dos estudantes não aplica o conceito dos juros aprendido na escola em seu dia a dia. 

Quando se referiram a si próprio, a maioria admitiu não usar o conceito no dia a dia, a exceção 

dos portugueses. Já na análise das entrevistas, foi evidenciado que os professores brasileiros 

praticamente não aplicam a MF em suas vidas, ao contrário dos portugueses que admitiram 

mais o seu uso. 

 Nos questionários, nas questões em que apresentamos possíveis situações da vida real 

(questões 4 e 5), percebemos que os professores portugueses e brasileiros compartilham 

praticamente dos mesmos pensamentos em relação aos juros nos seus cotidianos, com 

pouquíssimas diferenças, apesar de esperarmos o contrário devido aos dois países terem 

situações econômicas bastante diferentes.  
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 Os professores participantes da pesquisa mostraram que, para eles, de uma maneira 

geral, os juros têm efeito negativo em suas vidas, trazendo redução de capital, perturbando seu 

planejamento familiar, cuja importância aparece marcada na análise de similitude. Ao que 

parece, a negatividade está remetida, sobretudo, a este tópico. Percebemos que esses 

professores não tiram proveito dos juros, tendo lucro com o mesmo, pois praticamente não 

sobram recursos para fazer aplicações ou investimentos.  

 Os professores brasileiros dizem saber que os juros estão embutidos nos preços dos 

produtos e que em uma compra a prestação pagam juros considerados altos. Mas mesmo assim, 

normalmente, compram financiado e, na maioria das vezes, para fazer essas compras levam em 

consideração se o valor da prestação vai caber no seu bolso, além da necessidade da compra do 

produto. Os professores brasileiros entrevistados mesmo trabalhando com os juros na maioria 

de suas turmas, durante sua vida profissional, admitiram não fazer os cálculos dos juros quando 

atrasam o pagamento de uma conta ou quando compram um bem financiado, pois se fizessem 

essa conta, não comprariam o produto que consideram necessário para ao seu bem-estar. Devido 

a esses relatos percebemos que o fato de se saber o conceito, e com isso saber fazer seus 

cálculos, não determina necessariamente o seu uso, sua aplicação no dia a dia, pois o que 

importa no final das contas é a necessidade e a satisfação pessoal e familiar em se obter um 

produto. Vamos mais além, consideramos que levam mais em conta a emoção do que a razão. 

 Acreditamos que o fato de os professores brasileiros não terem acesso, em suas 

licenciaturas, à disciplina de EF com uma abordagem mais voltada para a formação cidadã, 

também influencia no insucesso financeiro desses professores. Pois, de acordo com Sá, I.P. 

(2012), a disciplina de MF com uma perspectiva crítica, de uma maneira geral, não faz parte 

das matrizes curriculares dos cursos de Licenciatura em Matemática brasileiros.  

 Em relação aos professores portugueses, percebemos também que os mesmos se dizem 

cientes de que os juros estão presentes nos preços dos produtos e que na maioria das vezes são 

altos. Porém, em Portugal, a maioria das pessoas compra seus produtos à vista, com exceção de 

casas e carros. A maioria dos professores entrevistados admitiu fazer os cálculos dos juros na 

hora em que é necessário, mesmo não trabalhando, de uma maneira geral, esse tema em suas 

aulas. Eles demonstraram também um maior controle financeiro e um menor endividamento 

em relação aos professores brasileiros. 

 Refletindo sobre essas informações surge uma dúvida: Se os professores brasileiros e 

portugueses não tiveram em suas formações uma EF considerada apropriada, por que os 

portugueses são mais equilibrados financeiramente? Qual o motivo dos brasileiros estarem mais 

endividados? Essas questões parecem não estar ligadas historicamente à colonização e sim a 
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situação econômica mais recente e atual de cada país. O Brasil tem apresentado nas últimas 

décadas uma inflação bem mais alta que Portugal, além dos episódios de corrupção vividos no 

país, dificultando assim um maior equilíbrio financeiro dos brasileiros. 

 Quando os professores falam em relação ao ensino dos juros nas escolas, tanto os 

brasileiros quantos os portugueses demonstram os mesmos pensamentos: acreditam ser 

importante trabalhar o conceito dos juros com exemplos do dia a dia, facilitando assim sua 

compreensão e aplicação em situações presentes em seu cotidiano. O fato de saber o conceito 

a ponto de aplica-lo no dia a dia, que foi citado principalmente pelos professores brasileiros, 

facilita também para que os mesmos não sejam enganados ou ludibriados. Nesses relatos os 

professores utilizaram muitos slogans da Pedagogia Nova, apesar de percebemos que, na 

prática, seguem uma Pedagogia Tradicional, cheia de exercícios com aplicação direta de 

fórmulas, conforme relatos de alguns professores entrevistados.  

