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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. 
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