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RESUMO

O tema do presente trabalho “A FORMAÇÃO DO ALUNO E A VISÃO DO

PROFESSOR DO ENSINO MÉDIO EM RELAÇÃO À MATEMÁTICA FINANCEIRA”

tem como motivação refletir sobre o que sabem os alunos e o que pensam os

professores do Ensino Médio a respeito da Matemática Financeira nesta etapa da

escolaridade. Essa discussão é oportuna e torna o tema relevante, na medida que

conjuga a dimensão pragmática, utilitária da Matemática Financeira aos aspectos da

contextualização, transversalidade, interdisciplinaridade e cidadania, que são

enfatizados nas orientações contidas nos projetos curriculares, em especial nos

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.

Nesta investigação, estudamos diferentes documentos oficiais relativos ao

ensino da Matemática, analisamos alguns livros didáticos; coletamos dados para

identificar os conhecimentos básicos de alunos egressos e de alunos que cursam o

Ensino Médio; levantamos opiniões de professores da rede estadual sobre a

pertinência do trabalho com temas ligados à Matemática Financeira; e analisamos

relatórios de professores participantes de projeto de formação continuada realizado

em 2002 pela PUC/SP, em convênio com a Secretaria de Educação/SP.

Os resultados apurados reforçam nossas hipóteses de que a Matemática

Financeira traz conhecimentos que permeiam toda atividade humana, relacionada

ao trabalho, consumo e finanças. Entretanto, constatamos também que há uma

cisão entre o que se pretende e o que se faz, uma vez que o Ensino Médio continua

a oferecer conteúdos que não favorecem ao jovem o espaço devido para o

desenvolvimento do exercício pleno de sua cidadania, tratando de conhecimentos

não aplicáveis ao seu cotidiano. Essa forma propedêutica, ainda vigente, que

prepara o aluno apenas para dar continuidade aos seus estudos, privilegia uma

minoria de estudantes - em torno de 30% -, segundo o Censo Escolar de 1998.

Com base nessas evidências que apontam para a importância de um

currículo com enfoque cultural, a presente pesquisa objetiva, ao final, propor a

inclusão da Matemática Financeira no rol de conteúdos trabalhados no Ensino

Médio.

Palavras-chave: Matemática Financeira, Ensino Médio, alunos, professores,

cidadania.



ABSTRACT

The theme of this research “THE STUDENT’S EDUCATION AND THE HIGH

SCHOOL TEACHER’S VISION OF MATHEMATICAL FINANCE” has been motivated

by the reflection of what students know and what high school teachers think about

Mathematical Finance at this stage of the learning process. This approach is

auspicious and relevant considering it associates the pragmatical dimension, a

Mathematical Finance utility, to the aspects of context, transversality,

interdisciplinarity and citizenship, which are emphasized by the guidelines in the

curriculum projects, specially by the Brazilian National Curriculum Parameters for the

Elementary, Middle and High School (Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino

Fundamental e do Ensino Médio).

In this investigation, we studied different official documents related to the

teaching of Mathematics, we analyzed a few classroom books, we gathered data in

order to identify the basic knowledge of graduate students and those still in high

school, we collected opinions from public school teachers about the pertinence of a

work with themes connected to Mathematical Finance, and analyzed reports of

teachers participating of the 2002 Continuous Education Program developed by the

Catholic University of São Paulo, associated with the Ministry of Education in the

state of São Paulo.

The results support our hypotheses that Mathematical Finance provides

knowledge which surrounds every human activity, such as those related to work,

shopping and finance. However, we also determined that there is a gap between

what is intended and what is actually done, once high school programs still offer

contents which give the youth non proper space for the development and total

practice of their citizenship, dealing with knowledge that are not applicable to

everyday situations. This still applied propaedeutic form, which prepares the student

only for continuing their studies, privileges a minority of students – about 30% -,

according to the 1998 School Census.

Based on these evidences, which point out to the importance of a curriculum

with cultural approach, this research proposes, at last, the inclusion of Mathematical

Finance in the roll of the subjects taught in High School.

Keywords: Mathematical Finance, High School, students, teachers, citizenship
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APRESENTAÇÃO

O presente trabalho insere-se na linha de pesquisa "Matemática na estrutura

curricular e formação de professores" do Programa de Pós Graduação em nível de

Mestrado em Educação Matemática da PUC/SP. Pretende contribuir para a

discussão sobre os conhecimentos acerca da formação do aluno e da visão do

professor do Ensino Médio em relação à Matemática Financeira.

Com base no fato de que "cidadania implica conhecimento1", esta pesquisa

orienta-se por algumas questões surgidas a partir de nossa atuação docente como

professor da disciplina Matemática Financeira num Curso de Administração de

Empresas, a saber:

Ao longo da Educação Básica, o aluno:

•  recebe informações suficientes de Matemática Financeira, para poder exercer

plenamente a sua cidadania?

O professor de Matemática:

•  considera a Matemática Financeira como um tema importante quando seleciona

os conteúdos que vai trabalhar?

•  é devidamente orientado pelos documentos oficiais a abordar esse tema?

•  encontra nos livros didáticos atividades  para trabalhar a Matemática Financeira?

A presente pesquisa visa a buscar algumas respostas para esses aspectos e

apresenta-se dividida em três capítulos, que descrevemos sumariamente na

seqüência.

O primeiro capítulo inicia-se apresentando o cenário mais amplo do sistema

educacional brasileiro, destacando as mudanças em curso no Ensino Médio  – última

etapa da Educação Básica. Destaca as reflexões sobre ensino da Matemática nesse

nível de escolaridade e analisa propostas curriculares e livros didáticos, sob a

perspectiva da presença da Matemática Financeira.

O segundo capítulo apresenta os resultados da investigação de campo, que

realizamos com alunos egressos do Ensino Médio, e alunos que estão cursando o

Ensino Médio, com o objetivo de diagnosticar o conhecimento desses estudantes em

relação à Matemática Financeira. Esse diagnóstico revela o despreparo dos jovens

                                                
1 Conforme D'Ambrósio, 1998, p. 86.



na resolução de problemas relativos a transações comerciais e financeiras próprias

do mundo do trabalho e do consumo.

No terceiro capítulo buscamos investigar qual a visão dos professores do

Ensino Médio de escolas públicas de Araçatuba-SP sobre o ensino de Matemática

Financeira neste nível, e também de um grupo de professores do Ensino Médio

público do estado de São Paulo que participaram de um projeto de formação

continuada desenvolvido pela PUC/SP-SEE, 2002, a partir da análise de relatórios

elaborados por eles, sobre suas atividades com seus alunos.



CAPÍTULO 1:

POR QUE INSERIR CONTEÚDOS DE MATEMÁTICA FINANCEIRA NOS

CURRÍCULOS DO ENSINO MÉDIO?

     1.1 Introdução

Neste capítulo, buscaremos responder à questão "por que inserir conteúdos

de Matemática Financeira nos currículos do Ensino Médio?", a partir da análise das

finalidades do Ensino Médio no sistema educacional brasileiro no momento atual,

conforme se apresenta na LDBEN/96.

A Constituição Brasileira de 1988, conhecida como Constituição Cidadã,

preconizou os direitos do consumidor e abriu caminhos para que os legisladores

criassem o Código de Defesa do Consumidor, que está em vigor desde l990 (Lei

Federal nº 8.078, de 11.09.1990).  Também recentemente, a Fundação Procon

editou um resumo do Código de Defesa do Consumidor (Guia Prático) e um “Guia

para o Professor (Educação para o Consumo)”, produzido para trabalho especial

com profissionais na área da educação.

Por outro lado, a LDBEN de 1996, defende que a educação deve ser

implementada de modo que o educando seja capaz de exercer plenamente sua

cidadania. Certamente, isso compreende exigir seus direitos e tendo uma visão

crítica do mundo do consumo e do trabalho. Além disso, a maioria dos concursos de

seleção para preenchimento de vagas em trabalho que exige nível médio como

formação mínima traz nos seus editais a exigência de conhecimentos sobre

Matemática Financeira.

Se uma das finalidades da educação básica é formar para a cidadania, um

aspecto que nos parece essencial é a preparação dos jovens para o mundo do

trabalho, de forma que o ensino esteja adequado às exigências tecno-científicas do

nosso tempo. Nesse sentido, vale lembrar juntamente com Cainzos (1997, p. 107)

que "a Educação do Consumidor como tema transversal pode converter-se em algo

realmente inovador, desde que o consumo, junto com outros temas transversais,

passe a ser eixo vital e estruturador da educação na escola.
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Concordamos com o autor e consideramos que contextos referentes à

Matemática Financeira podem ser muito ricos, em especial quando se pensa no

currículo do Ensino Médio, que passamos a analisar com mais detalhe.

1.2 O cenário mais amplo: o Ensino Médio no sistema educacional brasileiro

A inserção de um determinado tema numa proposta curricular para uma

determinada etapa da escolaridade básica deve ser baseada em argumentos

convincentes que levem em conta fatores como sua relevância social, cultural,

econômica e científica e também as potencialidade que oferece para o

prosseguimento de estudos.

Assim, para responder à pergunta “por que inserir conteúdos de Matemática

Financeira nos currículos do Ensino Médio”, buscamos compreender melhor os

atuais desafios do Ensino Médio no Brasil e algumas referências teóricas sobre

organização de currículos.

As estatísticas educacionais mostram que, nos últimos 30 anos, o sistema

educacional brasileiro sofreu uma acelerada expansão, registrando-se neste período

um vigoroso crescimento das matrículas em todos os níveis de ensino.

Dentre os fatores que contribuíram para impulsionar este processo está a

natural pressão demográfica. Entretanto, cabe destacar mais dois, quais sejam: a

forte demanda por serviços educacionais, criada em decorrência da rápida

urbanização do país, e a expansão do acesso à escolaridade obrigatória.

A obrigatoriedade do Ensino Primário foi estabelecida no país pela

Constituição de 1934, e reafirmada posteriormente nas Constituições de 1937 e

1946. A Constituição de 1967 estendeu a obrigatoriedade dos 7 aos 14 anos,

estabelecendo: “O Ensino Primário é obrigatório para todos, dos sete aos quatorze

anos, e gratuito nos estabelecimentos oficiais”.

O ensino obrigatório de primeiro grau passou a ter a duração de 8 anos, nos

termos da Lei 5.692/1971, e o crescimento de matrículas foi muito significativo,

conforme se observa no quadro abaixo.
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Ano Número de Matrículas - EF

1970 15.904.627

1980 22.598.254

1990 28.380.000

2000 35.717.948

2002 35.150.362

Fonte: MEC/INEP.

Conforme se observa, em 1970, o número de alunos matriculados no Ensino

Fundamental era de 15.904.627 e, em 1975, esse número já era de 19.720.473 –

um crescimento de 14.59%. No período entre 1975 e 1985, houve um avanço de

25,60% no número de matrículas. Na década seguinte (1985 a 1995), esse

crescimento foi de 31,89% e entre 1995 e 2000, o aumento no número de matrículas

foi de apenas 8,05%. Esse crescimento provocou um aumento no número de

concluintes no Ensino Fundamental, proporcionando uma demanda maior no ensino

de grau médio.

Em 1970, o número de alunos matriculados no ensino de grau médio era de

1.003.475;  em 1980, saltou para 2.819.182, ou seja, em dez anos, o número de

matrículas quase triplicou. Em relação ao número de concluintes, em 1980 foram

541.350 do ensino de grau médio. Em 1990, esse número  chegou a 605.504 – um

crescimento de aproximadamente 11,85%. Neste mesmo período, o número de

matrículas cresceu 30%. Na última década do século XX, o número de matrículas no

Ensino Médio cresceu mais de 100%, enquanto o número de alunos que concluíram

essa etapa escolar cresceu em 170%. Esse fato é justificado pela grande demanda

ocorrida no Ensino Fundamental nas décadas de 70 e 80.

Vejamos, na seqüência, o quadro com o número de matrículas no Ensino

Médio.
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Ano Número de Matrículas - EM

1970 1.003.475

1980 2.819.182

1990 3.664.936

2000 8.192.948

2002 8.710.584

Fonte: MEC/INEP.

Pode-se afirmar que os anos 90 caracterizaram-se como a década da

democratização do acesso ao Ensino Médio, e deu sinais de que esse nível de

ensino pode expandir-se ainda mais nos próximos anos, considerando que menos

de 30% da população na faixa etária entre 15 e 17 anos encontra-se atualmente

matriculada. Esse último dado coloca o Brasil bem abaixo de alguns países

desenvolvidos, como a França e a Inglaterra, onde mais de 80% da população

nessa faixa etária freqüenta escola de nível secundário (INEP, 1998).

Destaque-se que a análise desse quadro deve também levar em conta outro

fato importante: o mundo do trabalho.

No final do século XX, o mercado de trabalho tornou-se mais seletivo,

exigindo a formação de nível médio como escolaridade mínima para candidatos a

um emprego, independentemente da função a ser exercida. Isso estimulou a procura

por vagas nas escolas de Ensino Médio.

Cerca de 20,5% dos concluintes do Ensino Médio tem como expectativa

conseguir um emprego melhor. Outros 13% acreditam que a conclusão do Ensino

Médio seja o caminho para se obter o primeiro emprego. Quanto ao interesse de dar

continuidade aos estudos, 31,5% dos jovens que se formam tem esse objetivo

(Censo Escolar, 1998).

O fato de serem bastante diversificadas as expectativas dos egressos do

Ensino Médio aumenta as responsabilidades do governo, da sociedade e dos

educadores, que devem traçar, de modo claro, as finalidades dessa etapa

conclusiva da Educação Básica.

Para melhor delinear a situação atual do ensino de grau médio, é importante

resgatar as suas finalidades ao longo da sua histórica no Brasil.



17

O "Ensino Secundário", concebido no início do século XX, tinha o fim

específico de formar as minorias daquela época e assim, não era uma continuação

natural do Ensino Primário, que se destinava apenas a determinadas classes sociais

com o objetivo particular de educar as camadas populares da sociedade.

Os cursos profissionalizantes, por sua vez, representavam uma continuação

do Ensino Primário. No entanto, não permitiam acesso aos cursos de Ensino

Superior, que eram exclusivos aos alunos oriundos das escolas secundárias, que

tinham um caráter propedêutico, de preparação para o Ensino  Superior.

Em 1961, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Básica (LDBEN 4024/1961), a legislação educacional reconhece a integração

completa do ensino profissional ao ensino regular, estabelecendo-se a equivalência

entre os cursos profissionalizantes e os propedêuticos, para fins de prosseguimento

dos estudos.

Por sua vez, a Lei 5692, de 11 de agosto de 1971, determinou que o ensino

de 1º e 2º graus teriam como objetivo geral proporcionar ao educando a formação

necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto-

realização, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício da cidadania, e

proporcionou ao sistema de ensino os princípios de continuidade e terminalidade.

A continuidade foi proporcionada na nova estrutura por uma organização

curricular que partia de uma educação geral ampla, nas primeiras séries do 1º grau,

para a formação especial e as habilitações profissionais, no segundo grau. Dessa

forma, um núcleo comum de conhecimentos básicos estaria garantido em todos os

níveis e em todas as regiões.

A terminalidade foi possibilitada pelo fato de cada nível ser terminal, ou seja,

de facultar uma formação que capacitava o educando para o exercício de uma

atividade. Por esse princípio da Lei 5692/71, uma vez concluído o ensino de 1º grau,

o aluno já estaria em condições de ingressar no mercado de trabalho e no  2º grau.

A terminalidade estaria ligada à habilitação profissional de grau médio, que

proporcionava as condições essenciais de formação técnica, capaz de assegurar o

exercício de uma profissão, ainda que o estudante pretendesse prosseguir seus

estudos em nível superior.

A oscilação entre formação profissional e formação propedêutica foi a

principal responsável, historicamente, pela falta de identidade do Ensino Médio.



18

A LDBEN 9394/96 buscou conferir uma nova identidade ao Ensino Médio,

posicionando-o como etapa final da Educação Básica, que inclui também a

Educação Infantil e a Educação Fundamental.

O Ensino Médio, portanto, é proposto como etapa final de uma educação de

caráter geral, afinada com a contemporaneidade, com a construção de

competências básicas, que situem o educando como sujeito produtor de

conhecimento, participante do mundo do trabalho, e com o desenvolvimento da

pessoa para o exercício da cidadania.

Com tal concepção, a LDBEN 9394/96 muda, no cerne, a identidade

estabelecida para o Ensino Médio contida na Lei 5692/71, em que o ensino de  2º

grau se caracterizava por uma dupla função: preparar para o prosseguimento de

estudos e habilitar para o exercício de uma profissão técnica.

Na perspectiva da nova Lei, o Ensino Médio, como parte da educação

escolar, “deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social” (Art.1º § 2º da

Lei nº 9.394/96). Destaca ainda que essa vinculação é orgânica e deve contaminar

toda a prática educativa escolar.

Em suma, a Lei estabelece uma perspectiva para esse nível de ensino que

integra, numa mesma e única modalidade, finalidades até então dissociadas, para

oferecer, de forma articulada, uma educação equilibrada, com funções equivalentes

para todos os educandos, quais sejam:

! A formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e

competências necessárias à integração de seu projeto individual ao projeto da

sociedade em que se situa.

! O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento

crítico.

! A preparação e orientação básica para a sua integração ao mundo do

trabalho, com as competências que garantam seu aprimoramento profissional e

permitam acompanhar as mudanças que caracterizam a produção no nosso tempo.

! O desenvolvimento das competências para continuar aprendendo, de

forma autônoma e crítica, em níveis mais complexos de estudos (PCNEM, vol. 3, p.

10-11).
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Ao definir o Ensino Médio como continuação do Ensino Fundamental e ao

“depurá-lo” de qualquer ambição no sentido de formar o técnico-profissional, a nova

legislação pretende contornar a contradição social básica, historicamente observada.

Evidentemente, as questões a serem enfrentadas são muito complexas e não

se resolvem por um simples rol de propostas, bastante gerais, apontadas pela

legislação. Assim, por exemplo, não temos ainda respostas claras para a questão “o

que oferecer aos jovens brasileiros que estão concluindo ou vão concluir o Ensino

Médio nesta primeira década do século XXI?”

As incertezas colocadas pelo mundo do trabalho, com as possibilidades

apresentadas pelos recursos tecnológicos de substituição de mão-de-obra humana e

a internacionalização da economia, são alguns dos fatores dentre os vários que

constituem um cenário de grande complexidade. Além disso, a  experiência

acumulada em dois pólos distantes – o do ensino profissionalizante e o do ensino

propedêutico – poucos elementos nos fornecem para a construção de um novo

modelo.

A atual legislação procura romper com essa dicotomia, mas o sucesso  de

implementação de um novo Ensino Médio depende de um grande investimento no

debate de propostas e, em especial, na formação inicial e contínua de professores

que estejam incluídos e preparados para atuar nesse cenário. Destaque-se também

que o papel de cada área de conhecimento precisa ser bem identificado.

1.3  O currículo de Matemática para a Escola Média.

Não são muitos os estudos existentes sobre os currículos da Escola Média,

no Brasil e em outros países. Godoy (2002) apresenta uma análise comparativa de

propostas para a Matemática no Ensino Médio de Brasil, Portugal, Espanha e

França, evidenciando que nesses países há objetivos/finalidades do ensino da

Matemática comuns, como por exemplo:

! O desenvolvimento da capacidade de utilizar a Matemática como ferramenta para

leitura, interpretação, análise e tomada de decisões do real.

! O estabelecimento de relações entre diferentes temas matemáticos e entre esses

temas e outras áreas do conhecimento e da vida cotidiana.

! O desenvolvimento das capacidades de raciocínio e resolução de problemas, de

comunicação, bem como o espírito crítico e criativo.
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! A resolução de problemas como uma ferramenta para desenvolver a

compreensão dos conceitos matemáticos.

! A promoção da realização pessoal mediante o desenvolvimento de atitudes de

autonomia e cooperação.

! A aquisição de uma formação científica geral que permita o prosseguimento de

estudos posteriores.

Godoy destaca que com relação às abordagens metodológicas o documento

da Espanha propõe que o professor  deve partir do nível de desenvolvimento

psicológico do aluno e utilizar metodologias que permitam promover a construção de

aprendizagens significativas, favorecer a funcionalidade das aprendizagens,

desenvolver a capacidade de aprender a aprender, e possibilitar o desenvolvimento

da atividade mental do aluno.

Esse autor afirma que nos documentos franceses encontram-se vários

aspectos que direcionam o trabalho do professor em sala de aula e que têm como

finalidade, fazer com que  a comunidade de professores de Matemática construa

uma cultura comum, respeitando também a formação inicial de cada um.

Godoy revela que nos documentos portugueses, a partir do  pressuposto que

o aluno deve ser agente da sua própria aprendizagem, é sugerida uma metodologia

em que os conceitos são construídos a partir da experiência de cada um e de

situações concretas. Além disso, os conceitos deverão ser abordados sob diferentes

pontos de vista e progressivos níveis de rigor e formalização. Também deverá se

estabelecer  maior ligação da Matemática com a vida real, com a tecnologia e com

as questões abordadas noutras disciplinas, ajudando a  enquadrar o  conhecimento

numa perspectiva histórico-cultural.

Em relação à seleção de conteúdos, na França, na Espanha e em Portugal,

há um currículo comum obrigatório. São comuns aos programas da Espanha, França

e Portugal, a abordagem de temas como:

! Números racionais, irracionais e reais.

! Resolução algébrica e gráfica das equações e inequações de 1º e 2º graus.

! Sistemas de equações lineares .

! Seqüências Numéricas. Progressão Aritmética e Geométrica.

! Polinômios e operações.

! Estudo das funções lineares, afins, constantes, quadráticas, exponenciais e

logarítmicas, circulares e trigonométricas.
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! Crescimento, decrescimento, máximo e mínimo de uma função.

! Números Complexos.

! Limite, Continuidade, Taxa de Variação.

! Conceito de Derivada e Aplicações.

! Geometria Analítica.

! Geometria Plana e Espacial.

! Trigonometria no Triângulo Retângulo e no Ciclo Trigonométrico.

! Conceitos Básicos de Estatística.

! Conceitos Básicos de Probabilidades.

Como podemos observar, embora apresentem algumas finalidades e

objetivos com características inovadoras, como por exemplo o destaque "ao

estabelecimento de relações entre diferentes temas matemáticos e entre esses

temas e outras áreas do conhecimento e da vida cotidiana", ao sugerir conteúdos, o

que se observa é uma forma bastante tradicional de fazê-lo, dando grande ênfase

aos conhecimentos algébricos e omitindo possibilidades outras como o ensino da

Estatística e da Matemática Financeira e Geometria.

Essa constatação nos leva a buscar fontes para compreender melhor essa

aparente limitação para ousar na proposição de uma relação mais interessante de

conteúdos, coerente com objetivos e finalidades que são apresentados. Nesse

sentido, recorremos aos estudos apresentados por Bishop (1991).

Em seu trabalho, esse autor faz referência aos estudos de Kilpatrick (1981)

sobre estratégias e conteúdos do desenvolvimento curricular da década de 70.

Nessas análises, Kilpatrick identificava cinco maneiras diferentes de abordar os

currículos, que sintetizamos a seguir:

•  Enfoque condutista: tentava melhorar a aprendizagem por meio da

análise de tarefas de uma área de conteúdo dando como resultado um procedimento

detalhado passo a passo para uma aprendizagem seqüencial.

•  Enfoque da Matemática Moderna: caracterizava-se por uma descrição

sistemática da Matemática reorganizada destacando estruturas e uma linguagem

unificadora.

•  Enfoque estruturalista: inspirado na teoria de Brunner e Dienes

orientava que os currículos deveriam basear-se na estrutura das disciplinas

cientificas.
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•  Enfoque formativo: partia do pressuposto que a educação escolar deve

proporcionar ao aluno um conjunto de capacidades cognitivas e atitudes afetivas e

de motivação.

•  Enfoque do ensino integrado: utilizava os mesmos pressupostos do

enfoque formativo, indo mais além, considerava os problemas relativos aos

conteúdos.

Bishop (1991) considera o enfoque cultural do currículo matemático como

uma possibilidade e passa a enunciar os princípios do enfoque cultural.

•  Representatividade: um currículo deve representar a cultura

Matemática tanto da perspectiva de seus valores como de sua tecnologia simbólica.

•  Formalismo: um currículo deve objetivar o nível formal da cultura

Matemática mostrando as conexões com o nível informal e oferecendo introdução ao

nível técnico.

•  Acessibilidade: Um currículo deve ser acessível a todos os alunos. Os

conteúdos curriculares devem ser conectados aos conhecimentos prévios dos

alunos.

•  Poder explicativo: um currículo deve enfatizar a Matemática como

explicação. A Matemática como fenômeno cultural pode ser uma rica fonte de

explicações e esta característica deve ser incorporada nos currículos.

•  Concepção ampla e elementar: um currículo deve propiciar uma

concepção relativamente ampla e elementar ao mesmo tempo e não ser limitado e

exigente em sua concepção.

Depois de apresentar os cinco princípios gerais que deveriam seguir o

enfoque cultural do currículo, Bishop descreve os três componentes desse enfoque

curricular, quais sejam: componente simbólico, componente social e componente

cultural.

Componente simbólico

Abarca as conceitualizações explicativas e significativas na tecnologia

simbólica da Matemática, permitindo basicamente que se explorem de maneira

explícita os valores do racionalismo e o objetivismo.

Bishop considera que ao estruturar esse componente está garantida uma

cobertura ampla e elementar das idéias Matemáticas importantes.
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A estruturação desses conceitos permite observar contrastes e semelhanças

com idéias matemáticas de outras culturas. Não devem ser tratados como temas

estanques, mas como eixos organizadores do currículo.

Devem ser abordados por meio de atividades realizadas em contextos ricos,

relacionados com o entorno das crianças, devem ser explorados por sua lógica, seu

significado e suas conexões e devem gerar outros conceitos matemáticos para

exemplificar e validar seu poder explicativo. Para Bishop, o componente simbólico do

currículo de enculturação deve estar baseado em conceitos.

O autor descreve em seguida os seis conceitos que considera universais:

contar, localizar, medir, desenhar, jogar, explicar. Em cada um deles apresenta

noções matemáticas possíveis de serem desenvolvidas e algumas indicações de

como tratá-las.

Em seguida, destaca novamente a importância de se desenvolver esses

conceitos não como uma lista de pontos, mas mediante atividades apropriadas e

adaptadas ao nível dos alunos e de apresentá-las em contextos significativos e

acessíveis aos alunos. Enfatiza que essas atividades deveriam estar centradas em

problemas ou tarefas estimulantes referentes ao entorno físico e social mais amplo.

Em seguida, apresenta alguns exemplos de atividades que podem ser empregadas

para desenvolver os conceitos anteriormente descritos.

Bishop destaca depois as conexões entre os conceitos e afirma que as

superposições entre eles se fará de uma maneira inevitável e natural, enfatizando

que os conceitos anteriores representam construtos organizados do conhecimento.

Considera também que existem conexões importantes com a área de desenho, a

geografia, os jogos, as ciências.

Reforça as razões pelas quais centrou o desenvolvimento de conceitos

mediante atividades, destacando os significados e as explicações oferecidas pela

Matemática, reforçando a importância que ainda têm em nossos currículos as

técnicas de manipulação.

Considera que quando se dá menos atenção às técnicas, é possível dedicar

muito mais tempo ao desenvolvimento conceitual, às conexões lógicas entre idéias,

a significados dentro e fora da área e as relações entre diferentes tipos de

explicações matemáticas. Afirma ainda que um enfoque baseado em atividades

conceitual oferece fundamentos genuinamente educativos para a enculturação

Matemática.
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Componente social

Um currículo de Matemática deve exemplificar os múltiplos usos que a

sociedade faz das explicações Matemáticas e os principais valores de controle e

progresso que se desenvolvem com seu uso.

A utilização de projetos é destacada por Bishop como uma estratégia

importante e destaca três aspectos dos projetos que têm uma relação com o

componente social. São eles:

Em primeiro lugar, os projetos permitem uma participação pessoal profunda e

em conseqüência faz com que o ensino se torne mais individualizador e

personalizador, características freqüentemente ausentes dos currículos de

Matemática.

Os projetos fomentam o emprego de uma variedade de materiais que

estimulam o pensamento sobre a importância do enfoque matemático e a

interpretação e explicação da realidade. O simples fato de permitir o contato com

livros, fitas de vídeo pode fazer que os valores e idéias matemáticas se conectem

com outros aspectos do currículo escolar.

Os projetos permitem mais reflexão por parte do estudante. Por meio de

investigação e documentação de uma situação social e com apoio do professor para

analisar relações entre as idéias matemáticas e as situações concretas, o aluno

pode iniciar um processo de análise crítica de valores e idéias.

Componente cultural

O currículo deve exemplificar a Matemática como fenômeno existente em

todas as culturas e introduz a idéia técnica de cultura Matemática com seus valores

básicos de abertura e mistério.

A proposta de Bishop é que o componente cultural do currículo de Matemática

seja baseado em investigações, cujo objetivo é imitar algumas atividades de

matemáticos. Discute as fases da investigação, destacando na primeira fase a

importância da experimentação e na segunda fase a importância da reflexão, e da

comunicação por escrito da experiência.

Destaca que só participando de atividades de investigação Matemática é

possível apreciar completamente os valores de abertura e mistério das idéias

Matemáticas.

Bishop comenta que os componentes simbólico e social transmitem

mensagens importantes sobre o poder das idéias matemáticas em um contexto
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social, porque a criança não aprende necessariamente muito acerca da natureza da

atividade dentro da Matemática nem sobre a gênese da idéias matemáticas. Afirma

que até certo ponto o componente simbólico indica aos alunos quais idéias

matemáticas cremos que vale a pena conhecer e o componente social mostra como

se utilizam essas idéias e sente a necessidade de um terceiro componente que

indique como ou porque se geraram essas idéias e que permite refletir acerca do

que é a Matemática. Este componente, em vez de buscar uma perspectiva externa

da Matemática, buscará muito mais critérios internos.

O autor enfatiza a importância de equilíbrio entre esses três componentes no

currículo. Este equilíbrio também deve refletir-se em qualquer procedimento de

avaliação que se deva adotar durante um curso ou ao final dele. Destaca que os três

componentes descritos não só são necessários, mas também suficientes para criar

um currículo capaz de oferecer enculturação Matemática para todos os alunos.

Neste sentido, os PCNEM assim se manifestam:

Um Ensino Médio concebido para a universalização da Educação Básica
precisa desenvolver o saber matemático, científico e tecnológico como
condição de cidadania e não como prerrogativa de especialistas. O
aprendizado não deve ser centrado na interação individual de alunos com
materiais instrucionais, nem se resumir à exposição de alunos ao discurso
professoral, mas se realizar pela participação ativa de cada um e do coletivo
educacional numa prática e elaboração cultural (PCNEM, vol 3, p.18)

1.4 Incorporar a Matemática Financeira ao currículo do Ensino Médio: uma

alternativa interessante do ponto de vista sócio-cultural.

A análise das proposições de Bishop e das referências feitas por ele a

Kilpatrick, nos leva a considerar que os currículos de Matemática que geralmente

orientam os cursos do Ensino Médio, não levam em conta esses princípios e pouco

contribuem para a inserção dos alunos num mundo em que a matemática

desempenha uma função simbólica, social e cultural.

Permitem ainda defender a presença do estudo de temas relativos ao que se

convencionou chamar de “Matemática Financeira”, envolvendo situações do mundo

do trabalho e do consumo. Vejamos alguns argumentos que podem ser

apresentados.

A sociedade brasileira tem experimentado nos últimos anos mudanças

substanciais na estrutura de produção-distribuição de bens e serviços. O consumo
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tornou-se um fenômeno chave da sociedade em que vivemos, ao qual temos de

acudir para explicar a nossa realidade atual.

Em Temas Transversais em Educação: bases para uma formação integral, de

Maria Dolors Busquets, Manoel Cainzos et al,  Cainzos (1997, p. 108) declara que "o

consumo pode ser considerado o modo como uma sociedade organiza e procura a

satisfação das necessidades de seus membros, e também é a expressão de

significados e estratificações (condutas, modelos, estruturas)". Aqui, o autor ainda

destaca que "o consumo é, por um lado, uma realidade tão antiga como a própria

história da humanidade, e, por outro, uma problemática social de especial relevância

em nosso ambiente e momento atual" (p.108).

Sendo assim, esse autor considera ainda que "diante dessa realidade da

sociedade de consumo, o indivíduo enfrenta uma dupla problemática: por um lado é

um indivíduo potencialmente consumidor e, por outro, um indivíduo imerso em um

meio social de consumo, à margem do fato de atuar ou não como consumidor.