Acreditamos que os professores devam investir mais em seu desenvolvimento 

profissional conforme estudos do professor João Pedro da Ponte, para melhorar seu 

desempenho profissional, podendo contribuir mais facilmente com o desenvolvimento da 

Literacia Financeira dos estudantes e de si próprio.  Como afirma Sá, I.P. (2012, p.136), aos 

professores mais “bem preparados e conscientes de sua ação política, a MF pode oferecer 

subsídios para o desenvolvimento do letramento matemático dos estudantes ”  

 Os termos utilizados tanto pelos professores brasileiros quanto pelos portugueses nos 

remetem aos utilizados pela OCDE (2005a, 2005b, 2006 e 2012) para definir a Educação e a 

Literacia Financeira. Entendemos assim, que os professores de ambos países corroboram e 

tentam cumprir com as metas norteadoras dessa Organização.  

 

 As representações sociais dos juros 

 

Identificamos nos questionários e nas entrevistas duas situações. Uma em que o 

professor se referia ao ensino dos juros e aos seus alunos e outra que se referia a ele próprio e 

as pessoas em geral e ao uso dos juros no dia a dia. As análises indicaram que quando os 

professores brasileiros e portugueses se referiam a eles mesmos mostraram que os juros os 

remetem a situações negativas em suas vidas. Eles expressam “medo”, “pavor”, “ansiedade”, 

“frustração”. Deixam claro que deve ser evitado pagar juros. Outro sentido que também foi 

evocado é o de não “ser enganado” se referindo a algumas propagandas que procuram enganar 

as pessoas em relação à presença dos juros no preço dos produtos. 

 Quando os professores se referiam ao ensino dos juros e aos seus alunos, eles 
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demonstram preocupação com o planejamento familiar dos alunos e como suporte para chegar 

a esse objetivo, dizem ser importante trabalhar com situações cotidianas dos alunos para que os 

mesmos consigam relacioná-las na prática e com isso, não sejam enganados. 

 

 Alguns indícios sobre o processo de ancoragem 

 

 Como já foi explicado anteriormente, este estudo lançará apenas alguns indícios sobre 

o processo de ancoragem das RS, devido às limitações das ferramentas escolhidas para a 

pesquisa. Entendemos que os processos de objetivação e ancoragem caminham juntos, 

complementando-se. O primeiro concretiza a realidade e o segundo lhe dá significado 

(CHAMON, 2006).  Com isso fomos buscar por meio da AC e do MEA esses indícios. 

 Percebemos certo desconforto dos professores ao falarem a respeito deles próprios e 

como utilizam os juros em seu dia a dia, principalmente aqueles que admitiram não usar o 

conceito dos juros em sua vida particular. Sentiram-se mais à vontade para falar do ensino dos 

juros e dos seus alunos.  

 Com um discurso, às vezes implícito, de que como os juros estão sendo trabalhados em 

sala de aula não estão levando aos alunos aplicá-los em seu dia a dia, observamos que, na 

maioria das vezes é trabalhado com aplicação direta de fórmulas e de maneira mecânica, 

remetendo a uma Pedagogia considerada tradicional, que leva o aluno a decorar ao invés de 

aprender. No discurso, os professores apresentam uma Pedagogia nova, através de slogans 

apresentados, que seria uma maneira ideal para se trabalhar o conceito dos juros, valorizando 

as atividades significativas. A Pedagogia tradicional apareceu como algo que não serve para 

gerar o efetivo aprendizado no aluno e a nova como sendo a solução para o problema.  

 Percebemos um processo de forte tensão entre duas concepções de trabalho docente, a 

tradicional e uma que seria nova, reacomodando significados para a prática do professor. A 

prática tradicional que reservava ao professor de matemática apenas um trabalho mecânico com 

o uso de fórmulas já não convence mais. Todos acenam para um diferente tipo de prática em 

que o professor se remete á vida em seus aspectos sociais e econômicos. Apareceram, portanto, 

novos elementos para se falar do trabalho docente dos professores de matemática. 

 

 Sobre o processo de objetivação 

 

 Entendemos que a objetivação é a processo de transformação de conceitos em ideias 

para serem rapidamente evocadas e sustentadas em uma conversa. Nas entrevistas percebemos 
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que as metáforas, possíveis indicadores de aspectos do processo de objetivação, evocadas nos 

dois países, evidenciaram os juros como sendo uma coisa NEGATIVA na vida das pessoas, 

pois em todos os casos as figuras evocadas foram de temor, que assusta. O fato de não aparecer 

nenhuma figura que remetesse a algo positivo nos leva a crer que os juros levam os professores, 

de uma maneira geral, a ter uma diminuição de seu capital quando atrasam uma conta, a fatura 

do cartão de crédito ou quando compram um produto a prestação.  