Muitas vezes, o indivíduo como consumidor sente-se perdido e indefeso para

assimilar a invasão massificada de bens de uso e consumo" (p.110).

O aluno do Ensino Médio é um cidadão consumidor, que também está ou

será  integrado ao mercado de trabalho. E, na qualidade de consumidor ou de

trabalhador, é importante que tenha conhecimentos mínimos sobre comércio e

finanças para que possa tomar suas decisões com mais segurança. Sabe-se que o

setor financeiro aproveita-se do escasso conhecimento do consumidor neste assunto

e, muitas vezes, explora esse fato de forma ilegal e desumana. Para enfrentar o

mundo do trabalho e consumo, o estudante necessita dominar determinados

conceitos e tecnologias. E, para que isso aconteça, há necessidade de mudanças

profundas nos currículos, como já preconizam os PCNEM, ao dizerem que

disciplinas científicas, como a Física - e, a nosso ver, a Matemática -, "têm omitido

os desenvolvimentos realizados durante o século XX e tratam de maneira

enciclopédica e excessivamente dedutiva os conteúdos tradicionais". Em seguida, o

documento apresenta a seguinte conclusão, com a qual concordamos e nela nos

ancoramos para desenvolver este trabalho, qual seja: "para uma educação com o

sentido que se deseja imprimir, só uma permanente revisão do que será tratado nas

disciplinas garantirá atualização com o avanço do conhecimento científico e, em

parte, com a incorporação tecnológica (p. 18-19).
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Expomos, adiante, uma síntese desse assunto nos diversos documentos

oficiais norteadores do ensino da Matemática nas escolas públicas.

1.5 Matemática Financeira nas propostas curriculares mais recentes

1.5.1  A Proposta Curricular Oficial para o Ensino de Matemática no Estado de

São Paulo.   

Em 1986, sob a responsabilidade da Coordenadoria de Estudos e Normas

Pedagógicas (CENP), iniciou-se o processo de elaboração da Proposta Curricular

para o Ensino de Matemática para o 2º Grau nas escolas públicas do Estado de São

Paulo, a qual doravante será citada como PCESP.

O teor da proposta foi discutido entre professores da rede pública e, na

oportunidade, várias sugestões foram lançadas, resultando na incorporação de

mudanças em partes do documento. A proposta foi reeditada e reimpressa por

vários anos consecutivos: 1ª Edição:1986, copyright-1987; 2ª Edição:1989,

reimpressão:1991; 3ª Edição:1992, 1ª reimpressão:1992, 2ª reimpressão:1992.

Porém, desde 1986, o documento trazia, na sua parte introdutória, a seguinte

indagação: “Por que ensinar Matemática?” (p.7)

 Há duas vertentes básicas do conhecimento, a partir das quais justifica-se a

inclusão da Matemática nos currículos escolares: as aplicações práticas e o

desenvolvimento do raciocínio.

Há consenso em relação a esses dois princípios – eles são realmente

componentes básicos e inseparáveis na concepção de um currículo –, mas o mesmo

não acontece quanto ao modo como um currículo deve ser organizado, a fim de que

tais metas sejam atingidas. O que, portanto, constitui uma tarefa difícil é atingir um

equilíbrio entre estas duas vertentes, conforme se observa na seguinte declaração

inscrita nesta proposta:

Somente um desempenho satisfatório de tal tarefa pode situar adequadamente
a Matemática nos currículos, servindo tanto ao estabelecimento de uma
continuidade entre a escola e a vida quanto à fundamentação das rupturas
necessárias com o senso comum, no caminho para a construção de uma
autonomia intelectual (p.8)

Por que uma nova Proposta de ensino de Matemática para o 2º grau?

Este documento faz um relato histórico da concepção da proposta,

informando que, no final de 1983, as escolas de 2º grau do Estado ganharam

autonomia, conferida pela implantação da Lei 7044/82, para reformularem suas
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grades curriculares, em razão de ter sido retirada desse grau de ensino a

obrigatoriedade da profissionalização.

Essa autonomia inviabilizou a Proposta de Matemática, até então vigente, não

apenas em relação ao número de aulas destinadas a esta disciplina, como também

em relação ao direcionamento do ensino a ser ministrado. Portanto, houve a

necessidade da elaboração de uma nova Proposta Curricular para o ensino de 2º

Grau.

O processo de elaboração da nova proposta

Da necessidade de serem estabelecidas diretrizes para o ensino de

Matemática no 2º grau, resultou o documento Diretrizes para o Ensino de

Matemática no 2º grau – versão preliminar, que foi elaborado após vários encontros

realizados em 1984 com a participação de professores representantes de todas as

regiões do Estado de São Paulo. Sua divulgação para a rede ocorreu em 1985.

Em vários encontros posteriores, essas Diretrizes foram discutidas, estudadas

e avaliadas por professores representantes de DEs. Como resultado desse trabalho,

surgiu o documento “Questões para orientar a reflexão sobre o planejamento de

ensino de Matemática para o 2º grau – 1986”, cuja finalidade era de socializar as

questões tratadas nesses encontros e propiciar sua discussão entre o maior número

possível de professores de Matemática do 2º grau. Após análise dos relatórios

enviados pelas DEs, surgiu a versão preliminar da Proposta Curricular de

Matemática, discutida por professores de Matemática do 2º grau em julho de 1987.

Com base na análise feita por esses professores, bem como por professores

do 3º grau  da UNICAMP, MACKENZIE, PUC/SP e pela Equipe Técnica de

Matemática da CENP foi elaborada a sua última versão. Nela, alguns assuntos

foram ampliados, outros modificados e outros incluídos, como é o caso de

Matemática Financeira e Potências e Expoentes.

A implantação dessa Proposta Curricular estava prevista para 1990, após

passar por um processo de análise e discussão. As suas principais preocupações

metodológicas assim se resumiam: “A participação do aluno na elaboração de seu

conhecimento é um dos pontos fundamentais da concepção atual de aprendizagem”.

Quanto à função do professor, "deve ser a de orientar a aprendizagem, isto é, a de

instigar idéias, de orientar rumos, num trabalho com erros e acertos". Dessa forma, a

proposta de desenvolvimento de um tema com os alunos deveria apresentar como
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ponto de partida "a colocação de um problema, a partir do qual se iniciará a

discussão das idéias centrais do tema em questão, levando em conta os objetivos

que se quer atingir”, completa a PCESP (p. 10-11), donde se concretiza um

processo de familiarização com os entes e conceitos matemáticos envolvidos e com

suas representações. Desse processo surge a necessidade de uma linguagem

favorável à comunicação das observações feitas, a discussão dos processos de

resolução utilizados e os resultados obtidos ( p.10-11).

De acordo também com essa proposta, na discussão de uma situação-

problema, instala-se um diálogo entre professor – aluno e aluno – professor e, sendo

assim, “a linguagem utilizada na introdução dos conceitos deve aproximar-se, o mais

possível, da linguagem do aluno”. Disso decorre que "cada conceito precisa ser

interiorizado pelos estudantes antes de qualquer tentativa de formalização". Por

conseguinte, "os próprios estudantes podem e devem elaborar algum 'dialeto', numa

tentativa de se expressar, cabendo ao professor ampliá-lo e aperfeiçoá-lo, na busca

de uma linguagem matemática formal" ( p.12).

Por outro lado, no processo ensino-aprendizagem em Matemática – tanto no

1º quanto no 2º grau – não se pode prescindir do concreto. Sendo assim,

recomenda-se, ainda:

Em alguns momentos dos cursos de função, probabilidades, trigonometria,
logaritmo e exponencial, por exemplo, o uso de calculadoras (grifo nosso) se
faz necessário. Libertando o aluno dos cálculos (que são elementos
secundários em alguns exercícios), ele poderá se preocupar com as
propriedades dos conceitos em estudo  (PCESP, p.12).

Convém aqui registrar que, na pesquisa que realizamos junto aos estudantes,

constatamos, na prática, a importância da calculadora como instrumento necessário

e indispensável para o ensino de Matemática Financeira.

Vejamos, agora, como seriam distribuídos os conteúdos e as aulas.

Os conteúdos  e o número de aulas de Matemática, por série

Com base nas orientações ora descritas, a Equipe Técnica da CENP

concebeu duas propostas, de acordo com o número de aulas de Matemática por

série, conforme transcrevemos na seqüência:
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QUADRO  I

Opção de distribuição de conteúdos para escolas com 2 ou 3 aulas semanais

ao longo das três séries do 2º grau

1ª SÉRIE:

Função

Trigonometria no triângulo

Potências e expoentes

2ª SÉRIE:

Análise Combinatória

Probabilidade

Geometria

3ª SÉRIE:

Geometria

Geometria Analítica

Matemática Financeira

Em conformidade com a mesma proposta, nas escolas com duas aulas

semanais, o tema Potências e Expoentes, por exemplo, é fundamental, pois é com

essa ferramenta que o professor faz um trabalho de desmistificação da

proporcionalidade, ao abordar crescimento populacional, juros compostos, entre

outros assuntos da espécie.

QUADRO II

Opção de distribuição de conteúdos para escolas com 4 ou 5 aulas semanais,

ao longo das três séries do 2º grau.

1ª SÉRIE:

Função (com Progressão Aritmética)

Trigonometria no triângulo retângulo

Potências e Expoentes com Exponencial e Logaritmo
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2ª SÉRIE:

Trigonometria (lª volta)

Análise Combinatória

Probabilidade

Geometria. Prismas

Sistemas Lineares com Matriz e Determinante

3ª SÉRIE:

Geometria Analítica

Matemática Financeira ou Estatística

Geometria

Polinômios e Equações Polinomiais

Números Complexos

Considerações sobre os conteúdos propostos

Alguns aspectos são considerados relevantes no tratamento dos tópicos,

como: Funções, Trigonometria no triângulo retângulo, Análise Combinatória,

Probabilidade, Geometria, Potências e Expoentes e Matemática Financeira, informa

a proposta, sugerindo ainda que, se o número de aulas permitir e o interesse da

clientela determinar, o trabalho com Seqüências também poderá ser feito de forma

organizada. Quanto aos Sistemas Lineares, objetiva-se fornecer ao aluno ferramenta

para a resolução dos Sistemas de até três equações a três incógnitas, sem a

preocupação de fazer a discussão entre eles.

Esta proposta coloca em dúvida o ensino de Matrizes no 2º grau, ao dizer: “O

que é fazer combinações lineares de equações de um sistema, senão aplicar, da

maneira que mais nos convém, os princípios Aditivo e Multiplicativo da igualdade

para resolvê-lo?” (p. 18). O documento informa que “não há necessidade (...) de o

aluno passar por um curso de Matrizes para posteriormente resolver sistemas

lineares. Por que um aluno do 2º grau deveria, então, aprender Matrizes?” (p. 18).

Na própria proposta, encontramos uma provável resposta a esse questionamento:

Talvez porque ele vá precisar desse conhecimento em algum curso do 3º grau
como por exemplo Matemática, Física, Computação, Engenharia. Ora, nesse
caso, “matrizes” deveria ser trabalhado como tema específico desses cursos,
mesmo porque a parcela de alunos do 2º grau que se dirige a esses cursos é
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muito pequena em relação ao número de estudantes desse grau de ensino.
Além disso, aprender Matrizes no 3º grau, num curso específico, seria mais
significativo para o aluno, uma vez que essa aprendizagem decorre da
necessidade de resolver alguma situação, além de ser mais rápida (PCESP,
p.18)

Um outro conteúdo, cujo ensino esta proposta também põe em dúvida, refere-

se aos Números Complexos, dizendo que os propósitos almejados com o ensino

desse tema são mais de um matemático do que de um educador ( p. 18).

A validade do ensino de Polinômios e Equações Algébricas no 2º grau

também é colocada em discussão pela PCESP, que diz: "do ponto de vista da

formação do indivíduo nesse grau de ensino, não há porque trabalhar equações de

4º, 5º, 6º graus só para determinar suas raízes, se elas não traduzem uma situação-

problema que tenha, nesta altura, algum significado para o estudante" (p.19).

Na página 19, assim são contestados o ensino das Funções trigonométricas

no círculo e o ensino das Seqüências:

O que tem levado os professores a ensinar seqüências no 2º grau? O fato de
ser um assunto fácil de aprender? É um assunto que pode ser ensinado de
forma mecânica com alguma facilidade? O aluno precisa de treino algébrico?
Para desenvolver tudo isso, poderíamos escolher outros conteúdos, que não
Seqüências. Caso as condições da clientela e tempo sejam favoráveis, o
estudo de Seqüências pode ser proveitoso e motivador, desde que a ele não se
dedique um longo tempo e que seja motivado por algum tipo de situação e
integrado com outros assuntos, como, por exemplo, funções do 1º grau,
exponencial, juros compostos, geometria métrica, trigonometria ( p. 19).

Toda essa reflexão é bastante pertinente, entretanto, na parte final da

Proposta Curricular Oficial para o Ensino de Matemática no Estado de São Paulo

encontra-se o ponto central ligado à Matemática Financeira. São 65 páginas

reservadas para um capítulo sobre esse tema e que, sintetizamos, na seqüência, por

ser de fundamental interesse para a presente pesquisa.

O capítulo sobre Matemática Financeira

Na página 292, item 7.6 desta proposta, consta a seguinte observação, que

julgamos bastante interessante, sobretudo do ponto de vista da história da política

educacional:

O assunto ‘Matemática Financeira não possui tradição no ensino de
Matemática por não ser ministrado sistematicamente nas escolas do 2º grau.
Por causa dessa falta de tradição, talvez haja alguma resistência com relação à
sua introdução nos conteúdos atualmente ensinados (PCESP, p.292).



33

Como se observa aqui, o documento reconhece que a Matemática Financeira

está indevida e acidentalmente excluída do ensino da Matemática no 2º grau. Por

conseguinte, conclama os educadores a assumirem novas posturas frente à crise do

sistema educacional, dizendo na mesma página (292) que "É chegado o momento

em que nós, educadores, precisamos ousar modificar situações instaladas e

promover ações que mudem posturas, diante da crise do sistema educacional

vigente" (grifo nosso).

Cumpre destacar que esta Proposta está calcada parcialmente num primeiro

documento oficial, intitulado: Subsídio para Implementação dos Guias Curriculares –

volume 2, 1982. Diante desse fato, é importante destacar que, após decorridos 20

anos, o ensino de Matemática Financeira ainda não foi implementado efetivamente

nas escolas do Ensino Médio, embora a Proposta ressaltasse: "a questão do ‘por

quê?’ precisa ser discutida amplamente na sala de aula. É o problema da

‘significância’,  um elemento no mínimo educacional, para que se possa propor um

curso de Matemática Financeira para alunos do 2º grau da rede pública estadual.

Gostaríamos que o problema da ‘significância’ se tornasse, além de educativo, um

elemento motivador do ensino (em geral)" (p. 292).

Uma característica desta proposta é que ela não pressupõe pré-requisitos

para o ensino de Matemática Financeira, o que impõe um caráter de certa

“independência” em relação a outros conhecimentos matemáticos. Pode-se observar

essa marca quando esse documento diz que "conhecimentos necessários ao estudo

de Matemática Financeira são, sempre que possível, construídos localmente" e que

"a introdução de uma nova idéia ou conceito é feita a partir de situações-problema

do dia-a-dia, no sentido de motivar o estudante a propor caminhos para resolvê-la (p.

293).

Os conteúdos tratados nesta proposta atingem os principais conhecimentos

necessários para que o aluno do Ensino Médio possa exercer plenamente sua

cidadania, especialmente no que tange às atividades de consumo e trabalho,

abrangendo desde as noções de Porcentagem simples, passando pelos Juros

Simples, Descontos Simples, Juros Compostos, Desconto Composto e Amortização.

Apenas os conhecimentos de Capitalização não são aqui contemplados. Estes

podem, perfeitamente, ser abordados junto com as amortizações, pois envolvem os

mesmos conceitos.
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A parte final do documento é de suma importância, pois trata dos conceitos de

valores financeiros equivalentes, que são conhecimentos necessários para que o

aluno possa se tornar mais crítico e autônomo nas questões de compras parceladas

e financiamentos.

Vejamos a lista dos conteúdos inseridos pela PCESP.

Os conteúdos apresentados nesta proposta:

Noção de Porcentagem

Conceitos de Capital, Juros, Taxa de Juros, Unidade de Tempo, Prazo, Montante

Modalidades de Juros: Juros Simples – Juros Compostos

Juros simples

Juros Compostos

Tipos de taxas de juros

Desconto: Desconto Simples e Desconto Composto

Valores Financeiros Equivalentes

Equações de Equivalência – Anuidades

Todos os conceitos propostos neste documento são contextualizados e

desenvolvidos sempre a partir de uma situação-problema. Os contextos aqui

utilizados são situações do dia a dia de qualquer cidadão e estão bem próximos do

aluno. Isso propicia que exista um vínculo entre a escola e a vida do estudante

capaz de assegurar ao mesmo condições de exercer plenamente a sua cidadania.

Um outro assunto que merece destaque refere-se às deduções de fórmulas,

que, nesta proposta, sugere-se que sejam feitas por ocasião da resolução de cada

problema proposto, localmente, como já foi dito anteriormente.

Os cálculos envolvidos nos problemas são resolvidos, na medida do possível,

à mão, mas a maioria deles requer o uso de uma calculadora científica, pois sem o

uso desse valioso instrumento os cálculos se tornam muito lentos e isso pode

desmotivar o aluno a resolver os problemas e a não valorizar estes conhecimentos

com relação à aplicação no dia a dia do comércio, consumo e trabalho.

Sobre a utilização da calculadora científica, essa Proposta Curricular coloca

em destaque e elabora um breve histórico, informa que "o matemático John Napier
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(1550 – 1617), ao estudar progressões aritméticas e progressões geométricas,

descobriu que havia relações entre elas. Estava descoberto, assim, o cerne do

conceito de logaritmo. Isto ocorreu por volta de 1590" (PCESP, p. 317).

Esse documento cita ainda o matemático Henry Briggs, contemporâneo de

Napier, que também desenvolveu pesquisas sobre os logaritmos, e registra também

a questão do avanço tecnológico, dizendo que "hoje em dia a aplicação

computacional dos logaritmos deixou de ter utilidade devido ao avanço tecnológico

da microeletrônica que permitiu a construção de máquinas de calcular extremamente

rápidas e eficientes" (p. 317).

Tudo isso corrobora a nossa hipótese sobre o fato de a calculadora ser

indispensável no ensino da Matemática Financeira.

No que se refere à parte destinada aos descontos, a proposta insere

informações sobre documentos comerciais, como Notas Promissórias e Letras de

Câmbio, e sugere ao professor consultar o Código Comercial Brasileiro, a fim de

obter mais informações sobre outros títulos de crédito.

Registre-se que, na pesquisa de campo por nós realizada junto a alunos

egressos e a alunos que estão cursando o Ensino Médio – vide Capítulo 2 –,

utilizamos situações-problema semelhantes às dessa Proposta.

Ainda em relação à Matemática Financeira, a Proposta Curricular do Estado

de São Paulo traz conhecimentos sobre Amortização, que são extremamente úteis

no momento em que se realiza uma compra a prazo. É importante lembrar que esse

procedimento está presente em todos os momentos da vida de um cidadão, seja no

papel de consumidor, comerciário, comerciante, empresário, ou em quaisquer outros

setores financeiros.

Um fato curioso e merecedor de destaque diz respeito ao reconhecimento

expresso, por parte da Proposta, conforme transcrevemos abaixo, de que os

conceitos de valores financeiros equivalentes – Amortização e Capitalização – são

difíceis, mas de extrema utilidade no dia a dia do cidadão. Assim consta do

documento:

O conceito de valores financeiros equivalentes poderá trazer dificuldades, tanto
no ensino quanto na aprendizagem; os professores poderiam argumentar que
tal conceito é inviável de ser ministrado n 2º grau, porém tal conceito poderá
ser fundamental para um entendimento melhor, por exemplo, do que ocorre em
financiamentos e aberturas de crediários (p. 350).



36

Na página 353, a proposta salienta ainda a importância do conhecimento

sobre Amortizações e cita uma situação prática em que um vendedor, ou um

funcionário de uma financiadora necessita calcular o valor da prestação de uma

compra a prazo. Nesse caso, não sabendo como proceder, essa pessoa apenas

multiplica o valor a ser financiado por um coeficiente conveniente consultado em

uma tabela qualquer. Cumpre esclarecer que o referido coeficiente, encontrado na

citada tabela, é calculado utilizando-se uma expressão que foi deduzida a partir da

soma de uma Progressão Geométrica (o valor à vista de qualquer compra parcelada

é uma soma de P.G.):

           i       .

   1 – (1 + i)-n

onde: “i”  é a taxa de juros unitária e “n”  é o número de parcelas

Esta expressão faz parte da fórmula da amortização que é:

P =   A .               i         .

      1 – (1 + i)-n

onde: “P”  é o valor da parcela a ser paga mensalmente  e  “A” é o valor atual da

compra (valor à vista)

Se esse tipo de exemplo for utilizado em sala de aula por um professor de

Matemática Financeira, ele será capaz de despertar no aluno a percepção de que os

responsáveis pelo setor financeiro dessa tal loja confeccionam uma tabela de acordo

com a taxa de juros que querem cobrar, e distribuem-na aos seus vendedores para

que estes a utilizem para informarem ao consumidor sobre o valor da parcela mensal

de qualquer compra.

Tanto o tipo de comportamento "equivocado" ou "mal intencionado", por parte

de quem vende, quanto a possível condição de "explorado", por parte de quem

compra, podem ser evitados se, na Educação Básica, for possível ao aluno aprender

como, de fato, se dão os cálculos de acordo com a Matemática Financeira.

Conforme se observa, em linhas gerais, a Proposta Curricular Oficial para o

Ensino de Matemática no Estado de São Paulo de que tratamos até aqui corrobora a
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finalidade primordial desta pesquisa, de propor que a Matemática Financeira seja

incluída no currículo do Ensino Médio.

Vejamos, a seguir, o que dizem os Parâmetros Curriculares Nacionais a

respeito do ensino da Matemática, bem como do tema que aqui se discute: a

Matemática Financeira.

1.5.2 Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ministério da Educação

A partir de 1998, foram introduzidos no Brasil os Parâmetros Curriculares

Nacionais para o Ensino Fundamental (PCNEF) e, em 1999, os Parâmetros

Curriculares para o Ensino Médio (PCNEM). Esses documentos anunciam que não

devem ser tomados como propostas fechadas, mas como uma orientação para

elaboração do currículo escolar de Matemática.

Na parte introdutória, ao se referirem aos conhecimentos matemáticos, os

PCNEF sugerem que se discuta sobre a natureza e o papel que a Matemática

desempenha no currículo. Em seguida, descreve as principais características da

Matemática, destacando que o conhecimento matemático é fruto da interação

humana com o contexto natural, social e cultural.

Em linhas gerais, "a Matemática caracteriza-se como uma forma de

compreender e atuar no mundo", constituindo, assim, aspecto de formação básica

para a cidadania. Isso significa que ela contribui para "refletir sobre as condições

humanas de sobrevivência, sobre a inserção das pessoas no mundo do trabalho,

das relações sociais e da cultura e sobre o desenvolvimento da crítica e do

posicionamento diante das questões sociais" (p.24-26).

Segundo o documento, a Matemática deve desempenhar um papel que leve o

aluno a inserir-se no mundo do trabalho. Para tanto, deve formar capacidades

intelectuais de forma equilibrada, desenvolvendo ao mesmo tempo capacidades de

estruturação do pensamento, de raciocínio, de resolução de problemas da vida

cotidiana, de exercício de atividades do mundo do trabalho e interdisciplinaridade.

Os grandes avanços científicos e tecnológicos "surgiram de necessidades e

de problemas com os quais os homens depararam ao longo da história e para os

quais encontraram soluções brilhantes e engenhosas, graças a sua inteligência,

dedicação e perseverança". Nesse cenário sempre estiveram aliados o Trabalho e a

Matemática (p. 33).
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Após várias considerações sobre as transformações políticas, sociais e

tecnológicas ocorridas nos últimos anos, os PCNEF (3º e 4º ciclos), apontam no

sentido de que situações ligadas ao tema do trabalho podem se tornar contextos

interessantes a serem explorados em sala de aula, e destacam que, especialmente,

"aspectos ligados aos direitos do consumidor também necessitam da Matemática

para serem mais bem compreendidos". Ainda a respeito do mundo do trabalho e do

consumo, bem como das relações sociais que envolvem os setores comerciais e

financeiros, e nos quais tanto a Matemática quanto a Economia estão inseridas, os

PCNEF dizem ainda:

Todos os grupos sociais trabalham, seja em ocupação remunerada ou não,
seja na produção de bens para a própria sobrevivência ou para a
sobrevivência dos outros. Assim, de formas diferenciadas e desiguais, as
pessoas produzem e consomem bens, produtos e serviços, estabelecendo
relações por meio de trocas de caráter econômico, político e cultural,
produzindo modos de ser e de viver (p. 34-35).

Conforme se observa, ainda que de forma implícita, os PCN de Matemática

para o Ensino Fundamental já preconizam desde o 3º ciclo o ensino de Matemática

Financeira. Eles apontam os seguintes itens, no que concerne aos Conceitos e

Procedimentos: Resolução de problemas que envolvam grandezas diretamente

proporcionais e inversamente proporcionais por meio de estratégias variadas,

incluindo a regra de três. Resolução de situações-problema que envolvam juros

simples e alguns casos de juros compostos (grifo nosso), construindo estratégias

variadas, particularmente as que fazem uso de calculadora (p. 87)

O que preconizam os PCN  do Ensino Médio

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM, 1999)

propõem que os alunos percebam as mais variadas situações de aplicações da

Matemática, declarando que "possivelmente, não existe nenhuma atividade da vida

contemporânea, da música à informática, do comércio à meteorologia, da medicina à

cartografia, das engenharias às comunicações, em que a Matemática não

compareça de maneira insubstituível para codificar, ordenar, quantificar e interpretar

compassos, taxas, dosagens, coordenadas, tensões, freqüências e quantas outras

variáveis houver " (p.21-22)

O documento enfatiza que o papel da Matemática no Ensino Médio não é

apenas formativo – por ajudar a estruturar o raciocínio dedutivo – ou instrumental –

por ser uma ferramenta auxiliar em todas as atividades humanas –, mas que ela
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também deve ser vista como ciência, com suas características estruturais

específicas. Destaca também a importância de o aluno perceber que as definições,

demonstrações e encadeamentos conceituais e lógicos têm a função de construir

novos conceitos e estruturas a partir de outros, e que servem para validar intuições e

dar sentido às técnicas apresentadas. Cabe ainda apresentar ao aluno o

conhecimento matemático de modo a que ele possa buscar novas informações e

instrumentos necessários para que seja possível continuar aprendendo.

O documento apresenta um conjunto de indicações, frise-se: muito

interessantes, que são inclusive encontradas nas reformas curriculares que

aconteceram nos últimos anos em vários países. Embora exista consenso sobre as

idéias veiculadas nos PCNEM, para que se mantenha coerência em relação a esses

princípios, eles devem ser amplamente discutidos.

Diante dessa situação, surge a necessidade de um amplo debate acerca

dessas questões, por parte dos professores de Matemática que atuam no Ensino

Médio. Dentre as questões mais pertinentes, destacam-se:

! Que competências, conceitos e conhecimentos constituirão o currículo

de Matemática do Ensino Médio?

! Como identificar contextos que mais se aproximam dos interesses dos

jovens?

! Como estabelecer conexões entre os temas matemáticos e de outras

áreas do currículo?

Os PCNEM enfatizam, como critério essencial para a escolha do conteúdo a

ser ensinado, o potencial de permitir conexões: a) entre diferentes temas

matemáticos; b) entre temas matemáticos e de outras áreas do conhecimento; e c)

entre temas matemáticos e temas transversais.

Um dos questionamentos que, comumente, são feitos aos PCNEM refere-se à

falta de clareza quanto aos conteúdos específicos das diferentes áreas de

conhecimento. Talvez, por esse motivo, a SEMTEC tenha editado o documento

PCN+, em que aparecem detalhados os conteúdos a serem trabalhados.

O que dizem os PCN+: Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias

Os PCN+ constituem documento que visa a complementar os PCNEM e,

assim como estes, declaram não terem pretensão normativa. Trata-se de uma
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tentativa de reformulação do Ensino Médio e de organização das suas áreas do

conhecimento, mediante discussão das condições do aprendizado, a fim de

responder às transformações sociais e culturais da sociedade contemporânea.

Cumpre aqui lembrar que, nas diretrizes e parâmetros organizadores do

Ensino Médio, a Biologia, a Física, a Química e a Matemática integram a mesma

área do conhecimento. Nos PCN+, ao contrário, define-se a área das Ciências da

Natureza, Matemática e suas tecnologias, facilitando a apresentação dos objetivos

educacionais, que organizam o aprendizado em três conjuntos de competências,

quais sejam:

•  Representação e Comunicação.

•  Investigação e Compreensão.

•  Contextualização sócio-cultural.

O documento fixa como objetivo central facilitar a organização do trabalho da

escola. Ele explicita a articulação das competências gerais que se desejam

promover com os conhecimentos disciplinares e apresenta um conjunto de

sugestões de prática educativa e de organização dos currículos, estabelecendo

temas estruturadores do ensino disciplinar na área já citada, das Ciências da

Natureza, Matemática e suas tecnologias.

Na parte destinada à reflexão sobre A Reformulação do Ensino Médio, são

apresentadas estas cinco temáticas:

1ª) A natureza do Ensino Médio e as razões da reforma.

2ª) Como rever o projeto pedagógico da escola.

3ª) Novas orientações para o ensino.

4ª) Conhecimentos, competências, disciplinas e seus temas estruturadores.

5ª) A articulação entre as disciplinas em cada uma das áreas.

Ao tratar da natureza do Ensino Médio e das razões da reforma, os PCN+

declaram, conforme dissemos no início deste trabalho, que o novo Ensino Médio

deixa de ser apenas profissionalizante ou preparatório para o Ensino Superior, para

assumir a responsabilidade de completar a educação básica. Em síntese, nesse

nível, pretende-se “preparar para a vida, qualificar para o exercício da cidadania e

capacitar para o aprendizado permanente em eventual prosseguimento dos estudos

ou diretamente no mundo do trabalho” (PCN+, 2002, p.08).

É importante aqui destacar que “num mundo como o atual, de tão rápidas

transformações e de tão difíceis contradições, estar formado para a vida significa
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mais do que reproduzir dados, denominar, classificar ou identificar símbolos”,

conforme advertem os PCN+, 2002, p. 08.

Quanto à necessidade de revisão do projeto pedagógico da escola, os PCN+

assim justificam: "quem vive o cotidiano escolar percebe que os velhos paradigmas

educacionais, com seus currículos estritamente disciplinares, se revelam cada vez

menos adequados, com reflexos no aprendizado e no próprio convívio" (p.10).

Entretanto, constituem obstáculos para a implementação de uma nova escola,

segundo os PCN+ (p. 10):

•  A tradição estritamente disciplinar do Ensino Médio.

•  A transmissão de informações desprovidas de contextos.

•  A resolução de exercícios padronizados.

•  O ensino conduzido em função de exames de ingresso à educação superior.

•  A expectativa dos jovens, de seus familiares e, até mesmo, das próprias

instituições escolares de que os agentes no processo educacional sejam os

professores, assim considerados transmissores de conhecimento.

•  A passividade dos estudantes, assumindo o papel de meros receptores.

•  A escola como simples local onde ocorre essa “transmissão de conhecimento”.

•  Ensino descontextualizado.

De forma contraditória, essa identificação de dificuldades abre, ao mesmo

tempo, espaço para o desenvolvimento de estratégias e para a mobilização de

recursos, a fim de se construir a nova escola de nível médio, que:

não há de ser mais um prédio, mas um projeto de realização humana,
recíproca e dinâmica, de alunos e professores ativos e comprometidos, em que
o aprendizado esteja próximo das questões reais apresentadas pela vida
comunitária ou pelas circunstâncias econômicas, sociais e ambientais. Mais do
que tudo, quando fundada numa prática mais solidária, essa nova escola estará
atenta às perspectivas de vida de seus partícipes, ao desenvolvimento de suas
competências gerais, de suas habilidades pessoais, de suas preferências
culturais” (PCN+, 2002, p. 10).
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Em razão dessas novas pretensões educativas, os PCN+ apresentam novas

orientações para o ensino, que ampliam as orientações dos PCNEM e adiantam

elementos que não estavam ainda explicitados. Dentre essas orientações que são

de utilidade para o professor de cada disciplina, constam:

•  definição de conteúdos;

•  adoção de opções metodológicas;

•  formas de articulação das disciplinas para organizar, conduzir e avaliar o

aprendizado;

•  direções e meios para a formação continuada dos professores do Ensino Médio,

no sentido de garantir-lhes permanente instrumentação e aperfeiçoamento para o

trabalho que deles se espera.