 Em resumo do que foi analisado nas metáforas utilizadas nas entrevistas, nós mesmas 

associamos todas elas à figura de um “vampiro”, que é um personagem muito conhecido de 

todos. Essa metáfora já foi por nós ouvida nas ruas para falar dos bancos e dos prejuízos que 

nos causam. É a comparação que nós, do grupo de pesquisa evocamos, e compreendemos que 

resume bem as outras. Quando a pessoa ouve falar dele ou vê um homem transformado em 

vampiro, sentem medo e pavor. Mas quando são abordadas por um ser sem saber quem é, são 

atraídas e envolvidas por ele até que ele aja e sugue o sangue das pessoas. Entendemos que os 

juros despertam esses mesmos sentimentos nas pessoas. E quando elas são ludibriadas por 

propagandas enganosas, pois não sabem que os juros altos estão presentes nessas compras, elas 

têm seu capital “sugado” e isso gera um colapso financeiro.  Veja ilustração na figura 44: 

Figura 44 – Foto do Vampiro antes e depois da transformação 

 
Fonte: fotos do filme “A Hora do Espanto” de 2011 

 

 

 5.5 Conclusões` 

   

Durante nossa pesquisa focalizamos responder nossos questionamentos e para tal feito 

fizemos investigações de documentos oficiais brasileiros e portugueses, de estudos históricos 

entre Brasil e Portugal antes e depois do descobrimento e da chegada da Família Real 

Portuguesa no Rio de Janeiro.  Inclusive, pesquisamos como se dava o ensino dos juros e 
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consequentemente da Educação Comercial e Financeira nesse período. Também, analisamos as 

entrevistas e os questionários dos sujeitos de nossa pesquisa. Assim, apresentaremos agora as 

nossas conclusões.  

 Partimos da Hipótese de que os professores usam o conceito de juros no seu dia a dia, 

mas que não é o conceito científico. O conceito científico eles não utilizam nem na escola. Eles 

se utilizam de uma representação social do conceito. Para os professores brasileiros percebemos 

que eles lidam com os juros em seu dia a dia, mas a maioria deles não aplica o conceito 

científico na hora de tomar a melhor decisão. Usam a motivação e o sentimento para fazer a 

escolha ao invés da razão. Na escola eles utilizam a RS do conceito de juros, pois além do 

conceito científico eles agregam valores morais e slogans da Pedagogia nova, esses últimos 

ainda sem os colocar em sua prática, mas repetindo-os fortemente.  

Já os portugueses afirmam lidar com os juros em seu dia a dia e, na maioria das vezes, 

dizem aplicar o conceito científico em sua vida diária. Porém, também admitem que quando 

possível, evitam fazê-lo, tal como os brasileiros, afirmando a preferência em comprar a vista e 

deixando claro certo desconforto em fazê-lo. Em relação ao seu uso na escola, constatamos que 

a maioria não utiliza o conceito dos juros, pois os juros não fazem parte do currículo do Ensino 

Básico nem do Ensino Secundário. Dentre os que abordam esse conceito em sala de aula, 

percebemos que também estão presentes os valores morais e slogans da Pedagogia nova, sendo 

que em menor intensidade do que os brasileiros e sob uma prática muito mais ligada ao 

tradicional. Acreditamos que essa diferença seja pelo fato de as economias brasileiras e 

portuguesas passarem por momentos bem diferentes, já que o Brasil tem uma inflação superior 

à de Portugal. Em resumo, nossa hipótese foi confirmada. 

Em relação às questões da pesquisa constatamos que quando se tratava do planejamento 

das aulas sobre o ensino dos juros e das práticas utilizadas pelos professores para influenciar os 

estudantes em uma tomada de decisão, tanto os professores brasileiros quanto os portugueses 

se preocupavam em abordar questões relacionadas ao planejamento familiar dos alunos através 

de exemplos práticos presentes na vida dos mesmos.  

Quanto à questão de como os docentes relacionavam o conceito dos juros ensinado na 

escola com o seu uso no dia a dia, constatamos que a maioria dos professores brasileiros 

admitiram não aplicar o conceito no seu dia a dia apesar de ensinar o conteúdo em sua vida 

profissional. Quando eles se referiam aos estudantes, afirmavam que a maioria não aplica o 

conceito aprendido na escola em suas vidas. Os portugueses também acreditam que os 

estudantes lusitanos não usam o conceito dos juros aprendido na escola em suas vidas, mas 

admitem, em sua maioria, usar o conceito no seu cotidiano. 
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Quando investigamos as RS dos juros dos professores brasileiros e portugueses 

percebemos um consenso entre as crenças e sentimentos dos professores em relação ao objeto 

de estudo desta pesquisa. Isso foi percebido, principalmente, nas respostas das entrevistas onde 

foi utilizada a técnica de indução de metáfora, em que os professores tinham que relacionar os 

juros a um bicho. Os resultados encontrados nos levam à conclusão de que os juros geram 

sentimentos negativos nas pessoas, sentimentos esses que são de “medo”, “pavor”, “ansiedade”, 

“frustração”, além da evocação de “não ser enganado” por propagandas que mascaram os juros 

altos nos preços dos produtos ou em uma operação financeira.  

Ao investigar as RS do ensino dos juros pelos sujeitos participantes da pesquisa 

observamos que tanto os brasileiros quanto os portugueses, defendem um ensino mais voltado 

para a prática dos estudantes, com atividades mais significativas como defende a OCDE. Porém 

a maioria admite que o ensino ainda está muito mecânico, com aplicação direta de fórmulas, 

não gerando o efetivo aprendizado nos alunos.  

Entendemos que tanto os professores portugueses quanto os brasileiros, principalmente, 

ainda se dizem não preparados para trabalhar com o ensino dos juros e a Educação Financeira 

nas escolas, pois os mesmos, na maioria das vezes, não o utilizam de maneira sistemática em 

suas vidas. Como consequência disso identificamos ser de suma importância a inclusão da 

Educação Financeira, com uma abordagem crítica, como disciplina obrigatória nos cursos de 

Licenciatura em Matemática. E para os atuais professores, oferecerem um leque maior de cursos 

de Formação Continuada com esse mesmo foco, da EFC, e com atividades ligadas à sua prática 

da vida diária e docente, conforme o projeto do ENEF. 

Gostaríamos de ressaltar que as RS dos juros também estão ligadas a outras RS presentes 

no mundo. Não são somente as RS dos juros que definem o comportamento das pessoas frente 

às suas situações financeiras e de suas famílias. Deve-se levar em consideração alguns outros 

fatores como: o sistema político-financeiro do país, a cultura, o consumismo, a necessidade de 

compra, entre outros. Ainda devemos lembrar que, muitas vezes, o modo de consumir e agir de 

um grupo social é uma resistência ao mundo que o nega como sujeito. 

Sugerimos para futuras pesquisas investigar o impacto de propostas de atividades sobre 

matemática financeira que possam ser trabalhadas com os professores de matemática, para 

desenvolver neles próprios a Literacia Financeira e para que posteriormente possam 

efetivamente desenvolver o Letramento Financeiro nos seus alunos. Acreditamos que somente 

com professores capacitados será possível influenciar seus alunos a terem a matemática 

financeira em sua prática do dia a dia. 

Em momento algum pretendemos esgotar o assunto sobre os juros e a Educação 
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Financeira na vida das pessoas e na formação dos professores. Nosso objetivo maior foi apontar 

alguns indícios das causas da distância entre o que é ensinado na escola sobre o nosso tema e o 

que realmente é utilizado no dia a dia para, quem sabe, gerar algumas políticas que façam frente 

ao grave problema do endividamento de parcela significativa da população, principalmente dos 

brasileiros. Ou seja, que seja possível instrumentalizar alunos e professores para serem cidadãos 

no mundo atual em constante transformação.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO 
Gênero:   
Masculino (    ) Feminino (    ) 
Leciona em:  
Escola pública (    )   Escola particular  (    )   Ambas (    ) 
Tempo que leciona:  
Menos de 5 anos (    )  Entre 5 e 10 anos (    ) Entre 10 e 15 anos (    ) 
Entre 15 e 20 anos (    ) Entre 20 e 25 anos (    )   mais de 25 anos (    ) 
Qual a sua idade? ___________ 
1) Como professor de matemática da Educação Básica, quais são os critérios que leva em 
consideração no planejamento de sua aula sobre o conceito de juros, ou levaria, caso 
nunca tenha lecionado esse conteúdo. 
Leia com atenção os itens abaixo e: 
Selecione 5 itens que mais caracterizam sua maneira de planejar as aulas:  
______________________________________________________________________ 
Selecione 5 itens que menos caracterizam sua maneira de planejar as aulas:  
______________________________________________________________________ 

1. Utilizo o livro como material de apoio e separo os exercícios mais simples com 
aplicação direta da fórmula.   

2. Utilizo o livro como material de apoio e separo exemplos da vida cotidiana para mostrar 
a importância de um bom planejamento financeiro. 

3. Como o tempo é curto para todo o conteúdo do ano letivo, defino o conceito de juros e 
trabalho diretamente com a fórmula nos exercícios. 

4. Dou preferência a exercícios que fazem os estudantes pensarem, fazer os cálculos 
previamente, para posteriormente tomar sua decisão na hora de uma compra à vista ou 
parcelada. 

5. Trabalho com situações problema, presente no dia a dia de todos, enfatizando o uso 
consciente do conceito de juros. 

6. Planejo uma aula prática com o uso da planilha eletrônica, para um bom planejamento 
familiar financeiro. 

7. Defino o conceito de juros, coloco a fórmula na lousa e passo uma lista de exercícios 
para os alunos treinarem a utilização da fórmula. 

8. Meus alunos detestam esse conteúdo. Então, defino o conceito de juros e faço junto com 
eles uma lista de exercícios para treinar a utilização da fórmula. 

9. Deduzo a fórmula de juros simples e, por indução, a de juros compostos, passando 
exercícios simples para eles treinarem sua utilização. 