Os temas estruturadores no âmbito do ensino e da aprendizagem da Biologia,

Física, Química e Matemática incorporam metas educacionais comuns e, por isso,

implicam modificações em procedimentos e métodos, bem como, nova atitude da

escola e do professor.

Finalmente, para tratar da articulação entre as disciplinas em cada uma das

áreas, os PCN+ dizem que “é preciso um esforço da escola e dos professores para

relacionar as nomenclaturas e, na medida do possível, partilhar culturas”. Isso supõe

que seja traçado um objetivo mais pedagógico que epistemológico. E referindo-se,

ainda que implicitamente, à Matemática Comercial e Financeira, os PCN+ declaram

que “mesmo no interior de uma mesma disciplina como a Matemática as igualdades

e variações podem ter muitos significados, relativamente distintos” (p. 17).

A contextualização no ensino das Ciências

Ensinar de forma contextual constitui, segundo os PCN+ “motivação

importante para o aprendizado mais geral e abstrato”

Sendo assim, "é preciso investigar e compreender, além das contas

domésticas de luz ou de gás, também a matriz energética que relaciona os setores

sociais que demandam energia". E o documento continua, dizendo que "é preciso

levar em conta os impactos ambientais e os custos financeiros e sociais das distintas

opções energéticas, temas fronteiriços com a Economia e a Geografia, da área de

ciências humanas". Para tanto, advertem os PCN+ que "essa articulação

interdisciplinar, promovida por um aprendizado com contexto, não deve ser vista

como um produto suplementar a ser oferecido eventualmente se der tempo, porque
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sem ela o conhecimento desenvolvido pelo aluno estará fragmentado e será

ineficaz" (p. 30-31).

Para isso, prosseguem os PCN+:

os professores precisam relacionar as nomenclaturas e os conceitos de que
fazem uso com o uso feito nas demais disciplinas, construindo, com objetivos
mais pedagógicos do que epistemológicos, uma cultura científica mais ampla.
Em termos gerais, a contextualização no ensino de ciências abarca
competências de inserção da ciência e de suas tecnologias em um processo
histórico, social e cultural e o reconhecimento e discussão de aspectos práticos
e éticos da ciência no mundo contemporâneo (p. 30-31).

Sobre a Matemática

Na parte específica destinada à Matemática, a proposta enfatiza a

importância da contextualização – frise-se, naturalmente presente na Matemática

Comercial e Financeira –, dizendo:

aprender Matemática de uma forma contextualizada, integrada e relacionada a
outros conhecimentos traz em si o desenvolvimento de competências e
habilidades que são essencialmente formadoras, à medida que
instrumentalizam e estruturam o pensamento do aluno, capacitando-o para
compreender e interpretar situações , para se apropriar de linguagens
específicas, argumentar, analisar e avaliar, tirar conclusões próprias, tomar
decisões, generalizar e para muitas outras ações necessárias à sua formação
(p. 111).

Conforme se observa, o contexto vivenciado pelo aprendiz é elemento de

primordial importância para o processo de ensino-aprendizagem. Quanto mais

oportunidades o aluno tiver de analisar e de resolver problemas de forma prática,

mais aprenderá a se marcar como sujeito de suas ações e, por conseguinte, de

exercer sua condição de cidadão.

Conforme dissemos, ao inserir conteúdos de Matemática Comercial e

Financeira nos currículos do Ensino Médio, é importante que isso seja feito numa

perspectiva de resolução de problemas, lembrando que, segundo os PCN+ : "A

resolução de problemas é peça central para o ensino de Matemática" (p.112)

As competências em Matemática

Três grandes competências foram eleitas, pela área de Ciências da Natureza,

Matemática e suas Tecnologias, como metas a serem perseguidas durante essa

etapa da escolaridade básica e complementar do ensino fundamental para todos os

brasileiros. São elas: representação e comunicação; investigação e compreensão;

contextualização sócio-cultural.
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A primeira grande competência – representação e comunicação – envolve a

leitura, a interpretação e a produção de textos nas diversas linguagens e formas

textuais características dessa área do conhecimento. A segunda – investigação e

compreensão – marca-se pela capacidade de enfrentamento e resolução de

situações-problema, utilização dos conceitos e procedimentos peculiares do fazer e

pensar das ciências. A terceira – contextualização no âmbito sócio-cultural – está

relacionada à forma de análise crítica das idéias e dos recursos da área e das

questões do mundo, que podem ser respondidas ou transformadas por meio do

pensar e do conhecimento científico.

Apresentando exemplos que procuram auxiliar a compreensão de como é

possível desenvolver as competências eleitas na Matemática, esse documento

aponta e detalha o sentido dessas competências, explicitando o que se espera do

aluno em cada uma delas. Do rol das habilidades previstas para cada uma das

competências citadas, selecionamos aquelas que, julgamos, articulam-se mais

diretamente com o objeto desta pesquisa. Vejamos, adiante, a transcrição dos itens

selecionados do PCN+, p. 114-119:

Representação e comunicação

•  Símbolos, códigos e nomenclaturas de ciência e tecnologia.

Na área: Reconhecer e utilizar adequadamente, na forma oral e escrita, símbolos,

códigos e linguagem científica.

Em Matemática: Reconhecer e utilizar símbolos, (.....) compreender o significado de

dados apresentados por meio de porcentagens, escritas numéricas, potências de

dez.

•  Análise e interpretação de textos e outras comunicações de ciência e tecnologia.

Na área: Consultar, analisar e interpretar textos e comunicações de ciência e

tecnologia veiculados em diferentes meios.

Em Matemática: Ler e interpretar diferentes tipos de textos com informações

apresentadas em linguagem matemática, desde livros didáticos até artigos de

conteúdo econômico, social ou cultural, manuais técnicos, contratos comerciais,

folhetos com propostas de vendas ou com plantas de imóveis, indicações em bulas

de medicamentos, artigos de jornais e revistas.

•  Elaboração de comunicações.
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Na área: Elaborar comunicações orais ou escritas para relatar, analisar e

sistematizar eventos, fenômenos, experimentos, questões, entrevistas, visitas,

correspondências.

Em Matemática: Produzir Textos analíticos para discutir, sintetizar e sistematizar

formas de pensar, fazendo uso, sempre que necessário, da linguagem matemática.

Redigir resumos, justificar raciocínios, propor situações-problema, sistematizar as

idéias principais sobre dado tema matemático com exemplos e comentários próprios.

Expressar-se da forma oral para comunicar idéias, aprendizagens e dificuldades de

compreensão; por exemplo, explicando a solução dada a um problema, expondo

dúvidas sobre um conteúdo ou procedimento, propondo e debatendo questões de

interesse.

•  Discussão e argumentação de temas de interesse da ciência e tecnologia.

Na área: Analisar, argumentar e posicionar-se criticamente em relação a temas de

ciência e tecnologia.

Em Matemática: Compreender e emitir juízos próprios sobre informações relativas à

ciência e tecnologia de forma analítica e crítica, posicionando-se com argumentação

clara e consistente sempre que necessário, identificar corretamente o âmbito da

questão e buscar fontes onde possa obter novas informações e conhecimentos. Por

exemplo, ser capaz de analisar e julgar cálculos efetuados sobre dados econômicos

ou sociais, propagandas de vendas a prazo.

Investigação e compreensão

•  Modelos explicativos e representativos

Na área: Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos para situações-problema,

fenômenos ou sistemas naturais ou tecnológicos.

Em Matemática: Interpretar, fazer uso e elaborar modelos e representações

matemáticas para analisar situações; por exemplo, utilizar funções ou gráficos para

modelar situações envolvendo cálculos de lucro máximo ou prejuízo mínimo;  (........)

Contextualização sócio-cultural

•  Ciência e tecnologia na história

Na área: Compreender o conhecimento científico e o tecnológico como resultados de

uma construção humana, inseridos em um processo histórico e social.
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Em Matemática: Perceber o papel desempenhado pelo conhecimento matemático no

desenvolvimento da tecnologia e a complexa relação entre ciência e tecnologia ao

longo da história. A exigência de rapidez e complexidade dos cálculos fez com que a

Matemática se desenvolvesse e, por outro lado, as pesquisas e avanços teóricos da

Matemática e demais ciências permitiram o aperfeiçoamento de máquinas como o

computador, que vêm tornando os cálculos cada vez mais rápidos.

•  Ciência e tecnologia na cultura contemporânea

Na área: Compreender a ciência e a tecnologia como partes integrantes da cultura

humana contemporânea.

Em Matemática: Compreender formas pelas quais a Matemática influencia nossa

interpretação do mundo atual, condicionando formas de pensar e interagir. Por

exemplo, comparando os cálculos feitos pelas máquinas com aqueles feitos  “com

lápis e papel”, e identificando a função, especificidades e valores de cada um desses

meios na construção do conhecimento.

•  Ciência e tecnologia, ética e cidadania

Na área: Reconhecer e avaliar o caráter ético do conhecimento científico e

tecnológico e utilizar esse conhecimento no exercício da cidadania.

Em Matemática: Compreender a responsabilidade social associada à aquisição e

uso do conhecimento matemático, sentindo-se mobilizado para diferentes ações,

seja em defesa de seus direitos como consumidor, dos espaços e equipamentos

coletivos ou da qualidade de vida. Conhecer recursos, instrumentos e procedimentos

econômicos e sociais para posicionar-se, argumentar e julgar sobre questões de

interesse da comunidade, como problemas de abastecimento, educação, saúde e

lazer, percebendo que podem ser muitas vezes quantificados e descritos através do

instrumental da Matemática e dos procedimentos da ciência.

Temas estruturadores do ensino da matemática

De acordo com o PCN+, os temas que estruturam o ensino da matemática

resumem-se em três: Álgebra: números e funções; Geometria e medidas; Análise de

dados.

Não estão explicitados nesse documento (PCN+) os Temas ou Unidades

Temáticas de Matemática Financeira. Entretanto, conforme expusemos até aqui,

cremos estar subjacente este trabalho. Especialmente nas estratégias para a ação,

traçadas pelo PCN+, conforme exposto a seguir.
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Estratégias para a ação

Uma vez que “a proposta é a de articular conteúdos e competências, a forma

de trabalho é determinante para que muitas das competências almejadas possam se

desenvolver”. De acordo com os PCN+ (2002, p. 129), é importante observar os

seguintes aspectos didático-pedagógicos:

a) O tratamento de situações-problema: preferencialmente se as situações são

tomadas em contexto real. É um recurso a ser privilegiado no Ensino Médio e supõe

postura de investigação frente a qualquer situação que requeira resolução de

problemas. Dois fatores são determinantes nesse caso: o aspecto desafiador das

atividades e a postura do professor de problematizar e de permitir que os alunos

pensem por si mesmos, errando e persistindo.

b) O trabalho em grupo: a interação é sempre uma valiosa modalidade de trabalho

para desenvolvimento das competências.

c) A comunicação em Matemática: é um aspecto importante por tratar-se de uma

competência valiosa como relato, registro e expressão, sobretudo nos trabalho em

grupo.

d) O desenvolvimento de projetos: é uma importante forma de trabalho porque

atende ao caráter interdisciplinar de trabalho, proposto pelo PCN+, oportunizando

transcender a Matemática para se estender a outras disciplinas, abrindo caminhos

para envolvimento e participação de toda a comunidade escolar.

Por todo o exposto, defendemos a implementação de projetos

interdisciplinares  no Ensino Médio. Cremos que por meio deles é possível, desde já,

propiciar ao educando a oportunidade de vivenciar, na escola, as práticas comerciais

e financeiras do dia a dia.

Sintetizando o que foi apresentado no item 1.5, a respeito do tema

Matemática Financeira nas propostas curriculares que propõem as diretrizes para o

Ensino Médio, cumpre registrar que apenas no primeiro documento analisado -

Proposta Curricular Oficial para o Ensino de Matemática no Estado de São Paulo

(PCESP) -, esse tema foi previsto e abordado de forma explícita. Entretanto, é

importante ressaltar que, nas diretrizes de todas as Propostas Oficiais (PCNEF,

PCNEM e PCN+) analisadas, a Matemática Financeira está subjacente, isto é,

observa-se a presença desse tema de forma implícita. Convém frisar que esse fato

se dá em razão da sua significância e dimensão sócio-cultural, pragmática, utilitária

e relacionada ao cotidiano das pessoas.     
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1.6  Matemática Financeira nos livros didáticos

Sabemos que os livros didáticos têm grande influência no trabalho

desenvolvido pelos professores em sala de aula. Pode-se dizer que eles acabam

orientando as escolhas de conteúdos de forma mais direta que os próprios

documentos oficiais.

Sendo a Matemática Financeira um conhecimento necessário e que permeia

toda atividade do ser humano nos dias de hoje, resolvemos analisar algumas obras,

sob a ótica dos conteúdos freqüentemente encontrados nos problemas cotidianos,

tais como:

•  Porcentagem

•  Juros Simples

•  Descontos Bancários Simples

•  Juros Compostos

•  Amortizações (Compras Parceladas)

•  Capitalizações (Poupança Programada, Previdência Privada)

•  Sistemas de Empréstimos

Todos estes assuntos estão presentes no dia a dia de qualquer cidadão

brasileiro, principalmente as Porcentagens (nos descontos concedidos pelos

comerciantes), Amortizações (formas de pagamento de compras parceladas),

Capitalizações (Previdência – que deve ser uma preocupação de todo jovem, após a

Reforma Previdenciária já aprovada pelo governo), e os Sistemas de Empréstimos

que também faz parte do cotidiano de qualquer pessoa física ou jurídica no Brasil.

Analisamos 8 (oito) obras didáticas destinadas a alunos do Ensino Médio,

para verificar a presença de conteúdos indispensáveis de Matemática Financeira

para que o cidadão possa analisar as melhores propostas de consumo no mundo do

comércio.

Identificação da obra Conteúdos de Matemática Financeira

1

"NOVO BEZERRA-MATEMÁTICA", 2º Grau.

Volume único. ( BEZERRA, Manoel Jairo.

PUTNOKI, José Carlos. 1994. SP. ,Ed.

Scipione.

Não encontramos nem conteúdos nem contextos sobre

Matemática Financeira nesta obra
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2

 "Curso de MATEMÁTICA". BIANCHINI,

Edwaldo. PACCOLA, Herval. Volume Único.

558 páginas. S.P. 1997. Ed. Moderna.

Nesta obra há um pequeno capítulo com 8 páginas sobre

Matemática Financeira, apresentando rápidas noções de

Porcentagem, Juros Simples e Juros Compostos. No

capítulo sobre Progressões Geométricas não há inserção

de ensinamentos sobre Amortização, Capitalização,

Empréstimos Parcelados, Financiamentos de Bens, etc. A

nosso ver, no estudo de Progressões Geométricas, devem

ser explorados sistematicamente os contextos de compras

parceladas e capitalizações. É uma inserção muito

pequena de Matemática Financeira (8 páginas) para um

livro volumoso, e não fornece conhecimentos suficientes

deste conteúdo aos alunos do Ensino Médio.

3

Benigno Barreto Filho e Cláudio Xavier da

Silva. Obra composta por 3 volumes. FTD-

1998.

No 3º volume há um capítulo de 10 páginas envolvendo

Matemática Financeira, juntamente com conhecimentos

de estatística. Este capítulo traz 9 problemas de

porcentagem, 12 envolvendo operações com mercadorias,

11 sobre descontos simples e 14 sobre acréscimos e

descontos sucessivos. Não encontramos problemas sobre

parcelamentos de compras ou empréstimos, poupança

programada e previdência privada nos contextos de

progressões geométricas. Também não apresenta

contextos de Matemática Financeira nos exercícios de

função exponencial e função logarítmica.

4

"Curso de MATEMÁTICA". BIANCHINI,

Edwaldo e PACCOLA, Herval. Ed. Moderna,

1999. (Volume Único. 689 páginas. S.P.

1999)

Encontramos apenas 15 páginas sobre Matemática

Financeira logo após os conhecimentos de logaritmos.

5

DANTE, Luiz Roberto Dante. Ed. Ática,

2000. (Vol. Único, 615 páginas).

Logo após o capítulo sobre trigonometria há um capítulo

sobre Matemática Financeira, com 11 páginas, que traz 17

problemas de porcentagem, 12 de juros Simples, 11 de

Juro Composto e 13 problemas Gerais. Das obras

analisadas, é a que mais conhecimentos de Matemática

Financeira traz aos alunos do Ensino Médio.

6

"Matemática - AULA POR AULA" Encontramos apenas uma seção especial de 10 páginas
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BARRETO FILHO, Benigno, SILVA,

Cláudio Xavier da. Ed. FTD. 2000. (Vol.

Único. 671 páginas).

contendo conhecimentos de porcentagem e descontos

simples.

7

"Matemática Completa" GIOVANNI, José

Ruy, BONJORNO José Roberto, GIOVANNI

JR.  José Ruy. Ed. FTD, 2002. (Vol. Único.

592 páginas).

O nome sugere vastos conhecimentos de Matemática

Financeira. Entretanto, nele, só encontramos uma unidade

especial com 6 páginas (da 311 à 316) contendo conceitos

e alguns poucos problemas (em torno de 20) de

Porcentagem.

8

"Matemática - NOVO ENSINO MÉDIO".

SANTOS, Carlos Alberto Marcondes dos,

GENTIL, Nelson, EMÍLIO, Sérgio. Ed. Ática.

2003. (Volume único, 424 páginas e um

anexo com 168 páginas, como manual do

professor)

Esta obra destina uma seção ao final de cada capítulo

com o nome: "CONTEXTOS, APLICAÇÕES,

INTERDISCIPLINARIDADE - Uma seção para você ligar a

Matemática à realidade da vida e da sociedade".

Entretanto, apenas no final do capítulo sobre Potências e

Funções Exponenciais a obra traz um único problema de

Matemática Financeira (sobre juro composto). No fim do

capítulo de Progressões, p..130-133, apresenta uma

tímida inserção de Matemática Financeira com noções

básicas de Porcentagem, Juros Simples e Juro Composto

(obs.: nosso conhecimento empírico na área autoriza dizer

que é impossível ensinar estes conhecimentos em apenas

4 páginas de um livro).

1.7 Considerações finais sobre o capítulo

Numa sociedade do conhecimento e no mundo atual, em que as pessoas

precisam controlar seu orçamento doméstico, gerir seus negócios, discutir bases

adequadas de negociação, entre outras transações econômicas, alguns

conhecimentos de Matemática Financeira são, sem dúvida, imprescindíveis.

Ademais, apresentam grande relevância social, por isso merecem ser tratados na

Escola Básica.

Constatamos que os documentos oficiais, que propõem as diretrizes para o

Ensino Médio (PCNEF, PCNEM e PCN+), apontam para um ensino voltado ao

exercício  da cidadania e às condições para que o aluno possa enfrentar o mundo do

trabalho e consumo. Nesse contexto, alguns tópicos de Matemática Financeira são
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muito ricos em termos de possibilidades de contextualização e de resolução de

problemas do cotidiano de qualquer cidadão.

Conforme exposto neste capítulo, essa perspectiva já havia sido contemplada

em documentos de décadas anteriores, como na Proposta Curricular Oficial para o

Ensino de Matemática no Estado de São Paulo - 2º grau, de 1992.

Como vimos, este documento é o único que prevê, de forma explícita,

conteúdos de Matemática Financeira. Entretanto, os demais trazem no seu cerne,

mais especificamente nas suas diretrizes, exigências relativas ao mundo do trabalho,

enfatizando o cotidiano do estudante a ser considerado, a fim de que ele possa

exercer plenamente sua condição de cidadão. E, neste caso, destacamos, a de

consumidor capaz de defender seus direitos por meio do domínio de conhecimentos

matemáticos.

Os documentos oficiais sobre ensino de Matemática atestam, portanto, serem

estas as suas finalidades essenciais no Ensino Médio. Cremos que essa razão já

seria suficiente para responder à pergunta lançada no início deste capítulo: "por que

inserir conteúdos de Matemática Financeira nos currículos do ensino Médio?"

Entretanto, observa-se uma grande distância entre a teoria e a prática,

quando são analisados livros didáticos para o Ensino Médio, editados nos últimos 10

anos. Conforme demonstramos, muitos deles não trazem conteúdos diretamente

ligados à Matemática Financeira. Apenas alguns tratam do tema, no entanto, ainda

são muito tímidos nessa inserção. Especialmente, se considerarmos que eles

constituem um instrumento importante para o ensino e aprendizagem, seria

desejável que oferecessem subsídios para que o professor pudesse desenvolver

suas atividades de forma adequada às propostas oficiais, tanto no preparo de suas

aulas quanto na sua prática docente.

Como sabemos, as propostas didáticas veiculadas pelos livros-texto têm

grande influência na prática dos professores, provavelmente maior que as

apresentadas em documentos oficiais.

Assim sendo, nos próximos capítulos, apresentaremos os resultados de

nossa  investigação  com  alunos  e  com  professores, buscando  levantar  dados

sobre  a  formação  do  aluno  e  a  visão  do  professor  do  Ensino  Médio  em

relação  à  Matemática  Financeira.



CAPÍTULO 2

O QUE SABEM E O QUE PENSAM OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E

TAMBÉM OS EGRESSOS DESSE CURSO SOBRE MATEMÁTICA

FINANCEIRA.

2.1 Introdução

Neste capítulo, relatamos nossa pesquisa sobre os conhecimentos em

relação à Matemática Financeira de um grupo de alunos egressos do Ensino

Médio e de três diferentes grupos que, atualmente, estão cursando o Ensino

Médio em uma Escola Pública de Araçatuba-SP.

Ancorados nas hipóteses que expomos na seqüência, apresentamos a

metodologia dos trabalhos desenvolvidos, bem como os resultados obtidos junto

aos quatro grupos, caracterizados como: G.1: alunos egressos do Ensino Médio;

G.2: atuais alunos da 1ª série; G.3: atuais alunos da 2ª série; e G.4: atuais alunos

da 3ª série.

Trabalhando há algum tempo como professor da disciplina Matemática

Financeira num curso de Administração de Empresas, e tendo sido professor de

Matemática por mais de 30 anos no Ensino Médio em diversas escolas do Estado

de São Paulo, podemos conjecturar que os conhecimentos sobre esse assunto,

por parte dos alunos desse nível, são insuficientes para que possam defender

seus direitos e/ou cumprir seus deveres no mundo dos negócios, exercendo de

forma plena sua cidadania conforme prevêem a Constituição Brasileira e os

Parâmetros Curriculares Nacionais.

Na busca de dados mais precisos a respeito dessa conjectura, realizamos

um estudo diagnóstico envolvendo os quatro grupos de alunos já citados, assim

distribuídos:

•  Grupo 1: 30 alunos iniciantes de 1º ano de graduação em Curso Superior de

Administração de Empresas, e que concluíram recentemente o Ensino Médio.

•  Grupo 2: 17 alunos do 1º ano do Ensino Médio.

•  Grupo 3: 14 alunos do 2º ano do Ensino Médio.

•  Grupo 4: 23 alunos do 3º ano do Ensino Médio.
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Os instrumentos de coleta de dados: questionário e resolução de

exercícios1 foram semelhantes para os quatro grupos. Após levantamento dos

primeiros resultados junto ao Grupo G1 (nossos atuais alunos no Curso Superior

de Administração de Empresas), partimos para a segunda etapa da nossa

pesquisa de campo, solicitando autorização junto à Diretoria de Ensino de

Araçatuba, para realizarmos nossas investigações com os atuais alunos do Ensino

Médio (1ª. 2ª e 3ª séries) em escolas públicas da cidade.

No item 2.2, a seguir, apresentamos os resultados do grupo G1.

2.2 O grupo de alunos egressos do Ensino Médio

2.2.1 Caracterização do G1

Do total dos 30 alunos pesquisados, 20 cursaram Ensino Médio (EM) em

Escolas Públicas e 10 em Escolas Particulares, todos de Araçatuba 2. Dos trinta

alunos, 75% têm idade entre 17 e 21 anos e 65% exercem atividade remunerada,

ou seja, são alunos trabalhadores. Perguntados se têm conhecimentos sobre

Matemática Financeira: 40% do total responderam que não têm conhecimento

algum; 55% disseram que têm pouco conhecimento; e 5% declararam ter bastante

conhecimento sobre esse tema.

2.2.2 A organização do instrumento e sua aplicação.

Elaboramos uma avaliação diagnóstica composta de 12 questões e

realizamos o trabalho com os alunos em dois dias diferentes - duas sessões -, em

aulas de 80 minutos por dia. A resolução dos exercícios foi individual. Na

transmissão das instruções, deixamos claro que eles deviam responder apenas ao

que soubessem e que, na oportunidade, poderíamos prestar-lhes eventuais

esclarecimentos sobre os enunciados das questões.

Na primeira sessão (1º dia), a maioria dos alunos não possuía calculadora.

Sugerimos que na sessão seguinte usassem uma, simples ou científica; no

                                                
1 O conjunto desses instrumentos constitui Anexo 1, juntado no final desta Dissertação.
2 Trata-se de cidade do interior do Estado de São Paulo, com aproximadamente 170 mil
habitantes, localizada na rodovia Marechal Rondon, distando 600 Km da capital e 135 Km de Três
Lagoas-MS.
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entanto, poucos trouxeram. A avaliação foi recolhida ao final da primeira sessão e

devolvida no segundo momento.

2.2.3  Resultados verificados

Na tabela abaixo, indicamos os objetivos de cada questão e apresentamos

os resultados verificados junto ao grupo de alunos do G1.

Questão Pretendia-se verificar se o aluno era capaz de: Acertos

(%)

Erros

(%)

Em

branco

(%)

1. Determinar o valor total de um salário após um

aumento.

67 17 16

     2. Calcular o valor da CPMF sobre um saque bancário 47 13 40

     3. Calcular a taxa de desconto 40 27 33

     4. Determinar a taxa ganha pelo consumidor ao obter

um desconto

03 80 17

     5. Calcular a taxa máxima de desconto que pode ser

dada por um comerciante, com base na margem de

lucro pretendida, para que não tenha prejuízo.

00 70 30

     6. Determinar a taxa de aumento de um produto 67 16,5 16,5

     7. Calcular a taxa de juros ganha pelo consumidor ao

comprar um produto com desconto

03 82 15

     8. Constatar que o ICMS de 25% corresponde a

33,33% efetivamente.

00 40 60

     9-a Conceituar e calcular a inflação de um produto 17 20 63

     9-b Conceituar e calcular a desvalorização do Real 00 10 90

    10-a Calcular taxa de aumento 03 21 76

    10-b Calcular taxa de desconto 10 10 80

    11. Calcular a taxa de juros cobrada numa compra

parcelada em 2 vezes, sendo uma entrada e mais

uma parcela em 30 dias. À vista, o comerciante dá

00 70 30
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desconto de 10%.

    12- a Calcular taxas de juro simples 50 00 50

    12- b Calcular taxas de juro composto 00 35 65

2.2.4 Análise do desempenho dos alunos, por questão.

Questão 1 Um salário de R$ 580,00 teve um aumento de 8,5%.

Calcule o valor do novo salário.

Acertos:  67% Erros: 17% Em branco: 16%

Comentários

Dezessete por cento dos alunos fizeram uso da regra de três, conforme a

resolução do aluno “A1”, a seguir.

Aluno A1

Alguns alunos calcularam 8,5% de 580,00 e encontraram corretamente

49,30. Em seguida, somaram os dois valores em dinheiro e obtiveram 629,30.

Esses alunos não descreveram os cálculos, mas revelam ter noções de

porcentagem mesmo sem o uso da regra de três. É o caso da próxima resolução:
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Aluno "A2"

Questão 2 A CPMF (contribuição provisória sobre movimentação

financeira) corresponde a 0,38% sobre os saques

bancários, isto é, cada vez que houver um débito na sua

conta corrente (cheque, saque com cartão, débitos em

conta, etc.), o governo cobra 0,38% de imposto. Sendo

assim, quanto você paga de CPMF ao sacar R$1.250,00

do seu salário, que tenha sido creditado num Banco?

Acertos: 47% Erros: 13% Em branco: 40%

Comentários

Nessa segunda questão, houve um grande percentual de respostas em

branco (40%). Cremos que uma das razões pode estar no fato de o "enunciado

mais longo" da questão ter trazido dificuldades para a interpretação da proposta.

Outros 26% deram a resposta correta sem justificar os cálculos. Pensamos

que, talvez, tenham feito uso da calculadora.

Questão 3 Um produto de R$ 12,50 foi vendido por R$ 12,00.

Calcule a taxa percentual de desconto.

Acertos: 40% Erros: 27% Em branco: 33%

Comentários

Um total de 60% dos alunos não souberam calcular essa taxa de desconto.

Um dos alunos apresentou a seguinte solução :
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Aluno “A1"

Esse aluno não usou algoritmos para resolver o problema, mas sim noções

de estimativas e proporcionalidade.

Sobre a realização de tarefas freqüentemente realizadas, como o cálculo de

taxas de descontos, lembramos o que diz Paulo Abrantes et al, 1999: "Na

realização destas tarefas, aquilo que é determinante não é a proficiência de

cálculos - geralmente efetuado com o recurso a uma calculadora ou um

computador - mas sim um conjunto de competências como perceber qual é a

operação adequada, estimar a razoabilidade do resultado, localizar dados

relevantes numa tabela, interpretar um gráfico ou decidir a seqüência de passos

necessários para resolver um problema". (p.20)

Questão 4 Numa liquidação, um produto de R$ 100,00 foi vendido

por R$ 80,00. Qual a taxa percentual ganha pelo

comprador?

Acertos: 3% Erros: 80% Em branco: 17%

Comentários

Nessa questão, há duas taxas envolvidas: uma de desconto, outra de juros

(taxa ganha pelo comprador). Assim, era necessário que o aluno observasse que

o preço base para a taxa de juros é o preço à vista.
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Apenas dois alunos calcularam corretamente esta taxa. Um deles não

justificou a resposta. Outro aluno fez:

•  80,00 + 25% = 100,00, e escreveu: “na calculadora” !

Vinte e dois alunos (73% do total) mostraram não distinguir taxa de

desconto de taxa de juros ou ganhos. Concluíram que a taxa ganha foi 20% em

vez de 25% e, sem justificar a resposta, consideraram que a taxa de desconto

fosse a mesma que a taxa ganha, ou de juros.

Questão 5 Um comerciante marca os preços nas etiquetas de seus

produtos com 60% de lucro sobre o custo. Como as

vendas estão “fracas”, ele resolve dar descontos nos

preços marcados nas etiquetas. Qual a taxa percentual

máxima que pode dar de desconto para que não tenha

prejuízo?

Acertos: 0% Erros: 70% Em branco: 30%

Comentários

Essa questão apresentava maior complexidade que as anteriores, exigindo

do aluno a interpretação de um contexto mais elaborado. Uma possibilidade era a

de que os alunos "imaginassem" um preço de custo, por exemplo: R$ 100,00 e, a

partir dele, chegassem à resposta correta.

Oito alunos (27% do total), sem fazerem os cálculos, responderam que a

taxa de desconto é de 60%. Isso pode indicar que eles pensam que a taxa de

desconto é a mesma que a taxa de aumento ou lucro. Mas,  o que não foi pensado

é que, se o comerciante der 60% de desconto num produto que estava sendo

vendido com 60% de lucro, ele terá um prejuízo de 36%. Vejamos a resolução

abaixo:
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Aluno "A1"

Constata-se que esse aluno demonstra não ter pensado na

proporcionalidade de uma porcentagem, concluindo que 60% é sempre o mesmo

valor, independentemente do valor base, ou principal.

Questão 6 A gasolina que custava R$ 2,10 o litro, num determinado

posto, passou a custar R$ 2,31. Qual foi a taxa

percentual (%) de aumento nesse posto?

Acertos: 67% Erros: 16,5% Em branco: 16,5%

Comentários

Metade dos alunos respondeu corretamente à questão (10% de aumento),

mas não justificou como encontrou a resposta. Supõe-se que esses alunos

fizeram cálculos mentais ou usaram calculadoras, porém, não foi possível detectar

essa variável nessa questão.

O aluno "A2" usou um raciocínio inverso, calculando 10% de R$. 2,10 e

chegou à resposta correta, demonstrando assim um cálculo por estimativas, pois

fez a primeira tentativa e já obteve a resposta, conforme expomos abaixo:

Aluno "A2"

Questão 7 Um consumidor vai comprar um medicamento e o

funcionário da farmácia informa que o preço do mesmo
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é R$ 80,00. Se o consumidor pede desconto, para

pagamento à vista, é informado de que o preço cai para

R$ 56,00. Nesse caso, qual será a taxa (%) de juros que

o consumidor ganhará?

Acertos: 3% Erros: 82% Em branco: 15%

Comentários

A maioria dos alunos encontrou 30% como taxa ganha, revelando que eles

pensam que a taxa de desconto é a taxa ganha ou taxa de juros, como comprova

exemplo abaixo:

Aluno "A1"

Apenas um aluno encontrou a taxa de juros correta (42,83%), porém não

justificou a sua resposta.

Observa-se que não foi usada a igualdade  i = (P – P0)/P0  ou  i = ∆P/ P

(diferença de preço sobre preço base).

Questão 8 Numa conta de R$ 100,00 sobre consumo de energia

elétrica, o ICMS cobrado pelo governo é de R$25.00. A

taxa (ou alíquota) declarada pelo governo é de 25%. Na

sua opinião, essa taxa (%) está correta? Responda sim

ou não e demonstre, por meio de cálculos, a taxa

efetivamente cobrada pelo governo nesse imposto.

Acertos: 0% Erros: 40% Em branco: 60%
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Comentários

Mais uma questão em que a porcentagem de acertos foi nula e em que

60% dos alunos deixaram a resposta em branco.

Dentre os que tentaram resolver, contata-se que os erros mais freqüentes

foram aqueles em que o aluno considera que a taxa efetivamente cobrada nesse

imposto é 25%, considerando o valor final de R$ 100,00, no qual o imposto já está

somado, como base para a porcentagem, em vez de 33,33% que seriam

encontrados se o valor base fosse R$ 75,00. Ou seja, para cada R$ 3,00 que são

gastos com energia, são pagos mais R$ 1,00 a título de ICMS.

Abaixo, demonstramos que o aluno "A1" usou regra de três e concluiu que

a taxa desse imposto está correta.

Aluno "A1"

 Questão 9 –

itens a/b

Um calçado que estava sendo vendido por R$ 30,00, no

mês Seguinte, passou para R$ 37,50. Calcule:

a)Qual foi a inflação desse produto nesse período?

b)Qual foi a desvalorização do Real?

Item a

Acertos: 17%

Erros: 20 % Em branco: 63%

Item b

Acertos: 0% Erros: 10% Em branco: 90%

Comentários

Três alunos responderam que a taxa de inflação é 7,50, sem justificar como

calcularam isso.

A grande maioria dos alunos deixou a questão em branco, revelando talvez

não compreender o conceito de inflação e de desvalorização.

Um aluno (A1), cujos cálculos apresentamos a seguir, fez a seguinte regra

de três:
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37,50 – 100

                                                         30,00 –   X

e respondeu que a inflação seria de 7,50, ou seja, de 20%.

Aluno "A1"

Esse aluno parece pensar que o maior valor é sempre os 100%, revelando

não conhecer perfeitamente os problemas de porcentagem.

Questão 10 a/b Uma promoção anuncia: LEVE  3  E  PAGUE 2.

a) Qual a taxa (%) ganha pelo consumidor ao levar

esse produto?

b) Qual a taxa (%) de desconto oferecida pelo

comerciante?

Item a

Acertos: 3%

Erros:  21% Em branco: 76%

Item b

Acertos: 10%

Erros: 10% Em branco: 80%

Comentários

Esperávamos que o aluno partisse do princípio de que a taxa de desconto é

calculada sobre o valor anunciado (valor sem o desconto) e de que a taxa ganha é

calculada sobre o valor pago efetivamente. Esperávamos também que o aluno

arbitrasse um preço para os chocolates e fizesse os cálculos com dinheiro. Isso,

no entanto, não aconteceu. Alguns alunos (10% deles) calcularam o desconto,

mas não souberam calcular a taxa ganha pelo consumidor nessa oferta.
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Questão 11 Uma promoção anuncia a venda de um produto de R$

100,00 em duas parcelas de R$ 50,00, sendo a 1ª

parcela à vista e a 2ª a ser paga após 30 dias. Se for à

vista, o produto sai por R$ 90,00. Qual a taxa (%) ganha

pelo comprador, se ele comprar à vista?

Acertos: 0% Erros: 70% Em branco: 30%

Comentários

A nossa expectativa era de que o aluno demonstrasse saber que a taxa

ganha é calculada sobre o valor restante após a entrada - neste caso, R$ 40,00 -,

e que, após 30 dias, serão transformados em R$ 50,00. A resposta a ser

encontrada deveria ser: 10,00 : 40,00 = 0,25,  ou  25%.

Nenhum aluno soube calcular que, se comprar à vista, estará ganhando

25% de juros em apenas um mês. Um total de 67% dos alunos achou, sem fazer

cálculos, que a taxa ganha era de 10%. Na realidade, é a taxa de desconto, sem

especificar em quanto tempo.

Questão 12 Um Banco cobra 48% ao ano nos empréstimos que faz.

O gerente informa que essa taxa é capitalizada

mensalmente. Calcule:

a) A taxa(%) mensal cobrada

b) A taxa (%) anual efetiva (realmente cobrada pelo

Banco).

Item a

Acertos: 50%

Item b

Acertos: 0%

Erros: 0%

Erros: 35%

Em branco: 50%

Em branco: 65%

Comentários
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A parte “b” dessa questão era mais complexa e, como esperávamos que os

alunos usassem a calculadora científica, considerávamos que pudessem resolvê-

la com a ajuda desse instrumento.

No item “a”, o aluno deveria usar os conceitos de taxa nominal e taxa

efetiva. Esse item refere-se a  juros simples e a única operação a ser feita é dividir

48 por 12 e encontrar 4% ao mês. Mesmo assim, metade dos alunos não soube

calcular. Para o cálculo da taxa mensal, o aluno apenas precisava fazer uma

divisão. Para o cálculo da taxa efetiva, o aluno deveria dominar o cálculo de uma

potência do tipo:

ia  = ( 1 + im )12  - 1

Um total de 20% dos alunos achou que a taxa realmente cobrada é 48% ao

ano, calculando-a como juros simples e não considerando que ela é capitalizada

mensalmente. Nenhum aluno respondeu que a taxa anual equivalente a 4% ao

mês e capitalizada mensalmente era 60,10%. Destaque-se que, para isso,

necessitavam também usar uma calculadora científica.

Depoimentos dos alunos egressos do Ensino Médio

Terminada a segunda sessão, recolhemos os depoimentos dos alunos.

Embora o grupo fosse constituído de 30 aluno, conforme já se disse, apenas 25

participaram, sendo 18 alunos egressos de escolas públicas (depoimentos A1 até

A18) e 07 alunos egressos de escolas particulares (depoimentos A19 até A25).

Veja-se, na seqüência, a transcrição desses depoimentos separada em dois

grupos.

a) Depoimentos de alunos egressos do Ensino Médio em Escolas Públicas

A1: “Este assunto deveria ser ensinado no colegial, para sermos orientados no

mercado de trabalho.  Com grande certeza estes conhecimentos sobre cálculos

financeiros seriam muito úteis para o meu trabalho, pois sou ambulante (Camelô),

meu pai é camelô. Se nós tivéssemos tal conhecimento conseguiríamos sair do

vermelho”. 
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A2: “Uma pequena parte desse assunto foi ensinada no Ensino Médio, mas a

maior parte deveria ser melhor ensinado. Acho que esses cálculos são uma

maravilha e em todo lugar que você usa dinheiro você vai usar esses cálculos.

Acho uma boa o ensino desses cálculos”.

A3: “Professor, sinceramente, eu li todas as questões, mas nem, talvez, as mais

fáceis consegui responder. Elas estão muito bem elaboradas, mas não tive um

bom colegial. Estudei em escola pública e principalmente no 3º ano, meu

professor sempre errava as contas que passava. As aulas eram muito defasadas e

tinha até medo de fazer Administração por causa da exigência de matemática que

há. Eu nunca tive um bom professor de matemática porque eles não eram

preparados suficientemente. Falta muito preparo aos professores e incentivo para

que o aluno, futuro comerciante ou consumidor possa estar por dentro do

mercado. O ensino da matemática no colegial é muito ruim em escola pública”.

A4: “Não aprendi porcentagem no terceiro colegial. Acho que foi um erro do

Ensino Público”.

A5: “Acho que essas matérias teriam que estar no colegial porque eu aprendi

muito pouco e não consegui guardar. Essas matérias estão complicadas. Eu não

resolvi nenhuma”.

A6: “Não aprendi a fazer esses exercícios porque sempre estudei em um sítio, e

fiz colegial na cidade, então não tive um ensino adequado. Só estou aprendendo

na faculdade, mas gostaria que o senhor tivesse paciência em me ajudar”.

A7: “Eu nunca recebi nenhum ensino na escola a respeito destas contas, por isso

estou cursando a faculdade para se obter estes conhecimentos que são de grande

utilidade no meio comercial”.

A8: “No colegial aprendi muito pouco sobre isso e também não me lembro de

como finalizar algumas questões”.

A9: “A minha opinião ao Ensino Médio sobre esse assunto é de que os

professores dão somente uma pincelada nesse ponto e deixa a tinta escorrer pois

falam uma vez e nem se aprofundam no assunto”.

A10: “A minha escola nunca ensina isto. Isso se aprende na faculdade”.
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A11: “No colegial não aprendi nada de matemática financeira. No colegial não

aprendi quase nada porque não ensinam nada, nem passa pela cabeça deles

ensinar isso para os alunos. Estou aprendendo agora na faculdade que para mim

está sendo ótima, e me arrependo de não ter feito antes mas estou com muita

vontade de aprender, e vou”. (Obs. Ainda não está sendo ensinada Matemática

Financeira).

A12: “Infelizmente não tive nada disso no colegial. Gostaria de ter entrado na

faculdade com algumas noções de matemática financeira mas isso não foi

possível”.

A13: “Eu acho que o Ensino Médio só ensina “coisas” que caem no vestibular. Na

verdade, precisamos decorar as fórmulas. Não há muito uso de raciocínio.

Quando deparamos com problemas deste tipo, ficamos um pouco perdidos”.

A14: “Achei várias dificuldades a partir da página três, por isso acho que deveriam

ser aplicados exercícios como esses no Ensino Médio. Aprendi muitas coisas que

não têm aproveito algum e algo como esses exercícios que têm um grande

aproveitamento, não temos base alguma”. (Obs.: Esta aluna só acertou cinco

exercícios dos treze contidos nas páginas 1 e 2).

A15:  “Estudei em uma escola em que o ensino era fraco, e não consegui fazer

nenhuma pergunta. Espero aprender aqui!!

A16:  “Na época em que estudei, acho que ainda seja até hoje, ensinava-se muita

teoria e não se explicava na prática. Isto causa um obstáculo ao aluno porque

muitas vezes faz aquela pergunta: para que servem esses cálculos. O pouco que

sei, aprendi fora da escola. (Obs.: Aluno com mais de 30 anos).

A17: “Tentei resolver mas é muito complicado. Acho que nunca vi. Eu acho que

deveria ter no colegial, porque é muito interessante”.

A18: “Esse assunto confunde a cabeça, mas é bom porque faz a gente pensar no

que ganhamos e no que perdemos com os comerciantes”.
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b) Depoimentos de alunos egressos do Ensino Médio em Escolas

Particulares

A19: “Aprendi bastantes coisas no Ensino Médio, principalmente a raciocinar, mas

esse tipo de conta acho que aprendi mesmo foi na prática. A escola me ensinou

as regras e como pensar e eu aprendi praticando na vida". Obs. Esta aluna

acertou apenas quatro exercícios dos treze que envolvia porcentagem simples.

Sobre juros simples ela acertou apenas um num total de cinco propostos. Sobre

juros compostos e amortizações, ela não acertou nenhum dos 21 exercícios

propostos.

A20: “Acho que a matemática financeira teria que ser dada desde o começo do

colegial, pois ajuda na economia diária da pessoa e para chegarmos ao Ensino

Superior com uma noção melhor do assunto”.

A21: “Professor, o que eu aprendi sobre isso foi pouco e eu terminei o colegial há

dois anos, e esse pouco que aprendi, eu não me lembro. O que eu sei é só a base

de tudo isso. Isso é muito complicado”.

A22: “Quase tudo que sei nesse trabalho, cerca de 60% eu aprendi e muitas

vezes não lembro, mas eu aprendi sim”. (Obs. Este aluno acertou apenas quatro

exercícios de porcentagem simples de treze propostos. Não acertou nenhum de

juros simples, juros compostos e amortizações, num total de 27 exercícios).

A23: “Na minha opinião eu acho que não sei quase nada. Sempre estudei em

escola particular, mas nunca vi esse assunto”.

A24: “Professor, acabei de concluir o Ensino Médio em uma escola particular e

não aprendi nada disso. Sempre vou comprar alguma coisa, pergunto o preço à

vista, pois eu sei que tem desconto, mas como acharam o desconto eu não sei.

Sobre essas coisas de porcentagem, ou seja, Matemática Financeira, eu nunca vi

e acho que isso deveria ser ensinado no colegial porque se eu não tivesse

cursando uma faculdade não sei como eu iria aprender isso. Acho que iria ficar

sem aprender”.

A25: “Todas as questões são fáceis e fazem parte do nosso cotidiano, mas eu não

sei fazer esses cálculos. Essa matéria tão importante para a nossa vida é pouco
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passada do 1º ao 3º colegial, tanto no ensino público como no particular. Deveriam

dar mais espaço para esta matéria. Eu gostaria muito de ter aprendido”.

Ampliando o estudo diagnóstico

Tendo esses primeiros resultados de alunos recém saídos do Ensino

Médio, e considerando que a situação revelada apenas por esse grupo de

acadêmicos poderia ser muito particular, partimos para a segunda etapa da

pesquisa de campo. Após contato e solicitação junto às autoridades competentes,

recebemos uma carta de uma escola pública, com a anuência do Vice-Diretor e de

dois professores de Matemática que davam aula nas diferentes séries do Ensino

Médio, dizendo que, ali,  poderíamos fazer o diagnóstico com os alunos. Essa

Escola está situada no centro da cidade de Araçatuba, mantém os Ensinos

Fundamental e Médio, e possui uma clientela de alunos que, do ponto de vista

sócio-econômico, são considerados pertencentes à classe média.

Dando prosseguimento às investigações, foram agendados os dias de

trabalho com os alunos dessa Escola e ficou decidido que, para fins de facilitar a

observação e avaliação do processo, durante a realização do teste, tanto

professor quanto pesquisador ficariam juntos nas salas de aula destinadas a esse

fim.

2.3 O grupo de alunos do 1o. ano do Ensino Médio

2.3.1  Caracterização do G2

Esta classe de 1ª série era composta por 35 alunos, com idades variando

entre 14 e 16 anos. Observamos que o professor de Matemática tinha um bom

controle disciplinar sobre a turma. Os alunos mostraram-se bastante motivados a

participar da nossa pesquisa, entretanto, uma boa parte deles, cerca de 50%, não

quis entregar suas respostas às questões, provavelmente por sentirem-se

constrangidos por não saberem resolvê-las.
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2.3.2 A organização do instrumento e sua aplicação

Elaboramos um questionário com 6 questões, com base em experiências

empíricas, tanto do ponto de vista do ensino e aprendizagem, quanto do ponto de

vista comercial e financeiro. Procuramos utilizar situações contextuais que,

acreditamos, são próximas do cotidiano dos alunos. Estas questões não são as

mesmas aplicadas aos alunos egressos, mas em muito assemelham-se àquelas.

As porcentagens de acertos, de erros e de questões deixadas sem resposta (em

branco) estão indicadas na tabela que se segue.

2.3.3 Resultados verificados

Questão Pretendia-se verificar se o aluno era capaz de: Acertos

(%)

Erros

(%)

Em

branco

(%)

     1. Determinar o valor de um salário após um aumento de

10%.

60 40 00

2. Dado o preço de um produto após um aumento de

10%, calcular o preço anterior do mesmo

10 90 00

3. Calcular o valor de um salário após um aumento de

8,5%.

16 44 40

4. Dado o preço de um produto após um aumento de

7,5%, calcular o preço anterior do mesmo.

00 50 50

5. Calcular a CPMF cobrada num saque bancário. 00 31 69

     6.a Dado o preço bruto de um remédio, calcular o novo

preço após um desconto de 20%.

22 34 44

     6.b Diferenciar taxa de desconto de taxa de juros ou taxa

ganha pelo consumidor.

00 22 78
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2.3.4 Análise do desempenho dos alunos, por questão

Questão 1 Se o seu salário era R$ 650,00 e teve um aumento de

10%, Quanto você passou a ganhar?

Acertos:  60% Erros: 40% Em branco: 0%

Comentários

A questão foi respondida corretamente por 60% dos alunos, sendo que 70%

dos que acertaram fizeram: 650 : 10 = 65. Em seguida, somaram 65 aos 650 e

obtiveram R$ 715,00. Esse procedimento não deixou claro se o aluno, de fato,

pensou que 10% significariam 1/10, ou se ele apenas dividiu por 10 sem dar

significado à porcentagem. Com o objetivo de verificar com maior precisão os

conhecimentos dos alunos sobre porcentagem, concebemos a questão 3, exposta

adiante, que  exige um cálculo de 8,5%.

Alguns alunos que acertaram também fizeram uso de regra de três e

encontraram R$ 65,00 como aumento e, em seguida, somaram este valor aos R$

650,00. Vejamos a resolução do aluno “1”

Alguns multiplicaram R$ 650,00 por 10, obtendo R$ 6.500,00 como novo

salário. Aqui, percebe-se que não há uma reflexão sobre a ordem de grandeza do

resultado esperado, e também que não se fazem estimativas. É o caso do aluno

"4".
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Outro aluno multiplicou 10% por 100 e somou o resultado aos 650,00

obtendo assim 660. Este aluno entende que 10% significa, sempre, 10 em 100, e

que não importa se o valor base é outro diferente de 100. Chegamos a essa

conclusão ao verificarmos que o mesmo aluno cometeu erro semelhante na

questão 2, como se pode constatar nos comentários expostos na seqüência.

Aluno “3”

Questão 2 Um produto está sendo vendido por R$ 220,00 após um

aumento de 10%. Calcule o preço do produto, antes do

aumento.

Acertos: 10% Erros: 90% Em branco: 0%
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Comentários

Nessa questão, um total de 70% dos alunos calcularam 10% sobre R$

220,00 e subtraíram os R$ 22,00 dos R$ 220,00, mostrando desta forma um

pensamento equivocado de que para reverter um aumento é só fazer um desconto

utilizando a mesma taxa.

Aluno “6”

Alguns alunos, 22% deles,  não souberam  calcular 10% de R$ 220,00.

O aluno “1” resolveu da forma abaixo, revelando ter usado um raciocínio

inverso para descobrir mentalmente o valor que, somados 10%, dele resultam

220. Esse aluno revela possuir habilidades no cálculo mental.

Aluno "1"

O aluno “2” cometeu o mesmo erro da questão 1, pensando que 10%

significam sempre 10, não importando qual o valor base para os 10%.
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Aluno “2”

Cabe ressaltar a pertinência desse tipo de questão, uma vez que os PCNEF

(1998, p. 119) propõem um problema semelhante a esse nas suas Orientações

Didáticas para Terceiro e Quarto Ciclos. O problema é o seguinte:

O dono de um grande estabelecimento concluiu que o preço de uma

determinada linha de produtos deveria ser vendida a varejo com um valor

majorado em 40% sobre o de custo para que a margem de lucro fosse

significativa.

O mesmo documento declara, ainda, que esse tipo de exemplo "mostra

uma situação em que o aluno perceberá as vantagens do uso de letras (como

variáveis) para generalizar um procedimento, bem como reconhecerá a letra ora

funcionando como variável, ora como incógnita" (PCNEF, 1998, p. 119).

Questão 3 Um salário de R$ 1.850,00 teve um aumento de 8,5%.

Calcule o valor do novo salário.

Acertos:  16% Erros: 44% Em branco:40%

Comentários:

Um aluno (Aluno "1") utilizou uma proporção e resolveu a questão

corretamente.
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Aluno "1"

Esse aluno revela que conhece procedimentos de cálculo de proporções.

Nenhum aluno utilizou a equação P = P0 ( 1 + i ). A maioria deles tentou

multiplicar 1.850 por 8,5, mas errou no resultado, revelando falta de habilidade

para resolver multiplicações de números decimais.

O aluno “5” dividiu 1850 por 8,5 e encontrou 250. Em seguida, somou os

dois valores. Esse aluno demonstra não ter domínio da capacidade de divisão por

número racional, pois o resultado deveria ser 217,65. Ao tentar dividir por 8,5, ele

mostra que não construiu corretamente o conceito de porcentagem e que também

não adquiriu competências para fazer uma divisão de números racionais na forma

decimal. Veja-se a resposta abaixo transcrita.

Aluno “5”
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Observa-se que muitos dos alunos, apesar de terem concluído o Ensino

Fundamental, não dominam os procedimentos de cálculo de operações com

números racionais na forma decimal.

Cabe ressaltar que, na avaliação do SAEB/2001, uma questão semelhante

a essa foi proposta para os alunos de 8ª série. Algumas respostas dos alunos,

naquela prova, são semelhantes às dos alunos da nossa pesquisa. A questão era

a seguinte:

•  O salário de Moema era de R$ 850,00. Ela foi promovida e ganhou um

aumento de 28%. Logo, o novo salário dela é

 (A) R$ 1.088,00

 (B) R$ 1.020,00

(C) R$    935,00

 (D) R$    878,00

Percentuais de opção de resposta dos alunos, por alternativas:

(A) 24%

 (B) 24%

(C) 22%

 (D) 27%

O Relatório Nacional do SAEB classifica essa questão como "nível 7" e diz:

No Nível 7 situa-se somente 1,85% dos alunos brasileiros desta série.

Comparando-se as habilidades que caracterizam este nível com os

descritores da Matriz de Referência do SAEB 2001 e suas prioridades,

constata-se que é este o nível mais próximo do perfil desejável de um aluno

concluinte do E.F., capaz de apresentar uma atuação competente no âmbito

escolar e na sociedade. Este item requer do aluno a habilidade de resolver

problema que envolva porcentagem. Os conceitos necessários à resolução

do item são as noções de porcentagem, da idéia de aumento e das

operações com números racionais (decimais e fracionários). O aluno tem que

calcular 28% do salário antigo e adicionar a quantia encontrada ao mesmo,

para encontrar o novo salário. Os alunos que escolheram a alternativa “D”
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não têm noção do que significa porcentagem, pois apenas somaram 28 a R$

850,00. Os alunos que erraram o item, em geral, não têm noção de

estimativa, já que 28% de R$ 850,00 é maior que 25% de R$ 850,00. Este,

por sua vez, é igual a ¼ de R$ 850,00 que é maior que 200, o que implica

que o valor da resposta teria que ser maior do que R$ 1.050,00. A única

resposta possível utilizando-se a estimativa seria a alternativa  “A” . O item,

surpreendentemente, foi difícil para os alunos, pois apenas 24% dos alunos o

responderam corretamente (SAEB).

Questão 4 Um sapato teve um aumento de 7,5% e passou a custar

R$ 86,00. Qual o preço anterior ao aumento.

Acertos:  0% Erros: 50% Em branco: 50%

Comentários

Embora nenhum aluno tenha acertado a questão, metade tentou resolvê-la

Três alunos calcularam 7,5% sobre R$ 86,00, encontrando R$ 6,45. Em seguida

fizeram 86,00 – 6,45, obtendo R$ 79,55. Um exemplo desta resolução é a do

Aluno “2”:
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Aqui, constatamos mais uma vez que o aluno pensa que desconto é

sintaticamente o inverso aditivo de aumento. Ele não percebe que a taxa de

aumento incide sobre um valor base, e a taxa de desconto incide sobre outro valor

base.

Questão 5 A CPMF(Contribuição Provisória sobre Movimentação

Financeira) é de 0,38%, e é cobrada, pelo governo, toda

vez que você saca dinheiro ou paga alguma conta num

Terminal de Banco. Num saque de R$ 150,00, quanto é

cobrado nesse imposto?

Acertos:  0% Erros: 31% Em branco: 69%

Comentários

As soluções apresentadas foram totalmente inadequadas, como por

exemplo:

Um aluno fez:  150,00 + 0,38 = 150,38. Aqui volta a idéia de que o aluno

pensa que o símbolo  “%”  é o mesmo que dinheiro.

Aluno “1”
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Questão 6 Uma farmácia dá desconto de 20% para pagamento à

vista.

Num remédio cujo preço anunciado era R$ 55,00, para

pagamento em um mês, calcule:

a) Qual é o preço à vista?

b) Que taxa mensal vai ganhar se comprar à vista?

Item a

Acertos: 22%

Item b

Acertos:  0%

Erros: 34%

Erros: 22%

Em branco: 44%

Em branco: 78%

Comentários

Apenas um dos alunos que acertaram o item “a” aplicou a regra de três.

Aluno “1”

Dentre os que erraram, um dos alunos (4) fez, simplesmente,  55,00 - 20 =

54,80, revelando desconhecer conceitos de porcentagem. Veja-se, na seqüência:
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Aluno “4”

Outro fez 55,00 - 20,00 = 33,00. Este é o mesmo aluno que pensa que a

porcentagem não depende do valor base, mas apenas do percentual.

Aluno “3”

2.4 O grupo de alunos do 2o. ano do Ensino Médio

2.4.1 Caracterização do G3

Essa turma era composta de 17 alunos. Após explicarmos o objetivo da

atividade, entregamos as questões e também disponibilizamos calculadoras
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científicas, uma para cada aluno. Pedimos que eles tentassem resolver as

questões individualmente, e fomos prontamente atendidos. Ao entregarmos as

calculadoras aos alunos, observamos um certo "estranhamento": a maioria dizia

que jamais havia trabalhado com esse tipo de calculadora. Alguns nos pediram

orientação para usar algumas funções na calculadora, no entanto, a maior parte

deles não foi capaz de utilizar esse instrumento.

2.4.2 A organização do instrumento e sua aplicação

Usamos um instrumento com 6 questões e as porcentagens de acertos, de

erros e de questões em branco estão indicadas na tabela abaixo:

2.4.3 Resultados verificados

Questão Pretendia-se verificar se o aluno era capaz de: Acertos

(%)

Erros

(%)

Em

branco

(%)

    1. Determinar o valor de um salário após um aumento de

10%

36 50 14

    2. Dado o preço de um produto após um aumento de

10%, calcular o preço anterior do mesmo

00 71 29

    3. Calcular o preço anterior de um produto após um

aumento de 20%

00 50 50

    4. Calcular o valor do novo salário após um aumento de

8,5%

00 00 100

    5. Calcular o valor da CPMF ( 0,38%) cobrada num

saque bancário

00 00 100

    6. Dado o preço bruto de um remédio, calcular o novo

preço após um desconto de 20%. Diferenciar taxa de

desconto de taxa juros ou taxa ganha pelo consumidor

00 00 100
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2.4.4 Análise do desempenho dos alunos, por questão

Questão 1 Se o seu salário era R$ 650,00 e teve um aumento de

10%, quanto você passou a ganhar?

Acertos: 36% Erros: 50% Em branco: 14%

Comentários:

Tínhamos uma grande expectativa de acertos nessa questão. Esse fato,

porém, não se efetivou e o resultado foi pior que o obtido junto aos alunos do 1º

ano.

Metade dos alunos do G.3 fez: 650 + 10% = 660, revelando que usa, de

forma equivocada, o percentual como dinheiro, como é o caso da resolução por

parte deste Aluno “1”:

Um outro aluno (“3”) resolve o problema utilizando regra de três. Esse aluno

revela conhecimentos suficientes para resolver problemas de porcentagem

relativos a aumentos.

Aluno "3"
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Questão 2 Um produto está sendo vendido por R$ 220,00 após ter

sido aumentado em 10%. Calcule o preço do produto,

antes do aumento.

Acertos: 0% Erros: 71% Em branco: 29%

Comentários

Um total de 30% dos alunos calcularam 10% sobre R$ 220,00 e o

subtraíram deste valor, obtendo R$ 198,00, como fez o aluno “1”, adiante. Esses

alunos conhecem procedimentos para cálculo de porcentagem, mas pensam, de

forma errônea, que aumento é sintaticamente o inverso de desconto.

Os PCNEF(1998, p.119-120) já preconizam o ensino de funções do tipo P =

P0 . (1+i) para alunos do 4º ciclo. Se esse conhecimento fosse devidamente

trabalhado na Escola, os alunos seriam capazes de resolver com precisão esse

problema.
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Aluno “1”

Outros 29%, simplesmente, subtraíram 10 de R$ 220,00, não fazendo

diferenciação entre porcentagem e dinheiro.

Questão 3 Uma camisa está sendo vendida por R$ 51,00 após um

aumento de 20%. Qual era o preço anterior ao

aumento?

Acertos: 0% Erros: 50% Em branco: 50%

Comentários

Um total de 40% dos alunos calcularam 20% de 51,00, obtendo 10,20. Em

seguida subtraíram 10,20 de 51,00, obtendo 40,80. Esses alunos revelam que

sabem calcular a porcentagem de um valor, mas acham que para reverter um

aumento é só fazer um desconto correspondente à taxa de aumento, como já foi

detectado no problema anterior. É o caso da resolução do aluno "3".
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Aluno "3"

Um outro aluno ("2") fez:  51 – 20% = 31, revelando que usa taxa percentual

diretamente como dinheiro, como a maioria dos alunos o fazem.

Aluno "2"

As questões 4, 5 e 6, conforme exposto abaixo, foram deixadas em branco

por todos os alunos desta classe, revelando que desconhecem totalmente o

assunto.
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Questão 4 Um salário de R$ 1.850,00 teve um aumento de 8,5%.

Calcule o valor do novo salário.

Acertos: 0% Erros: 0% Em branco: 100%

Questão 5 A CPMF(Contribuição Provisória sobre Movimentação

Financeira) é de 0,38%, e é cobrada, pelo governo, toda

vez que você saca dinheiro ou paga alguma conta num

terminal de Banco. Num saque de R$ 150,00, quanto é

cobrado neste imposto?

Acertos: 0% Erros: 0% Em branco: 100%

Questão 6 Uma farmácia dá desconto de 20% para pagamento à

vista. Num remédio cujo preço anunciado era R$ 55,00,

para pagamento em um mês, calcule:

a)Qual é o preço à vista?

b)Se você comprar à vista, que taxa mensal vai

ganhar?

Acertos: 0% Erros: 0% Em branco: 100%

Comentários

Os resultados destas três últimas questões mostram que esses alunos não

dominam o cálculo de porcentagens, por mais simples que sejam.

2.5 O grupo de alunos do 3o. ano do Ensino Médio

2.5.1 Caracterização do G4

Esta turma do 3º ano era composta por 33 alunos, dos quais apenas 23

quiseram participar da nossa pesquisa. Alguns desses alunos alegaram

desconhecimento total do assunto e falta de condições para resolverem as

questões, Outros, talvez por timidez, simplesmente, não entregaram as respostas.
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Disponibilizamos calculadoras científicas aos alunos, mas a maior parte

deles disse não saber manuseá-las. Muitos nos informaram que, até então, nunca

tinham visto uma calculadora científica.

2.5.2 A organização do instrumento e sua aplicação

Elaboramos um instrumento com 7 questões, semelhantes às do 1º e do 2º

anos. Veja-se os resultados expostos a seguir.

2.5.3 Resultados verificados

 Questão Pretendia-se verificar se o aluno era capaz

de:

Acertos

(%)

Erros

(%)

Em

branco

(%)

1 Determinar o valor de um salário após um

aumento de 10%.

74 26 00

2 Dado o preço de um produto após um aumento

de 10%, calcular o preço anterior do mesmo.

04 92 04

3 Dado o preço de um produto após um aumento

de 20%, calcular o preço anterior do mesmo.

04 87 09

4 Calcular o valor de um salário após um aumento

de 8,5%.

43 30 27

5 Calcular a CPMF cobrada num saque bancário. 48 22 30

    6.a Dado o preço bruto de um remédio, calcular o

novo preço após um desconto de 20%.

52 22 26

    6.b Diferenciar taxa de desconto de taxa de juros ou

taxa ganha pelo consumidor.