10. Deduzo a fórmula de juros simples e, por indução, a de juros compostos, passando 
exercícios relacionados com seu dia a dia para eles terem a consciência de quando 
utilizar a fórmula. 

11. Relaciono o conceito de juros simples e composto com a progressão aritmética e 
geométrica, respectivamente. 

12. Passo uma lista de exercícios sobre o assunto, com aplicação direta da fórmula, valendo 
ponto para a prova, pois assim os alunos se interessam. 

13. Sempre verifico o que os alunos pensam sobre o assunto e só faço o planejamento depois 
que percebo o que eles precisam.  
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14. Como o Papel do professor é passar os conceitos básicos para seus alunos, eu mostro o 
conceito básico dos juros e se o aluno tiver maior interesse no assunto, ele se aprimorará 
sozinho. 

2)Agora responda ao questionamento anterior se colocando no lugar dos seus colegas, 
professores de matemática, que você observa que são maioria: 
Quais os 5 itens que mais caracterizam a maneira dos colegas planejarem suas aulas: 
______________________________________________________________________ 
Quais os 5 itens que menos caracterizam a maneira dos colegas planejarem suas aulas: 
______________________________________________________________________ 
3) Como você relaciona o conceito de juros ensinado na escola com o uso realmente que é 
feito no dia a dia das pessoas.  
Leia com atenção os itens abaixo e: 
Selecione 5 itens que mais caracterizam o seu pensamento em relação ao assunto: 
______________________________________________________________________ 
Selecione 5 itens que menos caracterizam o seu pensamento em relação ao assunto: 
______________________________________________________________________ 

1. O conceito ensinado na escola é suficiente para os estudantes saberem se posicionar no 
seu dia a dia.  

2. Os alunos aprendem o conceito dos juros de maneira correta na escola, mas como na 
maioria dos itens trabalhados na matemática, não sabem utilizá-lo em uma situação real 
porque não se interessam.  

3. Os alunos fazem bastante exercícios de aplicação da fórmula na escola, mas ainda assim 
se atrapalham na hora de utilizar no seu dia a dia.  

4. A maneira como o conceito de juros é abordado na escola não “habilita” o aluno para 
utilizá-lo na sua vida.  

5. Os livros didáticos abordam o conceito de juros com exemplos que não são aplicáveis 
ao dia a dia do aluno.  

6. Só ensinar a usar a fórmula para calcular os juros não é suficiente para preparar o aluno 
como cidadão consciente.  

7. O aluno aprende o conceito essencial sobre juros na escola, depois é ele quem tem que 
adaptar o conceito para cada situação vivida.  

8. Com a falta de tempo para dar todo o conteúdo do ano letivo, o professor só pode ensinar 
mesmo é a usar a fórmula. 

9. Os livros didáticos ultimamente tem abordado o conceito de juros de uma maneira mais 
contextualizada, mais próxima da realidade, tornando os alunos mais conscientes para 
sua utilização no dia a dia.  

10. Eu mesmo, na vida diária, não uso a fórmula para calcular juros, pois o mercado aplica 
juros compostos, que são mais complexos. 

11. Quando vou comprar a prazo, vejo se a prestação cabe no meu bolso: se couber, compro, 
e nunca me interessei em fazer as contas. 

12. Se preciso aplicar um dinheirinho que sobra, pergunto ao gerente do banco qual é a 
melhor opção, não verifico taxas para comprovar. 

13. Sempre ando com uma calculadora para fazer cálculos que envolvam juros, seja em 
empréstimos ou em aplicações financeiras. 

14. Não ando com calculadora na mão, mas sempre estimo os juros cobrados para ver se 
estão corretos. 
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15. Não gosto de pensar em juros, o trabalhador comum paga juros altos e aí dá uma raiva 
danada. 

4) Suponha que uma determinada loja de eletrodomésticos (ou de venda de carros) oferece 
aos seus clientes cinco alternativas para pagamento de seus produtos: 
Pagamento de uma só vez, um mês após a compra, sem juros; Pagamento em três 
prestações mensais iguais, vencendo a primeira no ato da compra e um pequeno juro nas 
duas seguintes; Pagamento em três prestações mensais iguais e sem entrada, com o mesmo 
juro praticado na opção anterior; Pagamento em 10 prestações iguais e sem entrada com 
juros com taxa que é o dobro da taxa da segunda opção; Pagamento à vista com desconto 
com taxa igual à da segunda opção. 
Para fazer a escolha da melhor opção de compra, destaque 3 fatores que influenciaram 
em sua tomada de decisão 
 (   ) o valor do produto exibido sem desconto ou juros    
(   ) a necessidade de compra do produto 
(   ) o valor mensal de cada parcela (se a parcela cabe no meu planejamento)  
(   ) a taxa de juros cobrada em cada situação 
(   ) o tempo total do financiamento 