04 61 35

    7. Calcular a taxa mensal de juros cobrada numa

compra parcelada em duas vezes, se o

comerciante dá desconto para a compra à vista.

00 57 43



87

2.5.4 Análise do desempenho dos alunos, por questão

Questão 1 Se o seu salário era R$ 650,00 e teve um aumento de

10%, Quanto você passou a ganhar?

Acertos: 74% Erros: 26% Em branco: 0%

Comentários

Um aluno fez: 10/100 = 0,1 . 650 = 65 + 650 = 715. Esse aluno mostra que

conceitua corretamente porcentagem, mas não igualdade. Essa forma de

resolução pode ser bem aceita no ensino fundamental, mas no ensino médio essa

igualdade deve ser escrita com maior rigor.  Veja-se, a seguir, o que fez o aluno

“1”.

Aluno "1"

Alguns alunos resolveram corretamente a questão, aplicando regra de três,

como é o caso dos alunos “2” e “3”. Conforme se observa da transcrição que

fizemos, esses alunos conhecem procedimentos de regra de três para cálculo de

porcentagens.

Alunos “2” e “3”
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Por outro lado, os alunos abaixo (4, 5, 6) somaram 650 aos 10%, obtendo

assim 660,00. Esses alunos pensam que percentual é o mesmo que dinheiro.

Alunos "4", "5", "6"
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Questão 2 Um produto está sendo vendido por R$ 220,00 após ter

sido aumentado em 10%. Calcule o preço do produto,

antes do aumento.

Acertos: 4% Erros: 92% Em branco: 4%

Comentários

Um total de 65% dos alunos fizeram 10% de 220 e subtraíram o resultado

dos 220. Esses alunos dominam o cálculo de porcentagens através da regra de
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três, entretanto usam desconto para calcular um valor anterior a um aumento. Se

esses alunos conhecessem a equação P = P0 (1+i), certamente obteriam mais

sucesso nas resoluções de problemas dessa espécie.

Os PCNEF (1998, p.119-120) já indicam o ensino desse tipo de equação

para o cálculo de porcentagens São exemplos disso as resoluções dos alunos “1”

e “2”

Aluno “1“

Aluno “2”
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Alguns alunos, 17% deles, fizeram: 220,00 – 10, obtendo 210,00. Isso

revela que alunos do 3º ano também não diferenciam taxa de dinheiro. É o caso

dos alunos “3” e “5”, a seguir

Aluno “3”

Aluno “5”

Um outro aluno ('4") fez: 220,00 – 10% = 219,90. Ou seja, ele interpretou

10% como 10 centavos. E ainda fez cálculo, como se observa abaixo.

Aluno “4”
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Questão 3 Uma camisa está sendo vendida por R$ 51,00 após um

aumento de 20%. Qual era o preço anterior ao

aumento?

Acertos: 0% Erros: 91% Em branco: 9%

Comentários

A maioria dos alunos calculou 20% de 51,00 e subtraiu esse valor de 51,00,

cometendo o mesmo erro de alunos do 1º e 2º anos. Embora demonstrem saber

calcular porcentagens por meio de regra de três, não interpretam a situação,

conforme se vê a seguir.

Aluno “1”
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O aluno “3” usa, de forma interessante e proveitosa, aproximações para

resolver o problema. No entanto, demonstra problemas conceituais ao subtrair os

20% dos 51,00 , conforme segue.

Aluno “3”

Um aluno faz: 51 – 20% = 31 reais. Esse aluno comete o grave erro de

considerar 20% diretamente como dinheiro. Demonstra, portanto, que desconhece

porcentagem.

Aluno "4"

Questão 4 Um salário de R$ 1.850,00 teve um aumento de 8,5%.

Calcule o valor do novo salário.

Acertos: 43% Erros: 30% Em branco: 27%
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Comentários

Um aluno usou estimativas e resolveu corretamente a questão. Calculou

10%, depois 1%. Multiplica esse resultado por 8 e depois adiciona metade de 1%.

Esse aluno revela habilidades no cálculo mental e bom domínio das operações

aritméticas.

Aluno"1"

Cabe ressaltar que o SAEB/2001 trouxe uma questão semelhante a esta, e

que, inclusive, foi aplicada também aos alunos de 8ª série (já comentada

anteriormente). Os percentuais de acertos foram:

                                                  8ª Série          – 24%

3ª Série (EM) – 45%.

Esta era a questão do SAEB:

O salário de Moema era R$ 850,00. Ela foi promovida e ganhou um aumento de

28%. Logo, o novo salário dela é

(A) R$ 1 088,00

(B) R$ 1 020,00

(C) R$    935,00

(D) R$    878,00
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Observamos que os percentuais de acertos dos alunos da 8ª série (24%)

são muito pequenos, visto que a questão não exigia conhecimentos aprofundados

de porcentagem.

Alunos de 3ª série também não tiveram uma margem muito alta de acertos

(45%), já que, comparando, tinham três anos a mais de escolaridade. É oportuno

observar que o percentual de acertos do SAEB (45%) é praticamente o mesmo do

percentual atingido pelos alunos da nossa pesquisa, confirmando que mais de

50% dos alunos de 3ª série (EM) não têm conhecimento suficiente para resolver

uma questão que faz parte do cotidiano do trabalho e consumo e, assim sendo,

não poderão exercer com plenitude sua cidadania.

Outro aluno aplicou corretamente regra de três e encontrou a resposta

correta, como se constata pela transcrição abaixo.

Aluno “2”

O aluno “3” , a exemplo da maioria dos alunos que errou, considerou que

percentual é o mesmo que dinheiro e somou 1.850 com 8,5, obtendo 1.858,50

reais.
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Aluno “3”

O aluno “4” fez:  R$ 1.850,00 + 8,5/100 = 0,085 = 1.935. Esse aluno revela

que conhece o símbolo “%“, mas que desconhece o conceito de porcentagem

sobre um valor. Ele também não conhece o conceito de igualdade, assim como

não domina a soma de números racionais na forma decimal.

Aluno "4"

Questão 5 A CPMF(Contribuição Provisória sobre Movimentação

Financeira) é de 0,38%, e é cobrada, pelo governo, toda

vez que você saca dinheiro ou paga alguma conta num

terminal de Banco. Num saque de R$ 150,00, quanto é

cobrado neste imposto?

Acertos: 48% Erros: 22% Em branco: 30%
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Comentários

O aluno “1” aplicou a regra de três e encontrou corretamente o valor R$

0,57. Pela resolução abaixo, observa-se que ele possui conhecimentos sobre

porcentagem, através de regra de três.

Aluno “1”

O aluno “5” fez 150 – 0,38% = 149,62. Esse aluno usa o símbolo “%”

diretamente como dinheiro.

Aluno “5”
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Questão 6 Uma farmácia dá desconto de 20% para pagamento à

vista. Num remédio cujo preço anunciado era R$ 55,00,

para pagamento em um mês, calcule:

a) Qual é o preço à vista?

b) Se você comprar à vista, que taxa mensal vai

ganhar?

Item a)

Acertos: 52%

Item b)

Acertos: 04%

Erros: 22%

Erros: 61%

Em branco: 26%

Em branco: 35%

Comentários

Os alunos que acertaram a parte “a“ da questão demonstraram conhecer os

conceitos de porcentagem. (52% dos alunos). Na parte ‘b”, os alunos geralmente

cometeram dois erros: confundir taxa com dinheiro;  confundir taxa de desconto

com taxa de juros.

O aluno “1” conhece alguns conceitos de porcentagem, através de regra de

três, como consta da parte “a” da questão. Na parte “b”, esse aluno não conceitua

que, neste caso, o valor correspondente a 100% é R$ 44,00, escrevendo que 55

corresponde a 20 (que supomos, ser 20%). Ele encontra 4% como resposta.

Aluno “1”
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Um aluno encontrou a resposta correta da parte “a” fazendo 20% de 55 =

11 e, em seguida, 55 – 11 = 44. Esse aluno parece fazer, mentalmente, cálculos

de porcentagem. Na parte “b”, o mesmo declarou que a taxa ganha é R$ 11,00,

confundindo dinheiro com taxa. Fez isso sem justificar a resposta. Vejamos a

seguir o que ele escreve.

Aluno “2”

Outro aluno fez: 55 – 20% = 35 + 20% = 55. Ele não respeita a igualdade e

também não conclui a resolução. Ele mostra também que usa o símbolo de “%”

diretamente como dinheiro. Quanto à parte “b” , esse aluno pensou que a taxa de

juros é a mesma que a de desconto. Vejamos a resolução do aluno:

Aluno “3”
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Um outro estudante ("4") faz estimativas e conclui que 20% de 55,00 é

10,00. Em seguida, escreve que a resposta da parte “b” é 10,00, não

diferenciando taxa percentual de dinheiro.

Aluno “4”

Para a maioria dos alunos pesquisados, a taxa de juros cobrada é a mesma

do desconto, ou seja, 20%. Para esses alunos, taxa (%) é sempre a mesma, não

importando qual é o valor base (o principal) para essa proporção.

Questão 7 Um tênis está sendo vendido por R$ 100,00 para ser

pago em 2 vezes (uma entrada de R$ 50,00 e mais R$

50,00 após um mês). À vista, o comerciante dá desconto

de 10%. Calcule a taxa mensal de juros ganha pelo

consumidor, se ele comprar à vista.

Acertos: 0% Erros: 57% Em branco: 43%
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Comentários

Oito alunos (35%) responderam que o consumidor ganhou R$ 10,00 ao

comprar à vista (sem justificar), demonstrando que não diferenciam taxa de

dinheiro. Um desses alunos justificou assim:

Aluno “1”

O aluno “2” respondeu que a taxa mensal é de R$ 5,00. Este aluno pensa

de forma proporcional e calcula 10% sobre R$ 100,00; por isso, encontra 10.

Como o consumidor vai pagar em duas parcelas, o aluno divide 10 por 2 e chega

à conclusão de que a taxa mensal ganha é de R$ 5,00.

Aluno "2"
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Outros dois alunos responderam que a taxa mensal ganha é de 10%,

cometendo o erro freqüente de confundir dinheiro com taxa percentual e também

não considerando que o consumidor irá pagar uma entrada.

Finalmente, nenhum aluno observou que o consumidor só vai ficar devendo

R$ 40,00,  que daqui a um mês tornar-se-ão R$ 50,00, pagando assim R$ 10,00 a

mais daqui a um mês, e que  isso significa, ao final, pagar 25% de juros em um

mês.

2.6 Considerações finais sobre o capítulo

Observamos que tanto os erros dos alunos das três séries do Ensino Médio

quanto os de Administração de Empresas do Curso Superior foram muito

semelhantes. Isso aponta desconhecimento de alguns procedimentos básicos

relativos à Matemática, como: operações com números racionais na forma

decimal; regra de três; e conceitos de porcentagem. Os alunos não diferenciam o

símbolo “%”  de “R$”, usando, por exemplo, 10% como R$ 10,00, sem considerar

a proporcionalidade existente em porcentagens.

Observamos também que a maioria dos alunos que participaram da

pesquisa não usa estimativas para realizar certos cálculos. Eles também não

refletem sobre a ordem de grandeza da resposta de um problema. Com relação a

esse fato, Abrantes declara:

Exemplos de tarefas que realizamos com freqüência incluem calcular uma

despesa que implica o pagamento de um imposto, examinar diferentes

alternativas para contrair um empréstimo, estimar um valor aproximado,

compreender um anúncio ou uma notícia que se baseia em tabelas e

gráficos. Na realização destas tarefas, aquilo que é determinante não é a

proficiência de cálculo – geralmente efectuado com o recurso a uma

calculadora ou a um computador – mas sim um conjunto de competências

como perceber qual é a operação adequada, estimar a razoabilidade do

resultado, localizar os dados relevantes numa tabela, interpretar um gráfico
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ou decidir a seqüência de passos necessários para resolver um problema

(Abrantes et al. 1999, p. 20).

Verificamos, também, que os alunos não estão habituados a utilizar

calculadoras. Cremos que esse problema é causado pelo ensino, que privilegia a

utilização de algoritmos com o uso de lápis e papel, e dispensa, geralmente, a

calculadora científica. No ensino de Matemática Financeira, o uso desse recurso

tecnológico  é de grande importância. Convém destacar que isso foi detectado nos

comentários dos professores que participaram de um treinamento realizado pela

Secretaria da Educação do Estado de S. Paulo em convênio com a PUC/SP,

2002, conforme abordamos no capítulo 3.

Esse fato remete-nos à seguinte observação de Lins e Gimenez (2000):

A educação aritmética e algébrica para o século XXI deve, a um só tempo,

integrar-se com a rua – isto é, cumprir um papel de organizar o mundo, fora

da escola também – e tornar-se mais efetiva em seu papel de ajudar os

alunos a aumentar seu repertório de modos de produzir significado. Há 50

anos, a matemática para o cidadão comum era estritamente coisa de papel e

lápis, quando muito de máquina registradora, no comércio. Hoje, não. O

acesso a calculadoras é extenso – às vezes, compra-se um aparelho de

barbear e recebe-se, de brinde, uma calculadora – e a tendência a aumentar

o acesso a computadores é real (p.162)

Também nesse sentido, manifesta-se Abrantes, et al (1999):

No que diz respeito ao cálculo, à realização dos algoritmos das operações

com lápis e papel é preciso acrescentar a competência para efetuar cálculos

mentalmente e com a calculadora e ainda, para decidir quando é apropriado

usar um ou outro procedimento. Além disso, estas competências não podem

ser dissociadas de outras, como ter uma noção da ordem de grandeza de um

número ou estimar um valor aproximado quando tal for pertinente (p.21)

Com base nos dados coletados, concluímos que há necessidade de se

adotar currículos no Ensino Médio que possibilitem a inserção cultural dos jovens

no que se refere aos conhecimentos financeiros. Só assim, repetimos, a Escola

lhes propiciará condições para o exercício da cidadania no mundo do trabalho,

consumo, comércio e finanças em geral.



CAPÍTULO 3

A VISÃO DE PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO SOBRE A MATEMÁTICA

FINANCEIRA.

3.1 Introdução

Conforme observamos no capítulo anterior, os estudantes do Ensino Médio

têm um desempenho bastante insuficiente frente à resolução de problemas que

envolvem a Matemática Financeira, embora seja um assunto que permeia o

cotidiano de qualquer cidadão e constitua um conteúdo cuja relevância é atestada

pelos documentos oficiais no âmbito da Educação, como demonstramos no primeiro

capítulo.

Cremos que o problema situa-se entre o fato de se "considerar o tema

relevante", mas de, ao mesmo tempo, "não priorizá-lo no trabalho em sala de aula".

Cabe, portanto, levantar dados a respeito do que pensam, do que sabem e do

que fazem os professores em relação a esse tema. É preciso, enfim, investigar a

visão de professores do Ensino Médio sobre a Matemática Financeira.

É, pois, o que se pretende buscar neste terceiro capítulo.

Por conseguinte, optamos por iniciar esta reflexão considerando que estudos

como os de Showers, Joyce e Bennett (1987), a respeito do desenvolvimento

profissional do professor, mostram que:

! O que o professor pensa sobre o ensino determina o que o professor faz quando

ensina.

! É provável que os professores mantenham e utilizem estratégias e conceitos

novos, caso recebam assessoria (de especialistas ou de colegas) enquanto

estiverem aplicando as novas idéias a suas classes.

Com base nessas indicações, somos levados a questionar:

! O que o professor realmente pensa sobre o ensino de Matemática Financeira,

que acaba "condicionando" a pouca atenção presumivelmente dada a esse tema,

em função do que os alunos sabem ou depõem sobre o assunto?

! A falta de domínio de conhecimentos referentes à Matemática Financeira, pelo

professor, não seria uma das causas de ele não abordar o tema em sala de aula?
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! O que acontece quando, num projeto de formação continuada, esse tema é

trabalhado e, além disso, os professores recebem assessoria de especialistas,

enquanto estiverem trabalhando as atividades propostas em  suas classes?

3.2 A visão de Professores do Ensino Médio de Escolas Públicas de Araçatuba-SP

Preliminarmente, na tentativa de responder às duas primeiras perguntas,

resolvemos investigar a visão dos professores de matemática do Ensino Médio da

rede pública de nossa cidade, Araçatuba/SP e, para tanto, elaboramos questionário

para preenchimento e saímos a campo. A trajetória percorrida e os resultados

obtidos, expomos na seqüência.

Solicitamos à Diretoria de Ensino uma relação de professores de Matemática

das escolas públicas da cidade, juntamente com suas sedes de freqüência.

Dirigimo-nos às escolas-sede dos professores, contatamos os Diretores,

Coordenadores e pedimos que entregassem os envelopes com os questionários aos

professores de Matemática. Houvemos por bem não contatar diretamente os

professores, a fim de, na medida do possível, tornar anônima a pesquisa e fazer com

que os mesmos ficassem bem à vontade para responder às questões com a máxima

franqueza.

Foram entregues 20 questionários, mas obtivemos o retorno de apenas 121.

O questionário dos professores foi composto de duas partes: na primeira

havia questões gerais sobre o ensino e a aprendizagem; na segunda, com 12

questões específicas (exercícios) de Matemática Financeira. Essas 12 questões

foram idênticas às aplicadas aos alunos egressos do Ensino Médio e serviam de

base para que os professores tomassem conhecimento do conteúdo envolvido na

investigação feita junto aos alunos egressos.

Deixamos os professores à vontade para resolverem ou não as 12 questões

específicas. A maioria deles não resolveu, alegando falta de tempo, e preencheu

apenas a primeira parte do questionário, conforme expomos adiante.

Sintetizando as respostas dos questionários, verificamos que:

•  80% dos entrevistados responderam "sim" à questão: “Você ensina Matemática

Financeira no Ensino Médio?”

                                                
1 O questionário apresentado aos professores do Ensino Médio em Escolas da Rede Pública de Araçatuba
constitui Anexo 2, juntado no final deste trabalho.
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•  100% dos entrevistados responderam "sim" à questão: “Na sua opinião,

conhecimentos sobre Matemática Financeira são indispensáveis no exercício da

cidadania dos estudantes?”

•  100% dos entrevistados responderam "não" à questão: “Na sua opinião, o aluno

que conclui o Ensino Médio possui conhecimentos suficientes de Matemática

Financeira para trabalhar no comércio, numa empresa financeira, ou para montar

e gerenciar uma micro ou pequena empresa?”

•  80% dos entrevistados responderam "sim" à questão: “Você conhece a proposta

de ensino dos PCN  de Matemática para o Ensino Médio?”

•  60% dos entrevistados responderam "sim" à questão: “Você conhece os Temas

Transversais propostos para serem utilizados no Ensino Médio?”

•  100% dos entrevistados responderam "sim" à questão: “Na sua opinião, é

importante ensinar Matemática Financeira no Ensino Médio?”

Nessas respostas, dois resultados chamaram-nos à atenção. O primeiro

refere-se ao fato de que somente 80% dos professores afirmaram que ensinam

Matemática Financeira, embora 100% consideram que esses conhecimentos são

indispensáveis para garantir o exercício da cidadania. Deduz-se com isso que 20%

enfrentam algum tipo de dificuldade que não foi explicitada nas suas respostas. O

segundo resultado curioso foi que 100% dos professores consideram que o aluno

concluinte do Ensino Médio não possui conhecimentos suficientes de Matemática

Financeira, para trabalhar no comércio, numa empresa financeira ou gerenciar uma

micro ou pequena empresa. Aqui, é possível supor que, de forma indireta, os 80%

dos professores que trabalham com esse conteúdo, declaram que os seus alunos

não aprenderam.

Cremos também ser possível levantar duas hipóteses:

•  O ensino  de Matemática Financeira não é eficaz.

•  O tempo dedicado para esse conteúdo não é suficiente para que o aluno

aprenda.

Além de responder ao questionário, alguns professores teceram alguns

comentários sobre o tema. Na seqüência, apresentamos alguns que consideramos

mais relevantes e pertinentes. Criamos a convenção "P" para representar

"professor", na seqüência de 1 a 7, conforme segue:
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P1: “Noções básicas de matemática financeira são necessárias, pois o aluno irá

vivenciar no seu cotidiano, além da importância no mercado de trabalho. Os alunos

têm muito interesse por este conteúdo pois eles sabem da importância de adquirir

este conhecimento, ao contrário de outros que alguns alunos sabem que não vão

vivenciar e aplicar”.

P2: “Acredito que seja importante todos saberem este conteúdo. Eu mesma não sei

com profundidade, como você apresentou os exercícios. Deixei em branco, porque

não sei resolver. Precisaria de tempo para pesquisar e estudar para poder resolvê-

los. No Ensino Médio, quando ensinado, apresentamos apenas as noções básicas,

como juros, porcentagem e descontos. A respeito de amortizações e rendas, como

apresentados nos problemas, considero muito difícil para o Ensino Médio (se tivesse

que ensinar, teria que aprender)”.

P3: “As questões abordadas nesta pesquisa são de grande valor, pois geralmente

aqueles alunos que não vão cursar uma faculdade é porque necessitam trabalhar e,

na maioria dos empregos, principalmente no comércio, são usados juros,

porcentagem e, tendo o domínio destas áreas, terão maiores chances de conseguir

um emprego”.

P4: “Atualmente parece que está sendo dada muita importância a esse assunto para

o Ensino Médio. Eu ensino para os alunos as noções básicas da matemática

financeira que julgo importantes, tais como juros, porcentagem e descontos. A parte

de rendas e amortizações eu considero muito complicado para os alunos de Ensino

Médio. Para os que estão cursando nível superior, eu considero muito importante”.

P5: “Considero que a matemática financeira deva ser tratada de forma

contextualizada, bem próxima ao aluno. É comum percebermos situações no

comércio que ludibriam os consumidores. A análise de panfletos de propaganda

também é uma forma boa para análise e interpretação”.

P6: “Quanto à importância deste assunto no Ensino Médio, acho de grande valia

para os alunos porque é um assunto que fará parte de seu cotidiano . Sempre que

posso desenvolver em minhas aulas procuro levar alguma coisa aos alunos; muitas

vezes não é possível chegar a fundo; por isso gostaria que a Matemática Financeira

tivesse dentro dos conteúdos matemáticos, de forma melhor e dando mais amplo

destaque e oportunidade de ser ensinado em sua plenitude”.
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P7: “Uma opção de formação deveria ser oferecida pela escola sem a preocupação

de formar classes para disponibilizar aulas para professores, mas após ações de

conscientização para a realidade social dos alunos e suas reais possibilidades de

ascensão. Uma opção recheada com outros conteúdos que realmente abrisse portas

e caminhos”.

Nesses depoimentos, os professores deixam claro que o ensino de

Matemática Financeira (doravante identificado como MF) é, além de relevante e

motivador, indispensável para o aluno do Ensino Médio.

Como diz  “P1”: “...os alunos têm muito interesse por este conteúdo..., ao

contrário de outros que alguns alunos sabem que não vão vivenciar e aplicar".

Os professores reconhecem que não dominam com profundidade os

conhecimentos sobre a Matemática Financeira, a ponto de poderem ensinar esse

conteúdo. É o caso do professor  “P2”, que considera amortizações e rendas

assuntos “muito difíceis para o Ensino Médio”, dizendo ainda que, se tivesse de

ensinar, necessitaria aprender. Isso mostra o despreparo do professor para ministar

este conteúdo.

O professor “P3” considera que as questões abordadas pela pesquisa são

valiosas para os alunos que “não vão cursar uma faculdade”, mas que vão

necessitar destes conhecimentos para enfrentar o mundo do trabalho.

O professor “P4” nota que já está sendo dada mais importância para a

Matemática Financeira no Ensino Médio, mas considera que, por ser um assunto

“muito complicado”, a parte de rendas e amortizações deve ser dada apenas no

curso superior. Talvez este professor ainda não tenha percebido que as parcelas de

uma compra a prazo ou os depósitos mensais sucessivos (Poupança Programada

ou Plano de Previdência ) formam uma Progressão Geométrica, quando analisados

no Valor Presente ou no Valor Futuro. Assim sendo, as amortizações e

capitalizações constituem um conteúdo oportuno para contextualizar as Progressões

Geométricas.

E, para agilizar o processo de ensino e aprendizagem e tornar os cálculos

mais atraentes, é necessário o uso de calculadoras científicas. Cumpre ressaltar

que, do ponto de vista econômico, isto parece não ser um problema, em razão de o

valor desse instrumento (calculadora científica) estar girando em torno de R$ 8,00.
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Por oportuno, lembramos aqui o que instituem os PCNEM sobre as

Competências e Habilidades a serem desenvolvidas em Matemática, no que se

refere à Contextualização Sócio-cutural:

•  Desenvolver a capacidade de utilizar a Matemática na interpretação e

intervenção no real.

•  Aplicar conhecimentos e métodos matemáticos em situações reais.

•  Utilizar adequadamente calculadoras e computador, reconhecendo suas

limitações e potencialidades.

Dando prosseguimento, o professor “P5” diz: “É comum percebermos

situações no comércio que ludibriam os consumidores. A análise de panfletos de

propaganda também é um forma boa para análise e interpretação”. Aqui, convém

lembrar que, segundo os PCNEM, constituem competências e habilidades:

•  Ler e interpretar textos de Matemática.

•  Identificar problemas.

•  Formular hipóteses e prever resultados.

•  Interpretar e criticar resultados numa situação concreta.

•  Discutir idéias e produzir argumentos convincentes.

Esses depoimentos nos remetem ao seguinte pensamento de D’Ambrósio

(1998, p. 31):

É muito difícil motivar com fatos e situações do mundo atual uma ciência que

foi criada e desenvolvida em outros tempos em virtude dos problemas de

então, de uma realidade, de percepções, necessidades e urgências que nos

são estranhas. Do ponto de vista de motivação contextualizada, a matemática

que se ensina hoje nas escolas é morta. Poderia ser tratada como um fato

histórico.

3.3 A visão de professores participantes de projeto de formação continuada.

Consideramos, então, que seria possível buscar algumas respostas para a

última indagação feita no início deste capítulo (sobre a formação continuada), se

analisássemos relatórios elaborados por professores, no âmbito de um projeto
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desenvolvido ao longo de 2002,  pelo Centro de Ciências Exatas e Tecnologia e a

Secretaria de Estado de Educação de São Paulo. O projeto denominou-se

"Construindo propostas de trabalho para a área de Ciências da Natureza,

Matemática e suas Tecnologias, juntamente com professores do Ensino Médio”. O

projeto envolveu cerca de 1.800 professores de Matemática (doravante identificados

como "professores-participantes", ou PP), que atuam no Ensino Médio em escolas

da rede pública estadual. O trabalho combinou ações presenciais e à distância e

articulou o processo de formação continuada desses professores com a

implementação de inovações curriculares, propostas nos Parâmetros Curriculares

Nacionais de Matemática para o Ensino Médio, buscando enfrentar problemas

diagnosticados pela própria Secretaria de Estado da Educação de São Paulo -

SEE/SP, relativamente ao ensino de Matemática.

De acordo com as diretrizes norteadoras desse projeto, a formação foi

organizada com o propósito de estimular o desenvolvimento de diferentes

competências profissionais de um professor de Matemática, referentes não apenas

aos vários aspectos do conhecimento matemático, mas também: à compreensão do

papel social da escola na sociedade brasileira, hoje; ao domínio do conhecimento

pedagógico; aos processos de investigação que possibilitam o aperfeiçoamento da

prática pedagógica; e ao gerenciamento de seu próprio desenvolvimento

profissional. A formação buscava também estabelecer o vínculo com a prática

profissional e, colocando ênfase na didática, propunha uma aproximação dos

professores com as novas tecnologias, priorizando a lógica investigativa, como

processo de construção do conhecimento profissional.

3.4 Três fascículos envolvendo a Matemática Financeira: uma análise do

      material.

Para esse projeto, ao todo, foram produzidos 28 fascículos (9 para a 1ª série,

9 para a 2ª série e 10 para a 3ª série), com temáticas indicadas nos quadros que se

seguem:
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Fascículos destinados à primeira série

Módulo

1 Estudando a variação de grandezas

2 Função afim

3 Estatística

4 Função polinomial do 2º grau

5 Interfaces com a Economia (I)*

6 Geometria

7 Progressões aritméticas e geométricas

8 Funções polinomiais do 1º e 2º graus

9 Da experimentação à demonstração

Fascículos destinados à segunda série

Módulo

1 Estatística

2 Função exponencial

3 Geometria espacial

4 Logaritmo

5 Interfaces com a Economia (II)*

6 Sistemas lineares (I)

7 Introdução ao pensamento combinatório

8 Geometria das transformações I

9 Sistemas lineares (II)

Fascículos destinados à terceira série

Módulo

1 Padrões e regularidades

2 Geometria espacial

3 Geometria analítica no plano
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4 Matemática, Biologia e Saúde: algumas interações

5 Funções trigonométricas

6 Interfaces com a Física

7 Probabilidade para pensar e resolver

8 Geometria das transformações II

9 Estudando a reta no plano cartesiano

10 Matemática Financeira*

* O grifo é nosso.

Em função do interesse deste nosso trabalho, analisaremos apenas os três

fascículos destacados, quais sejam:

Interfaces com a Economia (I)  – 1ª. série.

Interfaces com a Economia (II) – 2ª. série.

Matemática Financeira              – 3ª. série.

3.5 A análise dos módulos: Interfaces com a Economia I, Interfaces com a

      Economia II e Matemática Financeira.

Nesses três módulos, transcritos no Anexo 3, podemos observar aspectos

interessantes. Todos os conceitos são abordados através de situações problema e

envolvendo contextos do cotidiano do aluno, como: cálculos do preço de venda de

um produto por um comerciante; análise de oferta e demanda na economia; cálculo

de aumentos e descontos no comércio; cálculo de taxas de juros simples e de juros

compostos; montante de uma aplicação financeira, entre outros.

Esses contextos são abordados numa perspectiva interdisciplinar com as

outras disciplinas da área de Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias.

Assim, esse documento foi concebido dentro dos objetivos dos PCNEM (1999) para

a área, que dizem:

Os objetivos do Ensino Médio em cada área do conhecimento devem envolver,
de forma combinada, o desenvolvimento de conhecimentos práticos,
contextualizados, que respondam às necessidades da vida contemporânea, e o
desenvolvimento de conhecimentos mais amplos e abstratos, que
correspondam a uma cultura geral e a uma visão de mundo. Para a área das
Ciências da Natureza, Matemática e Tecnologias, isto é particularmente
verdadeiro, pois a crescente valorização do conhecimento e da capacidade de
inovar demanda cidadãos capazes de aprender continuamente, para o que é
essencial uma formação geral e não apenas um treinamento específico.
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Ao se denominar a área como sendo não só de Ciências e Matemática, mas
também de suas Tecnologias, sinaliza-se claramente que, em cada uma de
suas disciplinas, pretende-se promover competências e habilidades que sirvam
para o exercício de intervenções e julgamentos práticos. (...)
Com esta compreensão, o aprendizado deve contribuir não só para o
conhecimento técnico, mas também para uma cultura mais ampla,
desenvolvendo meios para a interpretação de fatos naturais, a compreensão de
procedimentos e equipamentos do cotidiano social e profissional, assim como
para a articulação de uma visão do mundo natural e social (p.16, 17, vol. 3)

Após o estudo e a discussão do assunto, nos períodos de capacitação

presencial, era proposto para os professores participantes um trabalho com o

material estudado no curso, a ser desenvolvido posteriormente com seus alunos nas

suas escolas. As atividades de sala de aula deviam ser observadas e relatadas por

estes professores2 que tinham contato on line com os monitores do curso.

3.5.1 O fascículo da 1ª série, módulo 5: Interfaces com a Economia I

 Esse módulo inicia-se por uma introdução que aborda os assuntos e

situações relacionados à economia no país e no mundo, assim como sua relevância

no cotidiano de qualquer cidadão. Há um breve resumo do que é a Economia como

ciência. Na introdução, há abordagem sobre o estudo das questões de natureza

econômica, do surgimento da Economia como ciência, destacando na página 38:

O estudo das questões de natureza econômica não é recente. Os antigos

gregos já se preocupavam com esse assunto e fizeram importantes

contribuições. No entanto, o nascimento da economia como corpo teórico de

estudo, independentemente da política e da filosofia, ocorreu em 1776, quando

Adam Smith publicou a obra: Uma investigação sobre a natureza e as causas

da riqueza das nações. Nesse fascículo, você vai ter oportunidade de utilizar

conceitos matemáticos, função em especial, para resolver algumas situações

que envolvem aspectos da Economia.

Nesse módulo são abordados estes quatro conceitos:

1. A função de depreciação e a função custo.

2. A curva de demanda,

3. Curvas de oferta e demanda: achando o preço de equilíbrio,

4. A função lucro,

                                                
2 2 Para fins didáticos, convencionamos chamá-los PP, ou professores participantes.
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Todos os conceitos são explorados por meio de situações-problema.

Após a introdução de cada assunto, foram propostos alguns problemas para

que o aluno pudesse construir os conceitos envolvidos.

Todos os problemas propostos deveriam ser resolvidos pelos alunos,

juntamente com as orientações do professor. No módulo, há orientações para

resolução dos problemas e respostas para todos.

No final do módulo há uma série de cinco situações-problema, em forma de

testes, intitulado: Teste seus conhecimentos (todos com resposta). Esses problemas

eram apresentados com o objetivo de os alunos resolverem, de início, sem a ajuda

do professor. Em seguida, as soluções seriam discutidas com a orientação do

professor, que conduziria o processo de sistematização dos conhecimentos.

3.5.2 O fascículo da 2ª série, módulo 5: Interfaces com a Economia II

Este módulo apresenta um texto introdutório destinado à discussão sobre: o

que são “juros” e a contribuição da Matemática para que o consumidor possa

analisar as situações financeiras que podem fazer parte de sua vida.

Na introdução, consta também esta interessante citação, que transcrevemos:

A matemática fornece instrumentos não só para escolher uma forma mais

vantajosa de pagar um bem de consumo, mas também para analisar

alternativas de investimento, aplicação do dinheiro, para pagamentos de

empréstimos, etc. A Matemática também auxilia o governo e diversos setores

da Economia para o cálculo dos índices que são parâmetros para a Economia

como, por exemplo, as taxas de inflação. Para resolver os problemas propostos

nesse módulo, será muito útil uma calculadora científica. Mas, não se

preocupe, ela é barata e pode custar menos que dois ingressos de cinema.

Basta procurar. Mas se você não encontrar uma dessas calculadoras, utilize

uma comum (p. 24).

Esse módulo do fascículo da segunda série aborda os seguintes temas:

1. Calculando a inflação por meio do custo da cesta básica.

2. Qual é a taxa de juros?

3. Identificando dois tipos de juros.
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4. Encontrando fórmula para juros compostos.

5. Outros problemas sobre juros compostos.

6. Logaritmo e a Matemática financeira.

7. Crescimento populacional.

Todos os conceitos são abordados iniciando com uma situação-problema

para a introdução de novos conhecimentos. No item intitulado: “Calculando a

inflação por meio do custo da cesta básica”, discute-se o cálculo desse índice,

através de uma planilha de preços de produtos básicos para o cidadão. Foram feitos

alguns questionamentos sobre essa planilha e também algumas considerações

complementares sobre inflação, como o IGP-FGV e ICV-DIEESE.

Em seguida, é proposta uma situação-problema e, com base nela,

conceituam-se taxas de juros e faz-se a apresentação de regimes de capitalização

simples e composto. A partir dessa análise, propõe-se a fórmula para juros

compostos. Novos problemas de juros compostos também são apresentados.

Um aspecto interessante desse módulo é a aplicação de logaritmos na

Matemática Financeira, em especial a propriedade do logaritmo da potência, num

problema de cálculo do tempo de juros compostos.

A fórmula do montante de juros compostos é também explorada no cálculo da

população de uma cidade, que cresce de forma exponencial.

3.5.3 O fascículo da 3ª série, módulo 10: Matemática Financeira

Na introdução, esse módulo faz uma primeira aproximação do assunto,

abordando os termos utilizados na Matemática Financeira. Depois, destaca que as

idéias de porcentagem estão presentes no nosso dia-a-dia. O texto faz também uma

primeira aproximação dos conceitos envolvidos nas compras a prazo e nos

empréstimos. Destaca, ainda, nas páginas 96-97, o uso da calculadora, declarando:

Finalmente, uma observação: os cálculos em matemática financeira são

trabalhosos. Não hesite em usar sua calculadora, considerando duas casas

decimais depois da vírgula, no caso de quantias em dinheiro, e até quatro

casas nos outros casos. Basta uma calculadora simples, que contenha o

recurso “função exponencial yx”.

Segue-se a discussão de alguns conceitos, como: capital, juros, montante e

taxa de juros, sempre com a utilização de situações-problema.
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3.6 A análise do trabalho realizado em sala de aula, mediante os relatórios

       on-line dos professores participantes

Para identificar características do trabalho realizado durante o

desenvolvimento dos fascículos no treinamento, escolhemos aleatoriamente dois

grupos de cada série do Ensino Médio e, em cada grupo, selecionamos 10 relatórios

mais significativos os quais transcrevemos no anexo 4 desta pesquisa. Desse total

de 30 relatórios, resolvemos analisar 21, considerando a sua relevância e

pertinência.

3.6.1 Análise de relatórios dos professores participantes.

         Módulo 5: Interfaces com a Economia I – 1ª série do Ensino Médio

Alguns desses professores que atuavam na 1ª série (cerca de 25%) declaram

que, no início da aplicação do módulo, tiveram que retomar alguns conceitos e

procedimentos, tais como: Estudos de gráficos, Conceitos de economia e

Matemática Financeira, em razão da falta de conhecimentos por parte dos alunos.

O nível de interesse dos alunos foi bom na opinião de 70% dos professores.

Para 25% dos professores esse nível foi ótimo.

Os professores consideram que assuntos de economia são de interesse dos

alunos devido à sua utilidade no cotidiano do cidadão e também por se tratar de um

assunto muito veiculado nos jornais, revistas, televisão. Com relação a isso, vejamos

o relato de alguns professores:

PP1 – "(...) Com esses contextos, eles compreenderam significados de termos

usuais desta área do conhecimento e que são freqüentes nos noticiários de jornais e

revistas. Fizeram pesquisas sobre lucros, demanda, depreciação e outros".

PP2 – "Estou muito satisfeito com este projeto, pois está despertando interesse nos

meus alunos. Estou trabalhando com a 1ª série B e tenho a sensação de estar

trabalhando com os meus alunos de 25 anos atrás, época em que havia competição

entre eles para tirar a nota maior. Há alguns alunos se reunindo nos finais de

semana para trocarem idéias sobre os exercícios, acontecimento não muito comum

atualmente. (...)".

PP3 – "(...) Após as resoluções feitas pelos alunos, apareceram algumas questões e

situações de diferentes maneiras de interpretações e resolução, pois o contexto

economia era conhecido através de revistas, jornais e TV. Alguns grupos
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apresentaram dados sobre economia tirados de jornais, revistas e relatos de TV. Foi

ótima a troca de informações entre  os grupos (alunos)".

PP4 – "Fizemos antes uma leitura de jornais e revistas, para que os alunos

percebessem a importância de estarmos sempre em contato com notícias sobre

economia. (...) os alunos, em análise geral, perceberam que a falta de leitura de

jornais e revistas tornam mais difícil a compreensão".

Em relação à compreensão dos textos, 75% dos professores relataram que foi

boa, enquanto 10% disseram que foi ótima. Não houve dificuldades para

desenvolver esse módulo, de acordo com a opinião de, praticamente, 100% dos

professores.

3.6.2 Análise dos relatórios dos professores participantes.

         Módulo 5: Interfaces com a Economia II – 2ª série do Ensino Médio

Os professores da 2ª série também destacaram a necessidade de retomar

alguns conceitos e procedimentos relativos à Matemática Financeira. Cerca de 20%

dos professores se referiram à necessidade de “retomar a regra de três“; 35% se

referiam à porcentagem; e mais 20% destacaram que fizeram revisão de juros

simples e de juros compostos.

Quanto ao interesse demonstrado pelos alunos em relação ao tema, 90% dos

professores reconheceram que o nível de interesse dos alunos foi BOM ou ÓTIMO e

apenas 10% dos professores afirmaram que o nível de interesse dos alunos foi

razoável. Conforme se observa, os professores consideram que o assunto

Matemática Financeira é interessante para os alunos, em razão de haver grande

envolvimento com questões do cotidiano. Afirmam também que a Matemática

Financeira é rica em conhecimentos e contextos fundamentais para que o aluno

possa exercer sua cidadania.

Transcrevemos abaixo alguns relatórios mais interessantes:

PP5 - "O fascículo INTERFACE COM A ECONOMIA II mexeu com vários alunos,

despertando-os para a análise de situações concretas de suas vidas. Foi muito bom.

Os alunos gostaram das atividades, pois estão ligadas ao seu cotidiano.

Conseguimos aprender também muito, juntos".

PP6 - "(...)  Fiquei emocionada com o desempenho dos alunos nesse módulo, pois

por ser algo do dia-a-dia, eles se interessaram muito e realizaram todas as
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atividades propostas em 6 aulas. Ainda trouxeram para a sala folhetos da Casa

Bahia, Lojas Cem, Ponto Frio e começaram a pegar os preços de alguns

eletrodomésticos e comparar os juros cobrados de uma loja para outra. Comentaram

ainda sobre a reportagem que apareceu no Fantástico. Pelos alunos, a aula

continuaria por muito tempo".

PP7 - "(...)  Neste módulo os alunos de um modo geral tiveram mais interesse pois,

conseguiram enxergar a matemática aplicada ao cotidiano real".

PP8 - "Neste módulo houve um envolvimento maior dos alunos em relação aos

anteriores. Os exercícios aplicados tinham muito a ver com o que acontece no seu

cotidiano, apesar de não terem acesso ao uso de calculadora científica. Alguns

testes tais como nº 3 e nº 4 foram apenas montados devido a falta de calculadora".

PP9 - "Devido às características do assunto, permitiu-nos a possibilidade de

aplicação imediata dos conhecimentos adquiridos no cotidiano dos alunos,

facilitando a motivação e despertando um relativo interesse, principalmente

aumentando a capacidade para entender melhor as transações comerciais,

amortização de prestações, financiamentos".

PP10 - "O que mais me chamou a atenção neste módulo foi o interesse dos alunos

pela veracidade dos fatos, pois alguns foram aos bancos fazer uma pesquisa sobre

aplicações porque não concordaram com a questão 5 e comprovaram que realmente

não havia este tipo de aplicação".

Como se vê, destacou-se a questão do interesse dos alunos, por se tratar de

assunto que permeia o cotidiano de todo e qualquer cidadão.

No que se refere à compreensão de textos e enunciados por parte dos

alunos, 20% consideraram ÓTIMA, 45% declararam que foi BOA, e 35% disseram

que foi RAZOÁVEL.

Percebemos também, nesse grupo de 2ª série, ter havido problemas com

relação ao uso da calculadora científica, porque os alunos não as possuíam. Mais

uma vez, destacamos que essa é uma ferramenta indispensável nos cálculos que

envolvem juros compostos.

Os professores fizeram comentários sobre as principais dificuldades para

desenvolver a proposta desse fascículo, sendo que 60% apontou alguma

dificuldade, dentre as quais, novamente destaca-se a falta da calculadora (30% dos

professores); o desconhecimento de procedimentos de uso da calculadora (20% dos
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professores); e dificuldades relativas ao tempo insuficiente para desenvolver

adequadamente o trabalho (10% dos professores). Quase 100% dos professores

comentam o fato de os alunos não terem "familiaridade" com calculadoras, em

particular, com calculadora científica.

A esse respeito, vejamos alguns relatórios dos professores:

PP11 - "Os alunos tiveram um ótimo desempenho, havendo até mesmo um

interesse maior quanto as situações propostas. Acredito que tudo isso ocorreu por

existir questões voltadas ao cotidiano, que já ao menos tinham ouvido falar. O único

“empecilho” foi a falta da calculadora científica (...)".

PP12 - "Foi usada a calculadora comum em todos os exercícios, o interessante é

como ela estimula o aluno a fazer, até os mais lentos, talvez pelo mero prazer de

manipular um objeto para conseguir um resultado mais rápido. Nem todos os nossos

alunos têm acesso as calculadoras, alguns aprendem na própria sala de aula e

outros já têm um domínio completo".

PP13 - "A pequena quantidade de calculadoras atrasou um pouco o

desenvolvimento de algumas atividades: (...)"

3.6.3 Análise dos relatórios dos professores participantes.

         Módulo 10: Matemática Financeira – 3ª série do Ensino Médio

Também nos depoimentos dos professores da terceira série consta a

necessidade de se fazer uma revisão sobre porcentagem, juros simples e juros

compostos, logo no início da aplicação do módulo.

Com relação ao interesse demonstrado pelos alunos em relação ao tema, a

totalidade dos professores avalia que o nível BOM ou ÓTIMO. Grande parte dos

professores concluiu que os alunos se interessam muito por problemas que

envolvem descontos, juros e, principalmente, compras a prazo.

Na seqüência, vejamos o que dizem oito professores.

PP14 - "Esse módulo foi muito gostoso de ser trabalhado, é o dia-a-dia dos alunos.

Todos participaram da resolução das atividades, todas foram desenvolvidas e ainda

a pesquisa nos bancos foi realizada em grupos e cada um fez a exposição para a

classe".
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PP15 - "(...) Estou muito feliz com o resultado, percebo que a cada módulo aplicado,

mais há o envolvimento e melhor são os resultados.(...) Falou em dinheiro, todo

mundo leva a sério e não quer se enganado. Valeu, o módulo (...)".

PP16 - "Esse módulo foi bastante interessante e indispensável na formação dos

educandos do Ensino Médio e poderiam até ser acrescentados a ele, outros

assuntos de financeira como desconto simples e composto e amortização".

PP17 - "Esse módulo proporcionou ao aluno novos conhecimentos, desenvolvendo

habilidades e competência que são aplicados no seu cotidiano. Os objetivos

norteadores como: (juros, empréstimos, inflação, poder de compra, descontos,

prestações, etc.) estão presentes em nossa vida, no nosso dia-a-dia, e com isso e

educando pode perceber quanto é importante a matemática financeira na sua vida".

PP18 - "Perguntei aos alunos se preferiam estudar o módulo 09 ou o 10. Escolheram

este último módulo, uma vez que não iam ver matemática financeira porque não

estava no plano de aula sendo conteúdo de muito interesse".

PP19 - "Gostaram (os alunos) de como a apostila trabalhou com o poder de compra

na atividade 5, muitos alunos tinham a ilusão de que os juros da poupança eram

uma renda extra, depois da atividade ficaram convencidos que na maioria das vezes

apenas corrige o seu capital. Houve muito interesse nas atividades devido a

importância que estes juros têm em nossa vida, (...)".

PP20 - "Matemática Financeira (...) desperta um interesse maior nos alunos, pois

eles vêem neste tipo de matéria um meio de não serem “passados para trás na vida”

(...)".

PP21 - "A classe mostrou-se mais interessada neste módulo, pois está diretamente

associado ao dia-a-dia do aluno. Os alunos gostam de trabalhar com cálculos que

envolvem porcentagem, e a Matemática Financeira apesar de cálculos muitas vezes

trabalhosos, desperta o interesse, principalmente no que diz respeito a juros".

A maioria dos professores (85%) também considera que a compreensão dos

textos pelos alunos foi BOA ou ÓTIMA, não sendo esse aspecto indicado como um

obstáculo para o desenvolvimento das atividades. Poucos professores, cerca de

10%, declararam que os alunos tiveram dificuldades na interpretação dos textos das

questões.

Dentre as dificuldades para desenvolver essa meta, 25% dos professores

mencionam a questão do tempo. O outro empecilho apontado pela totalidade dos
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professores refere-se à dificuldade dos alunos para fazerem os cálculos e ao fato de

não haver calculadoras científicas disponíveis. Cumpre lembrar que, mesmo após

disponibilizar a calculadora científica, o problema não foi resolvido, pois os alunos

apresentaram dificuldades para trabalhar com esse instrumento.
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CONCLUSÕES FINAIS

Nosso trabalho procurou investigar a formação dos alunos do Ensino Médio

em relação à Matemática Financeira e a visão do professor dessa etapa da

escolaridade a respeito desse tópico, com vistas à formação preocupada com o

exercício da cidadania, no sentido das idéias apresentadas por D'Ambrósio, 1998

(p. 86), ressaltando que "o conhecimento está subordinado ao exercício pleno da

cidadania e, conseqüentemente, deve ser contextualizado no momento atual, com

projeções para o futuro".

Concordando com o autor sobre a necessidade de se questionar a respeito de

"como essas coisas têm sido abordadas na Educação Matemática?", ao longo do

nosso trabalho pudemos chegar a algumas conclusões:

No momento atual, a julgar pelos resultados que obtivemos junto a cerca de

80 alunos egressos do Ensino Médio ou cursando as séries que o constituem,

constata-se que, apesar de uma forte discurso, de certa forma já incorporado à fala

dos professores, o aluno do Ensino Médio, de modo geral, não recebe informação

nem formação suficiente, relativamente à Matemática Financeira, que lhes permita

resolver problemas, mesmo os que envolvem conceitos ou procedimentos

elementares.

Consideramos que esse fato é bastante preocupante pois os conteúdos de

Matemática Financeira têm grande importância na vida de qualquer cidadão que

necessita compreender o mundo do trabalho, do consumo, das finanças, inserindo-

se nele de forma crítica e consciente. Sendo assim, considerando-se também as

finalidades da educação básica em nosso país, eles deveriam integrar o rol de

conteúdos a serem ensinados nas escolas, atendendo especialmente aos princípios

de representatividade e de poder explicativo a que Bishop se refere ao definir um

currículo com enfoque cultural.

Pudemos constatar que tanto em relação aos aspectos conceituais, como

aos que envolvem a noção de proporcionalidade e, em particular, a porcentagem,

em relação aos aspectos procedimentais como a estimativa de um resultado, o uso

da regra de três, a interpretação de uma resposta (plausível ou não), as dificuldades
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reveladas são muito grandes. Mesmo assim, os alunos pesquisados  mostraram

interesse pelo assunto e o valorizaram como parte importante em sua formação.

As dificuldades reveladas podem ser atribuídas, em parte, à ausência desse

tema no planejamento dos professores e, conseqüentemente ao não tratamento dele

em sala de aula. Desse modo, constatamos um descompasso entre a opinião dos

professores de Matemática, que consideram a Matemática Financeira como um

tema importante para a formação dos alunos e o fato de que não a selecionam como

um conteúdo a ser trabalhado, com razoável destaque, nas turmas de Ensino Médio.

Uma hipótese para compreender essa decisão dos professores pode estar

localizada nos programas e provas dos vestibulares, que não priorizam esse tema,

mas que, infelizmente acabam orientando o que se ensina nessa etapa dos

vestibulares.

Outro fator que concorre para a não abordagem dos tópicos de Matemática

Financeira de forma de mais coerente com algumas tendências da Educação

Matemática - sejam as idéias veiculadas por teorias como as da  etnomatemática, da

modelagem, dos projetos de trabalho, dentre outras – é a pouca atenção dada ao

tema pelos livros didáticos.

Há ainda a questão referente à formação dos professores de Matemática que,

de modo geral, não têm em sua formação inicial, nos cursos de Licenciatura,

estudos sobre o tema nem sobre suas possíveis abordagens didáticas. No entanto,

como pudemos constatar pela análise do programa de formação continuada

desenvolvido pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em parceria com a

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, mediante a sugestão de

abordagem de temas da Matemática Financeira, em três fascículos, um em cada

ano do Ensino Médio, os professores, mesmo relatando algumas dificuldades,

sentiram-se encorajados a tratar do tema e inclusive a fazer uma avaliação do

próprio trabalho e a perceber o envolvimento e o interesse de seus alunos.

Com relação aos documentos oficiais, verificamos que a Proposta Curricular

de Matemática para o Ensino Médio, elaborada pela Secretaria Estadual de

Educação desde o início da década de 90, faz referência explícita ao ensino de

Matemática Financeira, e ainda apresenta como sugestão aos professores uma

seqüência de atividades a serem realizadas em sala de aula, o que, infelizmente,

parece não ter tido influência nas práticas da sala de aula. Preocupa-nos a falta de
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indicações mais explícitas sobre o tema nos documentos veiculados pela

SEMTEC/MEC, tanto nos PCNEM como no PCN+.

Reiteramos nosso ponto de vista no sentido de que, numa cultura em que

transações comerciais e financeiras, conceitos básicos de Matemática Financeira

não podem estar ausentes nos currículos. No entanto, não se trata apenas de incluir

alguns tópicos de Matemática Financeira no rol de conteúdos do Ensino Médio, mas

é necessário abordá-los em diferentes momentos do Curso, em situações-problema

que permitam aos alunos atribuir-lhes significados e perceber a importância das

ferramentas matemáticas para resolvê-las. Outro aspecto que não pode ser

esquecido refere-se às possibilidades que a abordagem dessas temáticas abrem

para o uso de recursos tecnológicos, como por exemplo, a preparação dos

estudantes para utilização de calculadoras científicas.

Com relação a essas preocupações, fazemos referência a  Paulo Abrantes et.

al, 1999:

Todas as pessoas precisam de desenvolver as suas próprias

capacidades e preferências, bem como interpretar as mais variadas

situações e tomar decisões fundamentais relativas à sua vida

pessoal, social ou familiar. A educação matemática pode contribuir,

de um modo significativo e insubstituível, para ajudar os alunos a

tornarem-se indivíduos não dependentes mas, pelo contrário,

competentes, críticos e confiantes nos aspectos essenciais em que a

sua vida se relaciona com a matemática. Isto implica que todas as

crianças e jovens devem desenvolver a sua capacidade de usar a

matemática para analisar e resolver situações problemáticas, para

raciocinar e comunicar, assim como a auto-confiança necessária

para fazê-lo. (p.17)

Consideramos necessárias ações mais efetivas no âmbito educacional, no

sentido de que a formação orientada para o exercício da cidadania, como uma das

metas da Educação Básica, saia do discurso e se incorpore à prática. Tais ações

envolvem mudanças na formação inicial e continuada, aperfeiçoamento dos recursos

didáticos e orientações mais claras nos documentos oficiais.

Concluímos, fazendo referência, mais uma vez, a D’Ambrósio, que é bastante

contundente: "educação é um ato político" e "se um professor julga que sua ação é
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politicamente neutra, não entendeu nada de sua profissão"3. Apropriar-se, mesmo

que de maneira bastante elementar, de conceitos e procedimentos da Matemática

Financeira, é sem dúvida, condição necessária para a politização, no sentido amplo,

do cidadão. Faz parte das condições básicas para sua inserção crítica na sociedade.

                                                
3 D'Ambrósio, 1998, p. 85-86.
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QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS EGRESSOS

DO ENSINO MÉDIO DE ARAÇATUBA-SP

IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE

SEXO: (   )feminino      (   )masculino

IDADE: (  )17 anos     (  )18 anos     (  )19 a 21 anos     (  )22 a 25 anos    (  )25 a 30

anos    (  )mais de 30

1) Há quantos anos terminou o ensino médio?

   a)(  ) terminou em 2002                          Cidade em que

reside:......................................................................

   b)(  ) de l a 3 anos                                   Cidade em que cursou

E.M..............................................................

   c)(  ) de 4 a 6 anos                                  Escola :   (    ) pública          (    ) particular

   d)(  ) há mais de 6 anos

2) Trabalha para seu próprio sustento?

     (   )sim            (   )não

3) Se trabalha:

      a) (   )é empregado?

 b) (   )é autônomo(profissional liberal, comerciante, etc.)?

4) Possui conhecimentos sobre Matemática Financeira?

     a)(   ) bastante

     b)(   ) um pouco

     c)(   ) nenhum

5) Se em 4 respondeu: a ou b, informe onde adquiriu esses conhecimentos?

      a) (   ) no ensino médio

 b) (   ) no ensino superior (no caso de ter feito Faculdade)

 c) (   ) em cursos intensivos (preparatórios para concursos)

 d) (   ) na vida prática
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12 QUESTÕES APLICADAS AOS ALUNOS EGRESSOS DO ENSINO MÉDIO

1) Um salário de R$ 580,00 teve um aumento de 8,5%. Calcule o valor do novo

salário.

2) A CPMF (contribuição provisória sobre movimentação financeira) corresponde a

0,38% sobre os saques bancários, isto é, cada vez que houver um débito na sua

conta corrente (cheque, saque com cartão, débitos em conta, etc.), o governo cobra

0,38% de imposto. Sendo assim, quanto você paga de CPMF ao sacar R$1.250,00

do seu salário, que tenha sido creditado num Banco?

3) Um produto de R$ 12,50 foi vendido por R$ 12,00. Calcule a taxa percentual de

desconto.

4) Numa liquidação, um produto de R$ 100,00 foi vendido por R$ 80,00. Qual a taxa

percentual ganha pelo comprador?

5) Um comerciante marca os preços nas etiquetas de seus produtos com 60% de

lucro sobre o custo. Como as vendas estão “fracas”, ele resolve dar descontos nos

preços marcados nas etiquetas. Qual a taxa percentual (%) máxima que pode dar de

desconto para que não tenha prejuízo?

6) A gasolina que custava R$ 2,10 o litro, num determinado posto, passou a custar

R$ 2,3l. Qual foi a taxa percentual (%) de aumento nesse posto?

7) Um consumidor vai comprar um medicamento e o funcionário da farmácia informa

que o preço do mesmo é R$ 80,00. Se o consumidor pede desconto, para

pagamento à vista, é informado de que o preço cai para R$ 56,00. Nesse caso, qual

será a taxa (%) de juros que o consumidor ganhará?

8) Numa conta de R$ 100,00 sobre consumo de energia elétrica, o ICMS cobrado

pelo governo é de R$25.00. A taxa (ou alíquota) declarada pelo governo é de 25%.
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Na sua opinião, essa taxa (%) está correta? Responda sim ou não e demonstre, por

meio de cálculos, a taxa efetivamente cobrada pelo governo nesse imposto

9) Um calçado que estava sendo vendido por R$ 30,00, no mês seguinte, passou

para R$ 37,50. Qual foi a inflação desse produto nesse período? Qual foi a

desvalorização do Real?

10) Uma promoção anuncia: LEVE  3  E  PAGUE 2. Qual a taxa (%) ganha pelo

consumidor ao levar esse produto? Qual a taxa (%) de desconto oferecida pelo

comerciante?

11) Uma promoção anuncia a venda de um produto de R$ 100,00 em duas parcelas

de R$ 50,00, sendo a 1ª parcela à vista e a 2ª a ser paga após 30 dias. Se for à

vista, o produto sai por R$ 90,00. Qual a taxa (%) ganha pelo comprador, se ele

comprar à vista?

12) Um Banco cobra 48% ao ano nos empréstimos que faz. O gerente informa que

essa taxa é capitalizada mensalmente. Calcule:

a) A taxa(%) mensal cobrada b) A taxa (%) anual efetiva (realmente

cobrada pelo Banco).
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06 QUESTÕES APLICADAS AOS ALUNOS DO 1º ANO DO ENSINO MÉDIO

1-Se o seu salário era R$ 650,00 e teve um aumento de 10%, quanto você passou a

ganhar?

2-Um produto está sendo vendido por R$ 220,00 após um aumento de 10%. Calcule

o preço do produto, antes do aumento.

3-Um salário de R$ 1.850,00 teve um aumento de 8,5%. Calcule o valor do novo

salário.

4-Um sapato teve um aumento de 7,5% e passou a custar R$ 86,00. Qual o preço

anterior ao aumento?

5-A CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira) é de 0,38%, e é

cobrada, pelo governo, toda vez que você saca dinheiro ou paga alguma conta num

terminal de Banco. Num saque de R$ 150,00, quanto é cobrado nesse imposto?

6-Uma farmácia dá desconto de 20% para pagamento à vista. Num remédio cujo

preço anunciado era R$ 55,00, para pagamento em um mês, calcule:

   a)Qual é o preço à vista?

   b)Que taxa mensal de juros o consumidor vai ganhar se comprar à vista?   



132

06 QUESTÕES APLICADAS AOS ALUNOS DO 2º ANO DO ENSINO MÉDIO

1-Se o seu salário era R$ 650,00 e teve um aumento de 10%, quanto você passou a

ganhar?

2-Um produto está sendo vendido por R$ 220,00 após um aumento de 10%. Calcule

o preço do produto, antes do aumento.

3-Uma camisa está sendo vendida por R$ 51,00 após um aumento de 20%. Qual era

o preço anterior ao aumento?

4-Um salário de R$ 1.850,00 teve um aumento de 8,5%. Calcule o valor do novo

salário.

5-A CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira) é de 0,38%, e é

cobrada, pelo governo, toda vez que você saca dinheiro ou paga alguma conta num

terminal de Banco. Num saque de R$ 150,00, quanto é cobrado nesse imposto?

6-Uma farmácia dá desconto de 20% para pagamento à vista. Num remédio cujo

preço anunciado era R$ 55,00, para pagamento em um mês, calcule:

   a)Qual é o preço à vista?

   b)Que taxa mensal de juros o consumidor vai ganhar se comprar à vista?
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07 QUESTÕES APLICADAS AOS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO

1-Se o seu salário era R$ 650,00 e teve um aumento de 10%, quanto você passou a

ganhar?

2-Um produto está sendo vendido por R$ 220,00 após um aumento de 10%. Calcule

o preço do produto, antes do aumento.

3-Uma camisa está sendo vendida por R$ 51,00 após um aumento de 20%. Qual era

o preço anterior ao aumento?

4-Um salário de R$ 1.850,00 teve um aumento de 8,5%. Calcule o valor do novo

salário.

5-A CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira) é de 0,38%, e é

cobrada, pelo governo, toda vez que você saca dinheiro ou paga alguma conta num

terminal de Banco. Num saque de R$ 150,00, quanto é cobrado nesse imposto?

6-Uma farmácia dá desconto de 20% para pagamento à vista. Num remédio cujo

preço anunciado era R$ 55,00, para pagamento em um mês, calcule:

   a)Qual é o preço à vista?

   b)Se você comprar à vista, que taxa mensal de vai ganhar?

7-Um tênis está sendo vendido por R$ 100,00 para ser pago em 2 vezes (uma

entrada de R$ 50,00 e mais R$ 50,00 após um mês). À vista, o comerciante dá

desconto de 10%. Calcule a taxa mensal de juros ganha pelo consumidor, se ele

comprar à vista.



ANEXO 2 - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES
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QUESTIONÁRIO DO PROFESSOR

PRIMEIRA PARTE

l)   Tempo de magistério no ensino médio:

    a) (   ) menos de um ano

    b) (   ) de 1 a 2 anos

    c) (   ) de 2 a 5 anos

    d) (   ) de 5 a 10 anos

    e) (   ) mais de 10 anos

2)   Séries do ensino médio em que lecionou até 2002:

      Diurno:     lª (   )         2ª (   )         3ª (   )

      Noturno:   lª (   )         2ª (   )         3ª (   )

3) Consta no plano da sua escola o ensino de Matemática Financeira?

      Sim (   )             Não (   )              Não sei (   )

4) Consta no seu plano de ensino de Matemática o ensino de Matemática

Financeira?

      Sim (   )             Não (   )              Não sei (   )

5) Você adota livro didático ou apostilas no ensino médio?

       Sim (   )             Não (   )

6) O material didático adotado para o ensino médio traz conteúdos de Matemática

Financeira?

       Sim (   )             Não (   )

7) Você ensina Matemática Financeira no ensino médio?

      Sim (   )             Não (   )

      7.1) Tendo assinalado “sim”, responda”: de que maneira se dá esse ensino?

        a) (   ) isoladamente

        b) (   ) associado a outros assuntos (funções, progressões, polinômios)

8) Na sua opinião, conhecimentos sobre Matemática Financeira (p. ex.: entender e

calcular parcelas e taxas de compras a prazo, de financiamentos, de impostos, etc.),

são indispensáveis para garantir o exercício da cidadania aos estudantes?

Sim (   )             Não (   )
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9) Na sua opinião, o aluno concluinte do ensino médio possui conhecimentos

suficientes de Matemática Financeira para trabalhar no comércio, numa empresa

financeira, ou para montar e gerenciar uma micro ou pequena empresa?

             Sim (   )             Não (   )

10) Você conhece a proposta de ensino dos PCNs de Matemática ?

            Sim (   )             Não (   )

11) Você conhece os Temas Transversais propostos para serem utilizados no ensino

médio?

            Sim (   )             Não (   )

12) Na sua opinião, é importante ensinar Matemática Financeira no ensino médio?

              Sim (   )             Não (   )

13) Na sua graduação, você cursou a disciplina de Matemática Financeira?

             Sim (   )             Não (   )

       13.1) Tendo respondido não, assinale um dos motivos

(   ) não constava no currículo da Faculdade

(   ) tratava-se de disciplina facultativa

(   ) não sabe o porquê

13.2) O fato de você não ter cursado a disciplina de Matemática Financeira na

graduação, pode dificultar que você a ensine?