(   ) o valor do desconto para o pagamento à vista 

(   ) o preço final do produto 

(   ) se vai sobrar dinheiro no meu planejamento familiar para uma emergência 
5) Imagine que você tem uma boa quantia em dinheiro que gostaria de fazer uma 
aplicação bancária. Após fazer algumas pesquisas, percebe que existem algumas opções 
como: aplicar na caderneta de poupança, CDB e rendas fixas, ações entre outras. 
Selecione 3 fatores que mais levaria em conta para fazer tal escolha:  
(   ) levo em conta os conselhos que o gerente do banco me dá. 
(   )  comparo as taxas de juros de todas os tipos de aplicação. 
(   )  Tenho medo de perder meu dinheiro suado, então procuro amigos que entendam para me 
darem a melhor opção do momento. 
(   ) Verifico para cada caso se o tempo de aplicação determina diferentes taxas de juros. 
(   )  Aplico em qualquer uma, dá no mesmo. 
(   ) As diferentes modalidades de aplicação dependem do montante aplicado, então comparo 
as vantagem para diferentes disponibilidade do capital que tenha, caso precise de mais um 
pouquinho para ter vantagem, eu me aperto e opto pela vantagem. 
(   )  Escolho o banco e não a aplicação. 
(   )   Pergunto ao gerente quanto vou ganhar com cada uma. 
(   )  Minha única preocupação é deixar dinheiro livre para se eu precisar em emergência. 
6) Diga o que é fundamental saber do conceito de juros? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS:  
 

1) Qual o seu nome? Sua formação acadêmica e leciona a quanto tempo? Atualmente, 

leciona em escolas Públicas ou particulares? 

2) Se você vai comprar um produto e tem a opção de pagar à vista ou parcelado, como 

costuma fazer? O que leva em consideração para tomar esta decisão? 

3) Na hora de uma compra parcelada ou quando atrasa algum pagamento, você 

mensura os juros no preço final do produto? Como faz isso? 

4) Como você sente o efeito dos juros no seu dia a dia? 

5) Você acha que os juros influenciam na qualidade de vida das pessoas? Se sim, de 

que forma? 

6) Você sente necessidade de abordar a educação financeira como recurso para alertar 

o aluno sobre o uso consciente dos juros? 

7) Como você planeja o ensino conteúdo de juros para as suas aulas? 

8) Você considera que o conteúdo programático de hoje, em relação aos juros, seja 

suficiente para ajudar os alunos em sua tomada de decisão na hora de uma compra 

parcelada? 

9) Como você aborda o conceito de juros em suas aulas? Você acredita que essa 

maneira é uma boa maneira? 

10) O que você entende por juros? 

11)  Como você relaciona o ensino do conceito de juros que aborda na escola com o que 

utiliza no seu dia a dia?  

12)  Se os juros fosse um bicho, que bicho seria? 
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APÊNDICE C - QUADRO REFERENTE A QUESTÃO 3 – BRASIL 
 

Referente ao aluno /não usável no dia a dia Frequência 

Os alunos aprendem o conceito dos juros de maneira correta na escola, mas como na maioria dos itens 

trabalhados na matemática, não sabem utilizá-lo em uma situação real porque não se interessam 

23 

Os alunos fazem bastante exercícios de aplicação da fórmula na escola, mas ainda assim se atrapalham 

na hora de utilizar no seu dia a dia 

34 

A maneira como o conceito de juros é abordado na escola não “habilita” o aluno para utilizá-lo na sua 

vida 

19 

Os livros didáticos abordam o conceito de juros com exemplos que não são aplicáveis ao dia a dia do 

aluno.   

21 

Só ensinar a usar a fórmula para calcular os juros não é suficiente para preparar o aluno como cidadão 

consciente 

39 

Com a falta de tempo para dar todo o conteúdo do ano letivo, o professor só pode ensinar mesmo é a 

usar a fórmula 

8 

Total 144 

Referente ao aluno/usável no dia a dia  

O conceito ensinado na escola é suficiente para os estudantes saberem se posicionar no seu dia a dia 8 

Os livros didáticos ultimamente tem abordado o conceito de juros de uma maneira mais contextualizada, 

mais próxima da realidade, tornando os alunos mais conscientes para sua utilização no dia a dia 

24 

Total  32 

Referente ao professor/não usável no dia a dia  

Eu mesmo, na vida diária, não uso a fórmula para calcular juros, pois o mercado aplica juros compostos, 

que são mais complexos 

4 

Quando vou comprar a prazo, vejo se a prestação cabe no meu bolso. Se couber, compro, e nunca me 

interessei em fazer as contas 

8 

Se preciso aplicar um dinheirinho que sobra, pergunto ao gerente do banco qual é a melhor opção, não 

verifico taxas para comprovar 

3 

Não gosto de pensar em juros, o trabalhador comum paga juros altos e aí dá uma raiva danada 5 