Sim (   )             Não (   )



137

QUESTIONÁRIO DO PROFESSOR

SEGUNDA PARTE

Caro professor,

Apresento, a seguir, alguns exercícios específicos de Matemática Financeira que

foram aplicados a alunos egressos do Ensino Médio, para que você possa julgar a

relevância dos mesmos.

Prezado colega, destaco que a sua contribuição e resposta franca serão de grande

valia para a concretização desta minha pesquisa. No entanto, você pode decidir se

aceita ou não participar. De qualquer forma, por gentileza, leia os enunciados dos

exercícios abaixo e responda a estas duas perguntas:

Assinale uma das alternativas:

1) Você entende que o aluno que Termina o Ensino Médio, deve ser capaz de

dominar os assuntos abordados nas questões abaixo?  (   )sim    (   )não

2) Estas questões (abaixo) foram ensinadas por você aos seus alunos do Ensino

Médio?  (    )sim   (    )não

AGRADEÇO IMENSAMENTE SUA HONROSA ATENÇÃO

QUESTÕES:

1) Um salário de R$ 580,00 teve um aumento de 8,5%. Calcule o valor do novo

salário.

2) A CPMF (contribuição provisória sobre movimentação financeira) corresponde a

0,38% sobre os saques bancários, isto é, cada vez que houver um débito na sua

conta corrente (cheque, saque com cartão, débitos em conta, etc.), o governo cobra

0,38% de imposto. Sendo assim, quanto você paga de CPMF ao sacar R$1.250,00

do seu salário, que tenha sido creditado num Banco?
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3) Um produto de R$ 12,50 foi vendido por R$ 12,00. Calcule a taxa percentual de

desconto.

4) Numa liquidação, um produto de R$ 100,00 foi vendido por R$ 80,00. Qual a taxa

percentual ganha pelo comprador?

5) Um comerciante marca os preços nas etiquetas de seus produtos com 60% de

lucro sobre o custo. Como as vendas estão “fracas”, ele resolve dar descontos nos

preços marcados nas etiquetas. Qual a taxa percentual (%) máxima que pode dar de

desconto para que não tenha prejuízo?

6) A gasolina que custava R$ 2,10 o litro, num determinado posto, passou a custar

R$ 2,3l. Qual foi a taxa percentual (%) de aumento nesse posto?

7) Um consumidor vai comprar um medicamento e o funcionário da farmácia informa

que o preço do mesmo é R$ 80,00. Se o consumidor pede desconto, para

pagamento à vista, é informado de que o preço cai para R$ 56,00. Nesse caso, qual

será a taxa (%) de juros que o consumidor ganhará?

8) Numa conta de R$ 100,00 sobre consumo de energia elétrica, o ICMS cobrado

pelo governo é de R$25.00. A taxa (ou alíquota) declarada pelo governo é de 25%.

Na sua opinião, essa taxa (%) está correta? Responda sim ou não e demonstre, por

meio de cálculos, a taxa efetivamente cobrada pelo governo nesse imposto.

9) Um calçado que estava sendo vendido por R$ 30,00, no mês seguinte, passou

para R$ 37,50. Qual foi a inflação desse produto nesse período? Qual foi a

desvalorização do Real?

10) Uma promoção anuncia: LEVE  3  E  PAGUE 2. Qual a taxa (%) ganha pelo

consumidor ao levar esse produto? Qual a taxa (%) de desconto oferecida pelo

comerciante?
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11) Uma promoção anuncia a venda de um produto de R$ 100,00 em duas parcelas

de R$ 50,00, sendo a 1ª parcela à vista e a 2ª a ser paga após 30 dias. Se for à

vista, o produto sai por R$ 90,00. Qual a taxa (%) ganha pelo comprador, se ele

comprar à vista?

12) Um Banco cobra 48% ao ano nos empréstimos que faz. O gerente informa que

essa taxa é capitalizada mensalmente. Calcule:

a) A taxa(%) mensal cobrada b) A taxa (%) anual efetiva (realmente

cobrada pelo Banco).

COMENTÁRIOS

Na seqüência, dê sua opinião sobre a importância deste assunto para o aluno

concluinte do Ensino Médio, considerando essencialmente o fato de que alguns

alunos não darão continuidade aos estudos num curso superior.

Sua opinião será muito importante para a validade desta pesquisa.
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Apresentação
“A Matemática, por sua universalidade de quantificação e expressão,

como linguagem portanto, ocupa uma posição singular. No Ensino Médio,
quando nas ciências torna-se essencial uma construção abstrata mais
elaborada, os instrumentos matemáticos são especialmente importantes. Mas
não é só nesse sentido que a Matemática é fundamental. Possivelmente, não
existe nenhuma atividade da vida contemporânea, da música à informática, do
comércio à meteorologia, da medicina à cartografia, das engenharias às
comunicações, em que a Matemática não compareça de maneiras
insubstituível para codificar, ordenar, quantificar e interpretar compassos,
taxas, dosagens, coordenadas, tensões, freqüências e quantas outras variáveis
houver. A Matemática ciência, com seus processos de construção e validação
de conceitos e argumentações e os procedimentos de generalizar, relacionar e
concluir que lhe são característicos, permite estabelecer relações e interpretar
fenômenos e informações. As formas de pensar dessa ciência possibilitam ir
além da descrição da realidade e da elaboração de modelos.” (PCNEM, 1999)

“Construindo propostas de trabalho para a área de Ciências da
Natureza, Matemática e suas Tecnologias, juntamente com professores do
ensino médio” é um projeto desenvolvido pelo Centro de Ciências Exatas e
Tecnologia e a Secretaria de Estado de Educação de São Paulo.

A proposta apresentada pelo CCE da PUC/SP é motivada pela
necessidade de formar professores para atuar no Ensino Médio, de acordo com
os princípios apresentados nos Parâmetros Curriculares dessa etapa da
educação básica, desenvolvendo recursos didáticos temáticos e materiais de
divulgação de Ciência e Tecnologia, com destaque para o desenvolvimento de
competências e habilidades, a abordagem interdisciplinar dos conhecimentos e
a exploração de situações contextualizadas  a serem trabalhadas por meio da
resolução de problemas e/ou da modelagem.

São objetivos específicos do projeto:
• Capacitar, diretamente, professores que atuam nas escolas de ensino

médio da SEE.
• Criar condições para que os beneficiários dessa capacitação

constituam grupos de referência para a implantação dos PCN de ensino médio
na área de Matemática.
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A formação proposta tem a intenção de apoiar a cada escola, ou a um
grupo de escolas desses professores contemplando a execução de ações que
possam, a curto prazo, proporcionar o aperfeiçoamento da prática docente do
professores de Matemática e assegurar a melhoria da aprendizagem, com
conseqüente diminuição das perdas, expressas nas taxas de retenção e
abandono da escola.

As ações concentradas desenvolveram-se no mês de abril de 2002,
prosseguindo nos meses de agosto e de outubro, em dois pólos: um, em Serra
Negra e outro em Águas de Lindóia. Nos encontros, os professores-alunos
participaram de oficinas, mediadas por um professor coordenador e um
monitor. O enfoque do projeto é a prática na sala de aula, buscando o
estabelecimento da articulação entre teoria e prática.

Nas oficinas, o que o professor estuda, prepara, analisa e discute serão
as propostas que ele fará aos seus alunos na sala de aula, trazendo retorno
aos colegas, por meio de debates e produzindo relatos de experiências via
Internet. Esse trabalho será orientado pelo professor coordenador do grupo e
disseminado entre os participantes e via Internet para os alunos grupos da
formação.

As atividades que o professor desenvolve com seus alunos são
acompanhadas e orientadas a distância pelo professor orientador do grupo.
Esse acompanhamento também propicia aos professores participantes a
realização de análises conjuntas por meio da interação virtual, a troca de
experiências e estudos em grupos em ambientes computacionais apropriados.
Essas propostas serão selecionadas e aperfeiçoadas com sugestões dos
demais participantes e dos professores pesquisadores envolvidos.

Durante o desenrolar do curso, os professores são estimulados a refletir
sobre os conteúdos matemáticos e as discussões relativas ao tratamento
didático desses conteúdos, sobre as conexões entre o tema escolhido  e outros
temas matemáticos e com outras áreas do conhecimento. Desse modo, o
projeto pretende contribuir para tirar a Matemática do isolamento didático que
tradicionalmente ela tem no contexto escolar.

Uma característica interessante desse projeto é que ele envolve também
alunos dos últimos anos do curso de licenciatura em Matemática da PUC/Sp e
do mestrado em Educação Matemática, que participam de todas as etapas do
curso e, principalmente, acompanham o desenvolvimento das propostas, o que
possibilita um melhor entrosamento entre a formação inicial e continuada de
professores de Matemática e as investigações nessa área.

Nesta publicação apresentamos os módulos relativos ao segundo
momento do projeto.

A coordenação.
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MÓDULO 5

INTERFACE COM A ECONOMIA I

Introdução

Provavelmente você já deve ter lido ou ouvido expressões do tipo: “a
economia do nosso país está melhor”, “o caos econômico se instalou naquele
país”, “o ministro da fazenda considera que atender às exigências do FMI
poderá estagnar a inflação do país”, etc. Mas, o que é Economia e o que
fazem os economistas?

A Economia é uma ciência que estuda os processos de produção,
distribuição, comercialização e consumo de bens e serviços. Muitos dos
conceitos dessa ciência são de natureza essencialmente quantitativa, como
preço, custo, impostos,  investimento, juros, renda e lucro. Por este motivo, boa
parte da atividade dos economistas é de natureza matemática. Estes estudam
analisam as formas pelas quais os indivíduos, as empresas de negócios e os
governos alcançam seus objetivos no campo econômico.

O estudo das questões de natureza econômica não é recente. Os
antigos gregos já se preocupavam com esse assunto e fizeram importantes
contribuições. No entanto, o nascimento da economia como corpo teórico de
estudo, independentemente da política e da filosofia, ocorreu em 1776,
quando Adam Smith publicou a obra: Uma investigação sobre a natureza e as
causas da riqueza das nações.

Nesse fascículo, você vai ter oportunidade de utilizar conceitos
matemáticos, função em especial, para resolver algumas situações que
envolvem aspectos da Economia.

1. A função de depreciação e a
função custo

O valor V de um determinado modelo de computador decresce com o
tempo t, como mostra o gráfico abaixo. Hoje, instante t = 0, ele vale R$
1.740,00 e daqui a 4 anos (t = 4) ele valerá R$ 1.140,00. Se o computador
permanecer se desvalorizando dessa maneira, daqui a quanto tempo esse
computador não terá valor algum?
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O roteiro de questões abaixo poderá auxiliá-lo a resolver esse problema.
O valor V é uma função do tempo t.
a) Como você classifica essa função?
b) Quantos reais por ano o valor desse computador diminui?
c) Então, daqui a quanto tempo ele não terá valor algum?

Esse problema trata da depreciação do computador pois seu valor
diminui com o tempo. Essa perda de valor ocorre devido ao desgaste e outros
fatores. A depreciação é linear pois o gráfico que a representa é uma reta.
Assim, a expressão que relaciona V e t é função do primeiro ���grau, ou seja
é uma função do tipo y = ax + b.

No problema a função seria V = at + b e para obtê-la precisamos
encontrar os valores a e b. Como conhecemos dois pontos da reta: (0, 1740) e
(4, 1140) fazemos a substituição e encontramos:

1740 = a · 0 + b ��b = 1740
1140 = a · 4 + b e como b =1740 temos
1140 = 4a + 1740 ��4a = 1140 – 1740
4a = – 600 ��a = –150
Assim V = –150t + 1740

Observe que –150 é a quantia que o valor do computador diminui a cada

ano  que  passa. Esse valor pode ser assim obtido: 
4

1740  1140
 = 

4

 600-
 = –150

reais/ano.
Com a expressão V = –150t + 1740 podemos responder outras questões

sobre esse problema como:
1. Quanto valerá esse computador daqui a 6 anos?
2. Esse computador valerá R$ 540,00 daqui a quantos anos?

Resolva os problemas a seguir

1.1. Um automóvel custa hoje R$ 30.000,00. Sua depreciação é linear e seu
valor passa a ser zero em 12 anos.

a) Ache uma fórmula para determinar o valor do automóvel como função
do tempo.

b) Quanto vale esse automóvel 8 anos depois de ter sido comprado?
c) Quanto tempo levará para esse automóvel valer R$ 21.250,00.
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1.2. Os custos de produção podem ser divididos em duas partes: custos fixos,
que existem ainda que nada esteja produzido e o custo variável que varia
dependendo de quantas unidades são produzidas. O custo da produção
de um bem em função da quantidade produzida, C(q), pode ser representado
em algumas situações por meio de uma reta. O gráfico de uma função custo de
um determinado produto é mostrado na figura a seguir:

a) Quais são o custo fixo e o custo variável por unidade?
b) O gráfico mostra que o custo de 150 unidades desse produto, o

C(150), é R$ 4000,00. Explique em suas palavras como esse valor foi obtido.
c) Dê uma fórmula que expresse o custo C em função da quantidade q

produzida.

2. A curva de demanda

Analise o gráfico abaixo. Ele indica o preço em reais de cada camiseta
que uma confecção faz de acordo com o número de camisetas compradas por
uma loja. Ou seja esse gráfico é denominado de demanda.
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O gráfico mostra que quanto maior for a quantidade de camisetas
compradas, menor é o preço de cada camiseta. Veja: se uma loja comprar 100
camisetas o preço de cada uma é 18 reais, se comprar 200 o preço por
camiseta passa a ser 16 reais.

a) Dê uma provável razão pela qual o preço por unidade é menor quanto
maior for o número de itens vendidos ou seja quanto maior for a
demanda.
b) Qual o preço de cada camiseta se a loja comprar 900 camisetas?
Qual é o total a ser pago pela loja se ela comprar 900 camisetas?
c) Para o preço por camiseta ser R$ 7,00 quantas camisetas a loja
precisa comprar?
d) As grandezas envolvidas – preço e quantidade – são diretamente
proporcionais? São inversamente proporcionais? Explique.

Analisando a relação existente entre as grandezas envolvidas
percebemos que quando há aumento de uma ocorre uma diminuição da outra.
Por isso, essa relação pode ser chamada de inversa. No entanto, as grandezas
em questão não são inversamente proporcionais, pois quando se compra
quantidade de camisetas duas vezes maior o valor de cada camiseta diminui,
mas não é a metade; quando a quantidade de itens é triplicada o preço por
unidade diminui, mas não se reduz a um terço, etc.

2.1. Examine a curva de demanda do gráfico a seguir:
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a) Quantos itens os consumidores compram se o preço for 60 por item? E se
for 20 por item?
b) Qual é o preço total se a quantidade comprada for de 60 itens?

3. Curvas de oferta e demanda: achando o preço de
equilíbrio

Veja como os gráficos podem nos auxiliar a entender algumas questões
da economia.

A quantidade q de um item que é manufaturado e vendido depende de
seu preço p. É razoável pensar que quanto maior for o preço, menor é a
quantidade de demanda, ou seja menos pessoas querem comprar o produto.
Também é razoável pensar que quanto maior for o preço, maior é a oferta do
produto, pois o produtor teria, em princípio mais receita. Mas ele sabe que não
adianta querer ganhar muito por unidade do produto, pois os consumidores
deixariam de comprar e ele teria prejuízo e aí para sua produção não ficar
encalhada ele teria que abaixar o preço. Também se os preços forem baixos
demais, além de diminuir sua receita, a demanda forçaria a elevar os preços.
Analise o gráfico:

A figura mostra as curvas de oferta e demanda para um dado produto.
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Agora responda:
a) Qual dessas duas curvas representa a demanda? E a oferta?
b) Qual é o preço de cada unidade do produto se a quantidade de produtos
demandados for 30?
c) Qual é o preço de cada unidade do produto se a quantidade de produtos
ofertados for 10?
d) Se o preço por unidade for 120, qual é a quantidade de produtos
demandados? E a de produtos ofertados?
e) Pode-se afirmar que a quantidade de produtos ofertados e o preço por
unidade, nesse caso, são diretamente proporcionais? Por quê?
f) Pode-se afirmar que a quantidade de produtos demandados e o preço por
unidade são inversamente proporcionais? Por quê?
g) Procure uma interpretação para o ponto em que as curvas se cruzam.

Em economia sabe-se que deve haver um preço de equilíbrio entre a
oferta e a demanda ou seja um preço pelo qual toda a quantidade q produzida
é colocada no mercado e é consumida sem que haja mais pessoas querendo
comprá-la. Esse preço é o chamado de “preço de equilíbrio”. O ponto comum
às duas curvas representa o ponto de equilíbrio e esse nome decorre do
seguinte fato: se, em nosso problema, o preço de cada camiseta for maior que
R$ 60,00 a quantidade ofertada será maior que a demandada, ocorrendo um
excesso de oferta. Se por outro lado, o preço de cada camiseta for menor que
R$ 60,00 a quantidade ofertada será menor que a demandada. O excesso de
demanda estimula a alta dos preços, enquanto que o excesso de oferta poderá
forçar a queda dos preços até um patamar que o produtor não terá lucro.

3.1. O ponto de  equilíbrio do problema anterior foi obtido por meio do
próprio gráfico. Mas como obtê-lo algebricamente?
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Sugestão: encontre a sentença matemática que relaciona o preço P e a
Quantidade q para a curva de demanda e para a curva de oferta.

4. A função lucro

Em economia, as decisões de gerência de uma firma envolvem diversas
variáveis: custo, receita, lucro, etc. A função custo fornece a relação do custo
total C de uma firma quando esta produz uma quantidade q de algum bem. Em
muitas situações, a função C(q) é uma função do 1º grau. Outra função
importante é a receita R(q) que fornece o total recebido por uma firma pela
venda de uma quantidade q de algum bem.

Baseando-se nessas informações resolva o problema a seguir:
Gráficos das funções custo e receita para uma empresa são dados a

seguir:

Agora responda:
a) aproximadamente, que quantia a companhia deverá produzir para

obter algum lucro?
b) Avalie o lucro se a companhia produzir 600 unidades.

Sendo conhecidas as funções custo C(q) e receita R(q), muitas decisões
são tomadas em Economia considerando o lucro L em função de q como L(q) =
R(q) – C(q).

4.1. O lucro L em reais de uma pequena vinícola em função
da quantidade x de barris de vinho produzidos em cada
dia é dado por L = 30x – x 2 .
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Responda às seguintes questões:
a) Qual é o lucro se a produção é de 10 barris diários?
b)  Pode-se afirmar que a vinícola tem prejuízo quando sua produção for
um valor maior que 15 barris diários? Explique.
c)  A função lucro é crescente para qual intervalo? E para qual intervalo
é decrescente?
d) Qual é a quantidade de barris produzida que promove lucro máximo?
Qual é esse lucro?
e) O que acontece quando a produção é maior que 30 barris?
f)  O lucro obtido pela vinícola pela produção de 10 barris é maior que o
lucro pela produção de 25 barris? Procure argumentos que possam
justificar essa possibilidade.

4.2. O lucro L em reais de uma micro-empresa que fabrica um determinado
produto em função da quantidade x por desse produto é dado por L = 100x –
x2.

a) Esboçar o gráfico de L em função de x.
b) Para que quantidade x produzida, o lucro será máximo?

Teste seus conhecimentos
1. O valor de um certo tipo de geladeira decresce linearmente com o tempo t,
como mostra o gráfico abaixo. Daqui a dois anos o valor da geladeira será de
R$ 420,00 e daqui a 8 anos ela não terá valor algum. Essa geladeira vale hoje:
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2. O gráfico abaixo mostra como varia o custo total da produção de um artigo
em função da quantidade q dele produzida.

A respeito desse gráfico analise as seguintes sentenças:
I) a sentença que fornece C em função de q é C = 6q + 24.
II) o custo variável por unidade do produto é de 6 reais.
III) o custo fixo desse produto é de R$24,00
Pode-se afirmar que:
a) I, II e III estão corretas.
b) apenas I e II estão corretas.
c) apenas I e III estão corretas.
d) apenas II e III estão corretas.

3. Os gráficos a seguir mostram as curvas de oferta e de
demanda para um particular produto:
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A respeito desse gráfico pode-se afirmar que:
a) o lucro é máximo quando a quantidade demandada for 750 unidades.
b) a curva I representa a demanda pelo produto.
c) a curva II mostra que o lucro é decrescente.
d) o preço de equilíbrio para este produto é de 300 reais.

4. Uma firma produz um determinado produto. A fórmula para o custo total C da
produção de uma quantidade q do produto é C(q) = 240 + 7q. A fórmula da
receita total R pela produção da quantidade q desse produto é dada por R(q) =
15q. Sendo C e R expressos em reais, pode-se afirmar que:
a) para a produção de 10 unidades a firma tem lucro de 160 reais.
b) a firma só terá lucro se a produção for maior que 30 unidades.
c) para a produção de 20 unidades há um prejuízo de 50 reais.
d) a firma tem prejuízo se a produção for maior que 50 unidades.

5. A função lucro para uma companhia de pranchas de skate é dada por L(p) =
– p 2 + 70p – 125, onde p é preço pedido por uma prancha em reais. Pode-se
afirmar que:

a) se o preço da prancha for R$ 40,00 a companhia terá o maior lucro possível.
b) se o preço da prancha for R$ 70,00 a companhia terá o maior lucro possível.
c) se o preço da prancha for R$ 80,00 a companhia terá prejuízo.
d) se o preço da prancha for R$ 10,00 o lucro será R$ 675,00.

Orientações para o professor

Esse fascículo tem como finalidade desenvolver/aprofundar os
conhecimentos do aluno sobre funções, por meio de resolução de situações-
problema envolvendo questões pertinentes à Economia. Por outro lado, por
meio desse contexto, ele também poderá compreender significados de termos
usuais desta área do conhecimento e que são freqüentes nos noticiários dos
jornais e revistas.
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Neste módulo, são propostas atividades referentes às seguintes
competências e habilidades:

Representação e comunicação:
• Ler e interpretar textos de Matemática.
• Ler, interpretar e utilizar representações matemáticas (tabelas, gráficos,
expressões, etc.).
• Transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente para
linguagem simbólica (equações, gráficos, diagramas, fórmulas, tabelas
etc.) e vice-versa.

Investigação e compreensão:
• Identificar o problema (compreender enunciados, formular questões
etc).
• Formular hipóteses e prever resultados.
• Interpretar e criticar resultados numa situação concreta.
• Discutir idéias e produzir argumentos convincentes.

Contextualização sócio-cultural:
• Desenvolver a capacidade de utilizar a Matemática na interpretação do
real.
• Aplicar conhecimentos e métodos matemáticos em situações reais, em
especial em outras áreas do conhecimento.

Conteúdos
1. Aplicações de funções à economia em especial as polinomiais de 1º e
2º graus.
2. Significados de alguns termos da Economia: custo, receita, demanda,
depreciação. Lucro.
3. Curva de oferta e de demanda. Preço de equilíbrio.

Respostas:

1. A função de depreciação e de demanda
Problema do computador:
a) função polinomial do 1º grau.
b) 150 reais por ano (-150 reais/ano)
c) 11,6 anos.

1.1. problema do automóvel
a) V = – 2500t + 30000
b) R$ 10.000,00
c) 3,5 anos.

1.2. problema sobre os custos de produção
a) custos fixos: R$ 1000,00 e custo por unidade: R$ 20,00.
b) pode ser obtido multiplicando 150 por 20 e acrescentar 1000 a esse
produto.
c) C = 20q + 1000

2. A curva de demanda



155

Problema das camisetas:
a) uma possível resposta: como serão confeccionadas mais camisetas,
provavelmente o custo de produção de cada camiseta será menor pois
poderá haver otimização do horário de trabalho dos empregados;
matéria prima mais barata, etc.
b) R$5,00 para cada camiseta.
c) 700 camisetas
d) resposta no texto.

2. 1 a) 20 itens; 60 itens.
       b) 1200 reais

3. Curvas de oferta e de demanda: achando o preço de equilíbrio
Problema inicial:
a) a reta que “sai” da origem é a da oferta e a outra curva (hipérbole), a

que representa uma função decrescente, é a de demanda.
b) 40 reais.
c) 30 reais.
d) respectivamente 10 e 40.
e) Neste caso são diretamente proporcionais pois a razão preço por
item/quantidade de itens é constante.
f) Neste caso são inversamente proporcionais pois o produto preço por
item x quantidade de itens é constante.
g) Resposta no texto.

3.1. Obtendo as sentenças referentes a cada curva: chamando de P o
preço e de q a quantidade de itens obtém-se:

Curva de oferta: 
q

P
 = 3 ou P = 3q

Curva de demanda: P · q = 1200 ou P = 
q

1200

Assim 3q = 
q

1200
 ��3q2  = 1200 ��q = 20

4. A função lucro
Problema inicial:
a) maior que 300 unidades
b) Em torno de 750 reais.
4.1.     a) 200 reais

b) Não. Pode-se dizer que há prejuízo se a produção for maior
que 30 barris. De 15 barris a 30 barris o lucro vai diminuindo até
chegar a zero (quando a produção for de 30 barris).
c) Crescente: de 0 até 15 barris. Decrescente: produção maior
que 15 barris.
d) 15 barris, 225 reais.
e) Prejuízo.
f) Sim. O custo de produção pode aumentar nesse caso, pois, por
exemplo, não há demanda suficiente, os custos podem Ter
aumentado e não Ter sido repassados ao preço final, etc..
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4.2.    a) parábola com a concavidade voltada para baixo, raízes: 0 e
100. Vértice (50, 2500)
b) para x = 50.

TESTES
1. a
2. a
3. d
4. d
5. c
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MÓDULO 5

INTERFACE COM A ECONOMIA II

2ª série

As lojas para atrair compradores para seus produtos anunciam nos
jornais preços, descontos e planos de pagamento. Às vezes, informam que
vendem a prazo e sem juros! Será que isso é verdade? Se os gerentes dessas
lojas fizerem descontos para pagamentos à vista, estão sim cobrando juros
para quem pagar a prazo!

Mas o que são juros? Ao comprarmos um bem de consumo a prazo, ou
quando pedimos dinheiro em um banco, pagamos um preço. O preço desse
crédito é chamado de juro. Se você, por exemplo, pedir emprestado uma
determinada quantia a uma instituição financeira que cobra uma taxa de 5%
a.m. (ao mês) de juros, isto significa que em um mês você deverá ao banco,
além do valor solicitado, a quantia de R$ 5,00 para cada R$ 100,00 que você
pediu emprestado. Em algumas situações só se paga juros sobre o principal,
ou seja, sobre a totalidade da quantia emprestada. Em outras, Também se
paga sobre o total acrescido dos juros pendentes de pagamento.

A Matemática fornece instrumentos não só para escolher uma forma
mais vantajosa de pagar um bem de consumo, mas também para analisar
alternativas de investimento, aplicação do dinheiro, para pagamentos de
empréstimos, etc. A Matemática também auxilia o governo e diversos setores
da Economia para o cálculo dos índices que são parâmetros para a Economia
como, por exemplo, as taxas de inflação.

 Para resolver os problemas propostos nesse módulo será muito útil uma
calculadora científica. Mas, não se preocupe, ela é barata e pode custar menos
que dois ingressos de cinema. Basta procurar. Mas se você não encontrar uma
dessas calculadoras, utilize uma comum.

1. Calculando a inflação por meio do custo da cesta básica

Você certamente já ouviu falar em inflação. Esse termo em Economia, é
utilizado para descrever uma diminuição do valor do dinheiro em relação à
quantidade de bens e serviços que se pode comprar com esse dinheiro. Em
outras palavras a inflação é a contínua e persistente alta dos preços.

Mas nem todos os preços e salários aumentam da mesma forma. E
esse, é um dos principais problemas provocados pela inflação, pois o
crescimento diferenciado dos custos, beneficia alguns e prejudica muitos
outros.

Mede-se a inflação por meio de índices que tentam refletir o aumento de
preços de um setor em particular ou de um segmento de consumidores. Os
índices de preços ao consumidor tentam medir a inflação média de um
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conjunto de produtos  e serviços que se pressupõe ser este o adquirido por um
cidadão com determinadas características de renda.

Para você compreender o processo de obtenção de índices de inflação
pelos economistas, vamos calcular o índice para um consumidor qualquer.
Vamos admitir que esse cidadão e sua família consomem, em média, em um
mês: 15 kg de arroz, 8 de feijão, 6 latas de óleo de soja, 10 kg de carne bovina,
40 litros de leite, 15 kg de pão e 90 passagens de ônibus. A tabela a seguir
indica os preços dos produtos, que compõem a “cesta” da família em questão,
levantados no mês referência (mês 0) e no mês seguinte (mês 1). Preencha os
espaços em branco:

Agora responda às questões:
a) qual o total gasto no mês 0? e qual o total gasto no
mês 1?
b) em relação ao mês 0, quanto se gastou a mais no
mês 1?
c) expresse essa diferença de gastos por meio de uma
porcentagem.
d) qual dos produtos da tabela sofreu o maior aumento?
Explique.

O exemplo dado mostra que no mês 0 os consumidores necessitavam
de um valor para adquirir sua “cesta”, enquanto no mês 1 foi necessário um
valor maior. A inflação do mês para essa família é medida pela taxa de
aumento dos gastos de um mês para outro (quantos por cento se gastou a
mais).
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Nesse problema calculamos que o crescimento dos preços da cesta
entre os meses 0 e 1 foi de 24,72%. Então, pode-se dizer que, para essa
família, a inflação foi de 24,72%. Se a variação do índice calculado para
correção dos salários tivesse sido de 20%, em lugar dos 24,72% que reflete o
aumento de sua “cesta”, isso significaria que ao final do mês 1 essa pessoa
compraria menos do conjunto de produtos de sua “cesta”.

Dessa situação, podemos concluir que a variação dos preços que é
relevante para uma pessoa ou empresa não é necessariamente a mesma que
foi calculada pelas instituições responsáveis. Isso significa que a seleção do
índice mais apropriado para medir a inflação relevante para uma pessoa ou
empresa é em si um problema complicado, pois os índices disponíveis não
refletem necessariamente a real variação de preços para cada caso em
particular.

Além disso, esses índices variam de acordo com a instituição que fez a
pesquisa, pois para cada uma delas é considerada uma lista de produtos e
serviços diferentes. Por exemplo, a taxa de inflação do mês de julho de 1995
foi dada como 2,24% pelo IGP-FGV (Índice Geral de Preços da Fundação
Getúlio Vargas) e por 4,29% pelo ICV-DIEESE (Índice de Custo de Vida do
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos). Essa
dispersão entre as estimativas computadas por procedimentos estatísticos e
cestas diferentes ilustram as dificuldades em se estabelecer um índice único de
inflação para toda a economia.

Então, é possível entender porque há tanta discussão entre patrões e
empregados quanto à questão dos índices de reajuste salarial, não é mesmo?

1.1. Pesquise sobre quais são os elementos que compõem a cesta
básica para medir a inflação do Brasil por alguma instituição de
pesquisa.
1.2. Anote os preços de alguns produtos em um supermercado e, um
mês depois, verifique se esses produtos aumentaram ou não de preços.
Faça uma tabela e calcule a inflação do mês para aqueles produtos.
1.3. Pesquise sobre o significado de deflação. A deflação é boa para a
economia?

2. Qual é a taxa de juros?

Uma loja de eletrodomésticos coloca no jornal o seguinte anúncio:

“Compre uma TV e pague somente daqui a 30 dias sem juros!
À vista o desconto é de 20%."

Quem comprar essa TV e decidir pagá-la apenas daqui a um mês,
pagará evidentemente juros, apesar do anúncio. Mas qual é a taxa cobrada?
Ela é de 20%?

O roteiro de questões abaixo, poderá ajudá-lo a responder a essa
questão. Em primeiro lugar suponha que essa TV custe R$ 600,00 daqui 30
dias.
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Pela análise dessa situação verificamos que a taxa de juros cobrada
pela loja é de 25%. Você poderá verificar que o valor encontrado não depende
dos R$ 600,00. Substitua esse número por um valor P, qualquer, e constate
que a taxa cobrada é efetivamente 25%.

3. Identificando dois tipos de juros

Ana Luísa pediu emprestado R$ 2.000,00 a uma financeira e se
comprometeu a pagar em 3 meses. A taxa de juros combinada foi de 15% a.m.
Ao final desse prazo, o valor calculado por ela não coincidia com o valor
cobrado pelo banco. Veja os cálculos de Ana Luísa e os que o gerente fez para
justificar o valor a ser pago por ela.
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a) Explique a diferença entre esses dois procedimentos para calcular o
montante da dívida de Ana Luísa.
b) Quem você acha que está com a razão? Ana Luísa ou a instituição
financeira? Explique.