Total 20 

Referente ao professor/usável no dia a dia  

Sempre ando com uma calculadora para fazer cálculos que envolvam juros, seja em empréstimos ou em 

aplicações financeiras 

10 

Não ando com calculadora na mão, mas sempre estimo os juros cobrados para ver se estão corretos 19 
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Total  29 
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APÊNDICE D - QUADRO REFERENTE A QUESTÃO 3 – PORTUGAL 
 

Referente ao aluno /não usável no dia a dia Frequência 

Os alunos aprendem o conceito dos juros de maneira correta na escola, mas como na maioria dos itens 

trabalhados na matemática, não sabem utilizá-lo em uma situação real porque não se interessam 

17 

Os alunos fazem bastante exercícios de aplicação da fórmula na escola, mas ainda assim se atrapalham 

na hora de utilizar no seu dia a dia 

23 

A maneira como o conceito de juros é abordado na escola não “habilita” o aluno para utilizá-lo na sua 

vida 

20 

Os livros didáticos abordam o conceito de juros com exemplos que não são aplicáveis ao dia a dia do 

aluno.   

10 

Só ensinar a usar a fórmula para calcular os juros não é suficiente para preparar o aluno como cidadão 

consciente 

33 

Com a falta de tempo para dar todo o conteúdo do ano letivo, o professor só pode ensinar mesmo é a 

usar a fórmula 

2 

Total 105 

Referente ao aluno/usável no dia a dia  

O conceito ensinado na escola é suficiente para os estudantes saberem se posicionar no seu dia a dia 12 

Os livros didáticos ultimamente têm abordado o conceito de juros de uma maneira mais contextualizada, 

mais próxima da realidade, tornando os alunos mais consciente para sua utilização no dia a dia 

17 

Total  29 

Referente ao professor/não usável no dia a dia  

Eu mesmo, na vida diária, não uso a fórmula para calcular juros, pois o mercado aplica juros compostos, 

que são mais complexos 

3 

Quando vou comprar a prazo, vejo se a prestação cabe no meu bolso, se couber, compro, nunca me 

interessei em fazer as contas 

1 

Se preciso aplicar um dinheirinho que sobra, pergunto ao gerente do banco qual é a melhor opção, não 

verifico taxas para comprovar 

5 

Não gosto de pensar em juros, o trabalhador comum paga juros altos e aí dá uma raiva danada 1 

Total 10 

Referente ao professor/usável no dia a dia  

Sempre ando com uma calculadora para fazer cálculos que envolvam juros, seja em empréstimos ou em 

aplicações financeiras 

6 

Não ando com calculadora na mão, mas sempre estimo os juros cobrados para ver se estão corretos 21 

Total  27 
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APÊNDICE E – QUADRO  COM A FREQUÊNCIA RESPOSTAS DOS 
PROFESSORES BRASILEIROS E PORTUGUESES DA QUESTÃO 4 EM % 

 
 Brasil 

(%) 
Portugal 

(%) 
O valor do produto exibido sem desconto ou juros 12 13 
A necessidade de compra do produto 19 22 
o valor mensal de cada parcela (se a parcela cabe no meu 
planejamento) 

12 7 

A taxa de juros cobrada em cada situação 14 13 
O tempo total do financiamento 5 1 
O valor do desconto para pagamento à vista 19 15 
O preço final do produto 14 18 
Se vai sobrar dinheiro no meu planejamento familiar para uma 
emergência 

5 11 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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APÊNDICE F – QUADRO COM A FREQUÊNCIA DE RESPOSTAS DOS 
PROFESSORES BRASILEIROS E PORTUGUESES DA QUESTÃO 5 EM % 

 
 Brasil 

(%) 
Portugal 

(%) 
levo em conta os conselhos que o gerente do banco me dá 8 15 
Comparo as taxas de juros de todos os tipos de aplicação 31 29 
Tenho medo de perder meu dinheiro suado, então procuro amigos que 
entendam para me darem a melhor opção do momento. 

4 1 

Verifico para cada caso se o tempo de aplicação determina diferentes 
taxas de juros 

26 27 

Aplico em qualquer uma, dá no mesmo 1 1 
As diferentes modalidades de aplicação dependem do montante 
aplicado, então comparo as vantagem para diferentes disponibilidade 
do capital que tenha, caso precise de mais um pouquinho para ter 
vantagem, eu me aperto e opto pela vantagem. 

20 19 

Escolho o banco e não a aplicação. 1 1 
Pergunto ao gerente quanto vou ganhar com cada uma. 3 3 
Minha única preocupação é deixar dinheiro livre para se eu precisar 
em emergência. 

6 4 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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APÊNDICE G – DADOS DOS QUESTIONÁRIOS BRASIL (QB) E PORTUGAL (QP) E ENTREVISTAS BRASIL (EB) E 

PORTUGAL (EP) 
Categorias a 

priori 

juros de efeito Negativo 

Categorias a 

posteriori 

Escola Geral 

Subcategorias Valor Moral Tópicos 

Matemáticos 

Situações cotidianas Tópicos 

Matemáticos 

Valor moral Situações cotidianas 

Sub 

subcategorias 

  Slogans Vivência   Slogans Vivência 

Significados O professor 
deve alertar o 
aluno para não 
ser enganado 

QB(1) 
EB(4) 
EP(1) 

 
 

Ter controle na 
hora da compra 

EB(1) 
 

Os juros 
compostos devem 
ser relacionados 

com as 
Progressões 
geométricas 

EB(1) 
 
 

Quando se 
trabalha com as 

porcentagens, são 
dados alguns 
exemplos dos 

juros 
EP(4) 

Contextualização 
de problemas 

QB(3) 
QP(2) 
EB(5) 
EP(5) 

 
 

Aplicação no 
cotidiano 

QB(2) 
QP(2) 
EB(5) 
EP(5) 

 
 

Tomada de 
decisão 
QP(1) 

 
O aluno não 

aprende porque 
não tem base 

EB(1) 
 
 
 

O professor não 
faz mais a 

Planejamento 
financeiro 

QB(1) 
EB(2) 

 
Perdas x ganhos/ 
Lucro x prejuízo 

QB(2) 
 

O ensino dos juros 
é teórico e não 

leva o aluno para 
a prática 
EB(2) 

 
 

O professor deve 
mostrar para o 

aluno a realidade 
de uma sociedade 

capitalista 
EB(1) 

 
O conceito dos 

juros não é 
trabalhado para 
formar cidadãos 

EP(1) 
 

Cálculo 
QB(4) 
QP(11) 

 
 

Definição 
QB(3) 
QP(8) 

 
 

Pagar o que 
deve 

QB(1) 
 

Não ser 
enganado 

QB(2) 
QP(1) 
EB(1) 

 
Ter controle 
na hora da 

compra 
QB(1) 

 
 

Preço do 
dinheiro 
QB(1) 

 
Confiança no 

gerente do 
banco 
QP(1) 

 
 
 

Esclareciment
o sobre os 

Tomada de 
decisão 
QB(6) 
QP(9) 

 
Compreender 
para aplicar  

QB(9) 
QP(15) 

Perdas e Ganhos/ Lucro x 
Prejuízo 

QB(5)/ QP(2) 
 

Relação juros x tempo  
QB(3)/QP(2) 

 
Relação taxa x tempo  

QB(4) 
 

O tempo do financiamento 
QP(1) 

 
Taxa e orçamento familiar 

QP(1) 
 

Não faço o cálculo dos 
juros 

EB(5)/EP(1) 
 

Faço o cálculo dos juros 
EP(4) 

 
Os juros já estão 

embutidos nos preços dos 
produtos 

EB(5) 
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aplicação direta de 
fórmula, ele 

trabalha com os 
exemplos 

EB(2) 
 

O professor deve 
fazer a ponte da 

sala de aula com o 
dia a dia 
EB(3) 

 
O professor deve 
preparar o aluno 
para a sociedade, 

para o dia a 
dia 

EB(3) 
 

Precisamos 
trabalhar em sala 

de aula a noção de 
Gestão Financeira 

para formar 
cidadãos 

EP(2) 
 

A maioria dos 
livros didáticos 
em Portugal não 

usam exemplos do 
dia a dia 

EP(2) 
 

A MF tem 
linguagem 

“alienígena” na 
escola 
EB(1) 

 
A Matemática é 

mecânica em sala 
de aula 
EB(2) 

 
A MF deveria ser 

disciplina 
obrigatória na 
Licenciatura 

EB(1) 
 

Alerta sobre a 
importância da EF 
ser abordada nas 

escolas 
QP(1) 
EP(1) 

 
o se trabalhar com 
os juros deve-se 
levar em conta a 
faixa etária dos 

alunos 
EB(1) 

 
 

juros na hora 
da compra 

QP(1) 
 
 

Não poder 
comprar um 

produto 
porque teve 
um aumento 

de preço, gera 
frustação e 
ansiedade 

EB(1) 
 
 

A gente “se 
engana” para 

comprar 
financiado 

EB(2) 
 

Normalmente compro 
parcelado 

EB(3) 
 

Normalmente compro à 
vista 

EB(2)/EP(5) 
 

Só compro parcelado se o 
valor da prestação couber 

no meu bolso 
EB(2)/EP(3) 

 
Os juros influenciam 

negativamente na vida das 
pessoas 

EB(5)/EP(5) 
 

O uso do dinheiro é muito 
caro no Brasil 

EB(2) 
 

O salário não acompanha 
os juros 
EB(1) 

 
O juro é a venda do 

dinheiro 
EB(1) 

 
Os juros são muito alto 

EB(5)/EP(5) 
 

Prefiro não comprar um 
produto do que comprar à 

prestação 
EP(2) 

 
Para comprar um produto à 

prestação, tem que levar 
em conta a necessidade do 

produto 
EP(3) 
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