Quando um capital é aplicado (ou quando pedimos dinheiro emprestado)
a uma determinada taxa, o montante pode crescer segundo dois critérios:
regime de capitalização simples ou regime de capitalização composta.

Regime de capitalização simples: um capital cresce segundo esse
regime quando os juros gerados em cada período são iguais. Além disso, os
juros são pagos somente no final da operação. Pode-se também dizer que
esse regime é o de juros simples. Ana Luísa levou em consideração esse tipo
de juros quando fez o cálculo de sua dívida.

Regime de capitalização composta: um capital cresce segundo esse
regime quando o juro gerado em cada período se agrega ao montante do início
do período e essa soma passa a render juros no próximo período. Pode-se
também dizer que esse regime é o de juros compostos. A financeira emprestou
dinheiro a Ana Luísa levando em conta esse tipo de juros.

Qualquer operação financeira, como a que fez Ana Luísa, sempre
envolve, pelo menos, duas partes. A existência dessas partes faz com que
existam perspectivas diferentes para entendimento da operação. Uma das
perspectivas, evidentemente, é a do tomador de recursos, a outra é a do
provedor dos recursos. Por exemplo, se uma empresa solicita um valor em um
banco em troca de pagamento futuro desse valor acrescido de juros, essa
operação pode ser encarada, de um lado, como um empréstimo que a empresa
faz, de outro, como um investimento que o banco está fazendo na empresa.

3.1. Ana pediu a uma amiga R$ 4.000,00 emprestados a serem pagos em 4
meses a uma taxa de 20% a.m. Qual o montante a ser pago (capital adicionado
aos juros) se o regime for

a) Juros simples?             b) juros compostos?
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3.2. Seja C o capital empregado, seja i a taxa de juros simples em um dado
período e t o número de períodos em que o capital foi empregado. O juro
simples produzido por esse capital pode ser calculado por j = Cit, mostre que o
montante M, que é o capital acrescido de juros, pode ser calculado pela
fórmula: M = C(1 + it).

4. Encontrando fórmula para juros compostos
A fórmula M = C(1 + it) calcula o montante quando se emprega um

capital C em um tempo t a uma taxa i, sob o regime de juros simples, mas
como obter uma fórmula que permite calcular sob o regime de juros
compostos?

A seguir mostramos um caminho para você obter a fórmula para juros
compostos. Veja:

Para calcular o Montante M produzido por C no período a que se refere
a taxa i, temos: M = C + Ci · t → M = C + Ci · 1.

Assim, para calcular M 1 , o montante referente ao 1º período temos:
M 1 = C + Ci = C(1 + i)
Para M 2 , o montante do 2° período temos
M 2 = M 1 + M 1 i
C(1 + i) + C(1 + i)i
C(1 + i)(1 + i)
C(1 + i)2

Agora, calcule os montantes M 3 e M 4 referentes aos períodos 3 e 4:
M 3 = M 2 + M 2 i=_________________________________
M 4 =___________________________________________
Generalizando os resultados obtidos, você pode encontrar uma fórmula

que permite calcular o montante M para um período t qualquer.
Para resolver os problemas a seguir você precisa de uma calculadora:

4.1. Um capital de R$ 3.000,00 é aplicado à taxa de 11% a.m. durante
um ano. Qual o montante se o regime de capitalização for:

 a) simples?                      b) composta?
(Observação: lembre que i =11% = 11/100 = 0,11)

4.2. Qual é o capital que, aplicado à taxa de 10% a.m. a juros
compostos, produz um montante de R$ 79860,00 após 3 meses?

5. Outros problemas sobre juros compostos

Ana aplicou R$ 5000,00 durante 5 meses sob regime de capitalização
composta. Ela recebeu de volta R$ 8052,55. Para calcular a taxa mensal de
juros de seu rendimento, Ana fez os cálculos abaixo. Justifique cada operação
feita por ela na coluna da direita.
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5.1. Paulo aplicou por 8 meses R$ 1000,00 sob regime de capitalização
composta. Se o montante produzido foi de R$ 1477,46, qual a taxa mensal de
juros?
5.2. Um capital é aplicado durante 4 meses sob regime de capitalização
composta. Se o montante produzido foi o dobro do capital aplicado, qual a taxa
mensal de juros?

6. Logaritmo e a Matemática financeira

Uma equação é denominada de exponencial quando apresenta a
incógnita no expoente. Há diversos tipos de equações exponenciais e para
resolver algumas delas é preciso usar logaritmos. Como muitos problemas de
juros compostos são resolvidos por meio de uma equação exponencial, você
vai precisar do logaritmo para resolver essas situações.

Nos problemas a seguir você vai precisar de uma calculadora científica
para obter os logaritmos que forem necessários.

Pedro Ivo aplicou R$ 5000,00 em um tipo de aplicação que rendeu
juros a uma taxa de 8% a.m. sob regime de capitalização composta. Se o
montante foi de R$ 10794,62, quanto tempo durou essa aplicação?
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Para resolver esse problema basta substituir os valores conhecidos na

fórmula M = C(1 + i)t . Lembre que 8% = 
100

8
= 0,08.

Assim,
10794,62 = 5000(1 + 0,08)t

5000

10794,62
= (1,08)t

2,1589 = (1,08)t

Como então resolver essa equação exponencial (1,08)t = 2,1589?
Podemos pensar na seguinte propriedade do logaritmo:

Se a = b então log a = log b
Dessa forma temos log(1,08)r = log2,1589
Recorrendo a uma outra propriedade podemos escrever:

t · log(1,08) = log(2,1589)

Assim t = 
)08,1log(

)log(2,1589
 por meio de uma calculadora encontramos os valores

dos logaritmos e determinamos o quociente t = 
0,0334

0,3342 → t = 10 meses.

6.1. Um capital de R$ 2500,00 é aplicado a uma taxa mensal de 5% a.m. por
um determinado período. Se os juros recebidos foram de R$ 538,77, por
quanto tempo esse capital permaneceu empregado? Considere o regime de
capitalização composta.

7. Crescimento populacional

O crescimento da população de uma cidade pode ser expresso, muitas
vezes, por meio de uma função exponencial. Analise a seguinte situação sobre
crescimento da população.

Sabe-se que a população de uma cidade cresce 5% ao ano. Hoje, ela
tem 10.000 habitantes. Qual será a população dessa cidade daqui a 3 anos? E
daqui a 10 anos?

Explique como a fórmula M = C(1 + i)t pode ajudá-lo a resolver esse
problema.

7.1. Uma certa região tem população de 10.000.000 e uma taxa de crescimento
de 2% ao ano.

a) estime o tempo necessário para que essa população dobre, ou seja
passe a ser 20.000.000.

b) faça os cálculos e dê a estimativa correta.

Testes
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1. Um capital de R$ 1500,00 é aplicado a juros simples, à taxa de 5% a.m. (ao
mês). O montante, após 3 meses de aplicação, é de:
a) R$ 3025,50
b) R$ 2850,00
c) R$ 1736,43
d) R$ 1725,00
2. Um capital de R$ 2500,00 é aplicado a juros compostos à taxa de 5% a.m.
(ao mês). O montante, após 4 meses de aplicação, é de:
a) R$ 5538,76
b) R$ 3038,76
c) R$ 3015,54
d) R$ 3000,00

3. Uma pessoa emprestou R$ 3.000,00 a um amigo, a título de juros
compostos e depois de dez meses recebeu um montante de R$ 6.476,77. A
taxa mensal foi de
a) 5%
b) 6%
c) 7%
d) 8%

4. A população de uma cidade é hoje de 50.000 habitantes. Se ela crescer a
uma taxa de 5% a.a. Daqui a quantos anos ela terá uma população de 100.000
habitantes?
a) 40 anos.
b) 20 anos.
c) 14,2 anos.
d) 13,8 anos

5. Uma pessoa quer comprar um computador hoje e precisa escolher uma
entre estas duas formas de pagamento:
1ª opção: pagar R$ 2.000,00 dentro de 3 meses.
2ª opção: pagar à vista, com 30% de desconto sobre R$2000,00.

Sabe-se que o mercado financeiro paga para as aplicações uma taxa de juros
compostos de 20% a.m. Pode-se afirmar que:
a) essas duas opções de pagamento são equivalentes para o comprador.
b) a primeira opção é mais vantajosa para o comprador, se ele aplicar o valor
do bem à vista no mercado financeiro até a data do pagamento.
c) Com o pagamento a prazo o comprador tem um prejuízo de 20%.
d) pagar, à vista, é a melhor opção para o comprador.

Orientações para o professor

Nesse fascículo são propostas situações-problema com a finalidade de
desenvolver/aprofundar os conhecimentos dos alunos sobre proporcionalidade
e porcentagem. Por meio dessas situações eles também poderão rever duas
importantes funções: exponencial e logarítmica. As situações propostas
envolvem noções importantes da matemática comercial e financeira além do
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cálculo do índice de inflação para uma determinada família sendo conhecida
sua cesta básica.

Neste módulo, são propostas atividades referentes às seguintes
competências e habilidades:

Representação e comunicação:
• Ler e interpretar textos de Matemática.
Investigação e compreensão:
• Identificar o problema (compreender enunciados, formular questões

etc).
• Formular hipóteses e prever resultados.
• Interpretar e criticar resultados numa situação concreta.
• Identificar e interpretar variações percentuais de variável

socioeconômica ou técnico-científica como importante recurso para a
construção de argumentação convincente Contextualização sócio-cultural:

• Desenvolver a capacidade de utilizar a Matemática na interpretação do
real.

• Recorrer a cálculos com porcentagens e relações entre grandezas
proporcionais para avaliar a adequação de propostas de intervenção na
realidade.

• Aplicar conhecimentos e métodos matemáticos em situações reais, em
especial em outras áreas do conhecimento.

Conteúdos:
• Porcentagem, juros simples e juros compostos.
• Funções exponenciais e logarítmicas.
• Significados de termos da Economia: inflação, cesta básica,

capitalização.

Respostas

1. Calculando a inflação por meio do custo da cesta básica.
 Nesse item os problemas já são discutidos no corpo do texto. Também há
respostas de cunho pessoal e que demandam pesquisa por parte do aluno.
2. Qual é a taxa de juros?
O problema foi resolvido no corpo do texto.
3. Identificando dois tipos de juros.
Problema de Ana Luísa: As explicações sobre os tipos de capitalização feitas
no texto respondem à questão:
a). Quanto à questão
b) não tem sentido a pergunta sobre quem tem ou não razão, pois não ficou
claro quais eram as regras colocadas pelo banco para o cálculo dos juros.
3.1. a) R$ 7200,00 b) R$ 8294,40
3.2. M = C + j → M = C + Cit → M = C(1 + it)
4. Encontrando fórmula para juros compostos:
M 1 = C + Ci = C(1 + i)
Para o 2° período temos o montante M 2

M 2 = M 1 + M 1 i = C(1 + i) + C(1 + i)i= C(1 + i)(1 + i) =
C(1 + i)2

Para o cálculo de M 3 e M 4 referentes aos períodos 3 e 4 teríamos
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M 3 = M 2 + M 2 i = C(1 + i)2 + C(1 + i)2 i = C(1 + i)2 (1 + i) =
C(1 + i)3

M 4 = M 3 + M 3 i = C(1 + i)3 + C(1 + i)3 i = C(1 + i)3 (1 + i) =
C(1 + i)4

Generalizando, em um instante t qualquer temos:
M = C(1 + i)t

4.1. R$ 6960,00 e R$ 10.495,35
4.2. R$ 60.000,00
5. Outros problemas sobre juros compostos
Substituindo os valores obtemos a equação:
8052,55 = 5000 (1 + i)5

(1 + i)5 = 8052,55
5000
(1 + i)5 = 1,61051
Agora como resolvê-la? Podemos elevar membro a Membro ao expoente 1 5 .
Assim, [(i + i)5 ]
1

5 = [1,61051]?
1
5

(caso você não tenha uma calculadora científica use esse resultado:
[1,61051]
1

5 = 1,1)
1 + i = 1,1
i = 1,1 – 1 = 0,1 = 1
10 = 10
100 =
10%
5.1. 5%
5.2. 18,92%
Logaritmo e Matemática financeira 6.1 4 meses
7. Crescimento populacional
O crescimento da população pode ser calculado por meio de uma função
exponencial assim como o montante de um capital que cresce segundo juros
compostos. Assim, P = 10000(1 + 0,05)3 → 11576 habitantes,
aproximadamente.
7.1. a) resposta pessoal
       b) 35 anos aproximadamente.

Testes
1. d
2. b
3. d
4. c
5. b
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MÓDULO 10

MATEMÁTICA FINANCEIRA

3ª série

I. Apresentação
Você certamente tem contato constante, através dos meios de

comunicação e também como consumidor, com termos como juros, descontos,
prestações, inflação, poder de compra, etc. Estes termos fazem parte do
vocabulário da matemática financeira – o tema desse fascículo.

O texto constitui uma introdução ao assunto, que privilegia as idéias da
matemática financeira presentes no dia-a-dia de todos nós. A noção
matemática central envolvida em todos essas idéias é a porcentagem. Assim,
se você estiver um pouco esquecido dela, peça ajuda ao seu professor.

Você verá que a operação básica da matemática financeira é a operação
de empréstimo (veja que isso é verdade mesmo quando você faz uma compra
à prestação: você recebe um produto pelo qual não pagou o preço integral;
portanto, você contraiu um empréstimo no valor da diferença que falta para
integralizar o preço). Quem faz um empréstimo precisa de um tempo para
poder pagá-lo, e deverá compensar financeiramente a pessoa de quem
recebeu o empréstimo. Essa compensação é quantificada pelos juros pagos, e
naturalmente depende do tempo em que o dinheiro permanece emprestado. A
dívida em geral é paga em parcelas. Uma parte do pagamento quita os juros e
a outra parte amortiza (abate) uma parte da dívida.

Os temas abordados nas quatro situações problema abordam todas
essas idéias: juros (simples e compostos), dívidas e prazo de pagamento,
descontos, poder de compra e inflação, etc.

A série de dez problemas permite retomar todos os conceitos
introduzidos, de modo que você possa aferir se compreendeu bem as idéias
centrais. Ao ler jornais, fazer compras, aplicar seu dinheiro, lembre-se das
idéias tratadas aqui. Você constatará que seu poder crítico e autonomia
aumentaram. Você encontrará também cinco testes, entre eles os dois de
matemática financeira incluídos nos Exames ENEM no período 98-2001.

Finalmente, uma observação: os cálculos em matemática financeira são
trabalhosos. Não hesite em usar sua calculadora, considerando duas casas
decimais depois da vírgula, no caso de quantias em dinheiro, e até quatro
casas nos outros casos. Basta uma calculadora simples, que contenha o
recurso “função exponencial yx

 ”.

II. Tipos de juros
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Como você já sabe, ninguém empresta dinheiro gratuitamente. Cobra-se
uma espécie de “aluguel” pelo empréstimo. Empregando corretamente o
dinheiro, o devedor pode ter lucro e pagar o empréstimo e o “aluguel”.

Na linguagem das finanças, são usados os seguintes termos:
Capital C: o dinheiro emprestado;
Juro j: o “aluguel” pago pelo capital emprestado;
Montante M: a soma do capital com o juro.
A razão i = j/C , que é a taxa de crescimento do capital, é sempre

referida ao período da operação (o tempo durante o qual o dinheiro é
emprestado) e é chamada taxa de juros. Em geral, exprimimos essa taxa como
uma porcentagem. Por exemplo, se Manuel tomou um empréstimo de R$
100,00, a juros de taxa 5% ao mês, após um mês, a dívida de Manuel será
acrescida de 5% de R$ 100,00 de juros (pois j = i C), ou seja, será acrescida
de (5/100) de R$100,00 = R$ 5,00. Observe que a notação 5% representa o
quociente (como se lê) 5/100.

O cálculo dos juros é o problema fundamental da Matemática Financeira.
Vamos aplicar este vocabulário na situação abaixo.

Situação Problema 1:
Roberto pediu emprestado de Suzana a quantia de R$ 50,00 para ser

paga depois de 3 meses. Naquela data, além de pagar a quantidade de R$
50,00, Roberto se comprometeu a pagar mais R$ 10,00.

a) Qual foi o capital emprestado por Suzana a Roberto?
b) Quais foram os juros pagos por Roberto, pelo uso deste capital

durante os três meses?
c) Qual foi o montante da dívida contraída por Roberto?
d) Qual é a taxa de juros do empréstimo por 3 meses (ou por trimestre)?
Na situação problema abaixo, vamos examinar os dois tipos de juros

mais utilizados em matemática financeira.

Situação Problema 2:
Passados os 3 meses, Roberto pediu a Suzana mais 3 meses para

pagar a dívida, conservando a mesma taxa de juros. Qual foi o montante da
dívida paga?

a) Coloque-se no lugar de Roberto e faça o cálculo da sua dívida.
b) Agora, coloque-se no lugar de Suzana e refaça o cálculo da dívida.
Muito provavelmente, Roberto fez o seguinte raciocínio para chegar ao

montante da dívida:
Solução de Roberto: No 1º e 2º períodos, a taxa de juro de 20% ao

trimestre rende juros de R$ 10,00. Logo, o montante da dívida ao fim de 2
períodos é:

M = R$ 50,00 + R$ 10,00 + R$ 10,00 = R$ 70,00.
Suzana, ao contrário, prefere raciocinar da seguinte maneira:
Solução de Suzana: Após o 1º trimestre, a taxa de juro de 20% ao

trimestre rende juros de R$ 10,00 que são incorporados ao capital e irão render
juros no próximo período. Portanto, no 2º período os juros serão calculados
sobre R$ 50,00 + R$10,00 = R$ 60,00. Assim: juros do 2º período = 20% de R
$60,00 = 0,2 ×�R$60,00 = R$ 12,00.

O montante da dívida, ao fim de 2 períodos, é M = R$ 72,00.
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Veja bem: As duas resoluções apresentadas mostram soluções distintas
e que não são equivalentes:

Na 1ª resolução, os juros produzidos em cada período não são
incorporados ao capital inicial, ou seja, em cada período os juros são
calculados sempre sobre o capital inicial. Essa modalidade de cálculo dos juros
costuma ser chamada de “Regime de Juros Simples”.

Na 2ª resolução, os juros produzidos em cada período são incorporados
ao capital daquele período e rendem juros no período seguinte. Essa
modalidade de cálculo dos juros costuma ser chamada de “Regime de Juros
Compostos”. Esses são os juros usados nos empréstimos e nas compras à
prestação.

Mas, afinal, qual das duas soluções é a correta? Ora, é provável que
Roberto prefira pagar sua dívida sob o regime de juros simples, da mesma
forma que Suzana preferirá receber o capital emprestado, sob o regime de
juros compostos.

Assim, não podemos afirmar qual solução é a correta. Foram
apresentadas 2 resoluções distintas e não equivalentes porque o problema
assim o permitiu.

Para que houvesse solução única, deveria ter havido um “entendimento
prévio entre as partes”, ou seja, entre Roberto e Suzana, para se decidir, com
precisão, como deveria ser paga a dívida.

Situação problema 3:
O Sr. Mário aplicou, em uma instituição financeira, a quantia de R$

2.500,00 numa certa data (que é chamada data-base). Essa instituição, ao
receber o capital do Sr. Mário, comprometeu-se a pagar juros de 1% ao mês,
sob o regime de juros compostos. A partir da data-base, não foram feitos
depósitos nem retiradas. Calcule o saldo desta conta após:

a) um mês                                  d) 12 meses
b) dois meses                            e) n meses (n inteiro, •0)
c) três meses
Um procedimento que pode auxiliá-lo na resolução desse problema é a

elaboração de uma tabela.
Veja uma sugestão abaixo.

Para calcular cada saldo pedido nos itens a), b), c), você provavelmente
recorreu ao saldo do mês anterior. Mas a idéia melhor é recorrer ao dado inicial
e a uma lei geral de potência; ou seja, utilizar a função exponencial, que você
já conhece. Assim, temos:
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Assim, no final de cada período (mês), o montante da
aplicação do Sr. Mário pode ser calculado em função da apli-cação
inicial (2.500,00), em função da taxa mensal de juros
(1 % ou 0,01) e em função do número de períodos (meses)
de aplicação. Use a sua calculadora para obter o saldo após
12 meses.

O saldo após n meses é de 25000(1,01)n .
É importante perceber que o valor de uma quantia de-pende

da época à qual ela está referida. Se eu consigo fazer
com que meu dinheiro renda 10% ao mês, ou seja, se o di-nheiro
vale para mim 10% ao mês, é indiferente pagar agora
R$ 100,00 ou pagar R$ 110,00 daqui a um mês. É mais vanta-joso
pagar R$ 105,00 daqui a um mês do que pagar R$ 100,00
agora. É mais vantajoso pagar R$ 100,00 agora do que pa-gar
R$ 120,00 daqui a um mês.

No fundo, só há um único problema de Matemática Fi-nanceira:
deslocar quantias no tempo.

Generalizando o procedimento da última situação proble-ma,
obtém-se o seguinte:

Uma quantia, hoje igual a C, transformar-se-á, depois de n
períodos de tempo, em uma quantia igual a C(1 + i)n – em que
i é a taxa de juros compostos correspondente ao período.

Essa é a fórmula fundamental da equivalência de capitais:
Para obter o valor futuro, basta multiplicar o atual por (1 + i)n .
Para obter o valor atual, basta dividir o futuro por (1 + i)n .

Problemas
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1. Uma pessoa tomou um empréstimo de R$1 000,00 à taxa de 2% ao mês, no
regime de juros compostos. Quanto ela pagará se quitar a dívida após 3
meses?

2. Calcule quanto essa mesma pessoa pagaria ao quitar o empréstimo após 3
meses, no regime de juros simples de 2% ao mês. Compare com o resultado
do problema 1.

3. Após 6 meses, um aluguel foi aumentado de 40%. Passados outros 6
meses, houve novo aumento de 30%. De quanto foi o aumento percentual no
ano? (sugestão: para fixar idéias, suponha que o aluguel inicial é de R$
100,00)

4. Pedro tomou um empréstimo de R$ 300,00, a juros compostos de 15% ao
mês. Dois meses após, Pedro pagou R$ 150,00 e, um mês após esse
pagamento, Pedro liquidou seu débito. Qual o valor desse último pagamento?

5. No primeiro dia útil de 2001, um pequeno investidor tem o saldo de R$ 10
000,00 em caderneta de poupança (os rendimentos do último período que
antecedeu a data-base já foram creditados). Para simplificar, vamos supor que,
nos próximos meses, a instituição que retém o investimento pagou juros
compostos de 0,6% ao mês. A partir da data-base, não foram feitos depósitos
nem retiradas. Calcule o saldo desta conta após:
a) três meses
b) 12 meses.

III. Descontos e poder de compra

Situação problema 4:
Uma loja oferece duas opções de pagamento: a) à vista, com 30% de

desconto; b) em duas prestações mensais iguais, sem desconto, a primeira
sendo paga no ato da compra. Qual  é a taxa mensal de juros embutidos nas
vendas à prazo?

Para fixar as idéias, suponha que o valor do bem, antes do desconto à
vista, é R$ 100,00. Calcule o valor real do bem, feito o desconto. Em seguida,
calcule quanto o comprador deve efetivamente, após pagar a 1ª prestação.
Agora, calcule a taxa mensal efetivamente paga sobre esse valor, na época
do pagamento da 2ª prestação.

(você pode achar que o seu resultado está errado, mas não: a taxa
mensal de juros embutida é realmente de 150%!)

Situação problema 5:
Em um mês cuja inflação foi de 2,5% , Paulo Jorge investiu seu capital a

juros compostos de 3% ao mês. Evidentemente, isso não significa que Paulo
Jorge tenha aumentado o seu poder de compra em 3%, pois, embora a
quantidade de reais de Paulo Jorge tenha crescido 3%, o valor do real
sofreu uma  redução. Como podemos medir o aumento do poder de compra de
Paulo Jorge?

Veja abaixo uma forma de quantificar o poder de compra.
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Suponhamos que, no início do referido mês, o capital C de Paulo Jorge
pudesse comprar x artigos de preço unitário igual a p. No fim do mês, o capital
passou a ser 1,03 C e o preço unitário passou a ser 1,025 p. Logo, Paulo Jorge

poderá agora comprar 
1,025p

1,03C
= 1,0048 ×� artigos, aproximadamente (lembre-

se: o quociente C/p v ale x!). Assim, o poder de compra de Paulo Jorge
aumentou de 0,48% nesse mês.

Problemas
6. Um desconto mensal de 5% numa prestação gera um desconto anual de
quanto no valor da última prestação?

7. Edson investiu seu capital a 2% ao mês (juros compostos) e obteve, após 6
meses, um montante aproximado de R$216,00. Qual era o capital? (obtenha
um valor aproximado).

8. Lúcia comprou um fogão, pagando R$180,00 um mês após a compra, e
R$200 ,00 dois meses após a compra. Se são pagos juros mensais de 2,5%
sobre o saldo devedor, qual é o preço à vista?

9. Pedro tomou um empréstimo de R$300,00, a juros (compostos) de 15% ao
mês. Dois meses após, Pedro pagou R$150,00 reais e, um mês após esse
pagamento, Pedro liquidou seu débito. Qual o valor desse último pagamento?

 10.Em um mês cuja inflação foi de 0,3%, um senhor investiu seu capital a juros
compostos de 1% ao mês. De quanto aumentou o poder de compra deste
senhor?

Testes para avaliação da aprendizagem

1. (ENEM 2000) João deseja comprar um carro cujo preço à vista, com todos
os descontos possíveis, é de R$21000,00, e esse valor não será reajustado
nos próximos meses. Ele tem R$20 000,00, que podem ser aplicados a uma
taxa de juros compostos de 2% ao mês, e escolhe deixar todo o seu dinheiro
aplicado até que o montante atinja o valor do carro. Para ter o carro, João
deverá esperar:
a) dois meses, e terá a quantia exata.
b) três meses, e terá a quantia exata.
c) três meses, e ainda sobrarão, aproximadamente, R$ 225,00.
d) quatro meses, e terá a quantia exata
e) quatro meses, e ainda sobrarão, aproximadamente, R$ 430,00.

2. (ENEM-2001) Em um colégio, 40% da arrecadação das mensalidades
correspondem ao pagamento dos salários dos seus professores. A metade dos
alunos desse colégio é de estudantes carentes, que pagam mensalidades
reduzidas. O diretor propôs um aumento de 5% nas mensalidades de todos os
alunos para cobrir os gastos gerados por reajuste de 5% na folha de
pagamento dos professores. A associação de pais e mestres concorda com o
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aumento nas mensalidades mas não com o índice proposto. Pode-se afirmar
que:
a) o diretor fez um cálculo incorreto e o reajuste proposto nas mensalidades
não é suficiente para cobrir os gastos adicionais.
b) o diretor fez os cálculos corretamente e o reajuste nas mensalidades que ele
propõe cobrirá exatamente os gastos adicionais.
c) a associação está correta em não concordar com o índice proposto pelo
diretor, pois a arrecadação adicional baseada neste índice superaria em muito
os gastos adicionais.
d) a associação, ao recusar o índice de reajuste proposto pelo diretor, não
levou em conta o fato de alunos carentes pagarem mensalidades reduzidas.
e) o diretor deveria ter proposto um reajuste maior nas mensalidades, baseado
no fato de que a metade dos alunos paga mensalidades reduzidas.

3. Pedro investe 150 reais a juros de 12% ao mês. O montante de Pedro três
meses depois estará entre
a) 150 e 200 reais
b) 201 e 250 reais
c) 251 e 300 reais
d) 301 e 350 reais

4. Manuel tomou um empréstimo de 100 reais, a juros compostos de taxa 10%
ao mês. Se Manuel e seu credor concordarem em adiar a liquidação da dívida
por mais um mês, mantida a mesma taxa de juros, o empréstimo será quitado,
dois meses depois de contraído, por
a) 110 reais
b) 120 reais
c) 121 reais
d) nenhuma das anteriores

5. Suponha que você tomou emprestados R$ 1000,00 de um banco, a uma
taxa de juros compostos de 9% ao mês, e que sua mãe tomou emprestados de
um parente também R$ 1000,00 a uma taxa de juros simples de 10% ao mês.
Então, pode-se afirmar que sua dívida será superior à da sua mãe
a) só após um mês.
b) só após dois meses.
c) só após três meses.
d) só após quatro meses.
e) só após cinco meses.

Orientações para o professor

O assunto “matemática financeira” não possui tradição no Ensino Médio.
Uma olhada nos exames ENEM de 99 a 2001 mostra que o tema aparece em
apenas 2 questões, em 2000 e 2001. Assim, necessariamente, tivemos de
adotar alguns critérios para elaborar este texto. A questão central,
naturalmente, é: por que estudar matemática financeira?
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Ora, esse tema é apropriado para preencher algumas finalidades do
ensino de matemática no nível médio, explicitadas nos PCNEM. Pelos
princípios ali expostos, deve-se levar o aluno a:

• Aplicar conhecimentos matemáticos a situações em que ele
desempenha os papéis de consumidor, devedor, credor, investidor, etc.

• Selecionar e analisar informações econômicas de diferentes fontes,
utilizando as ferramentas da matemática financeira para formar opinião própria
que lhe permita expressar-se e conduzir-se criticamente nos diversos papéis
mencionados acima.

• Estabelecer conexões entre os problemas de matemática financeira e
outros temas matemáticos, em especial as funções exponencial e logaritmo (o
fascículo não explicita a conexão com a função logaritmo pois esta ainda não
foi abordada no Projeto, mas nada impede  que você, professor, faça essa
relação; outros temas relacionados são as progressões geométricas – ligadas
aos juros compostos – e as progressões aritméticas -ligadas aos juros
simples).

• Incrementar o sentimento de segurança em relação às suas
capacidades matemáticas, dado que elas permitem tomar decisões
econômicas de modo autônomo e responsável.

Esses objetivos nortearam a escolha dos temas: juros, empréstimos,
dívidas, prestações, descontos, inflação e poder de compra são assuntos
presentes no dia-a-dia de todos nós.

Procuramos diminuir ao mínimo os pré-requisitos necessários: ficamos
apenas com os conceitos de porcentagem e função exponencial, e mesmo este
pode ser construído localmente, caso a sua classe ainda não tenha sido
introduzida ao tema.

Seguem-se alguns comentários sobre os problemas propostos.

Problema 1
Basta aplicar a fórmula, para obter 1000 (1,02)3

 = 1061,20 reais.

Problema 2
Neste caso, os juros mensais são fixos, e valem 1000 · 0,02 = 20. Assim,

a pessoa pagará 1060 reais.

Problema 3
Supondo que o aluguel inicial vale 100 reais, após 6 meses ele passará

a 140 reais. Calculando um aumento de 30% sobre esse valor, obtemos 140 ·
1,3 = 182 reais. Assim, o aumento percentual no ano foi de 82%.

Problema 4
Após 2 meses, o montante da dívida é de 300 · 1,15 2 = 396,75 reais.

Como ele pagou 150 reais, ficou ainda devendo 246,75 reais. Calculando juros
de 15% sobre esse valor, obtemos 246,75 · 1,15 = 283,76, que deve ser o valor
do último pagamento.

Problema 5
Basta aplicar a formula de juros compostos para obter respectivamente:
• Saldo após 3 meses: 10 000 · 1,006 3 = 10 181,08 reais.
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• Saldo após 12 meses: 10 000 · 1,006 12 = 10 744,24 reais.
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ANEXO 4 – Relatórios dos Professores que participaram do

                    treinamento – PUC/SE – sobre as atividades com

                    seus alunos1.

                                                
1 Estes relatórios podem ser encontrados no site www.pucmat.com.br. Eles foram copiados do texto original,
mediante autorização dos responsáveis pelo treinamento. Para fins didáticos, fizemos algumas poucas alterações,
modificando, por exemplo, a denominação "professor" para "professor participante", abreviado como "PP".



178

1ª série

PP "1"
Relato da experiência em sala de aula:
Os exercícios sobre o módulo 5 (interface com a economia-I), foram todos

aplicados em sala de aula, discutidos e apresentados as resoluções de cada grupo
aos demais colegas. Após as resoluções feita pelos alunos, apareceram algumas
questões e situações de diferentes maneiras de interpretação e resolução, pois o
conteúdo economia eram conhecidos através de revistas, jornais e Tv, alguns
grupos apresentaram dados sobre economia tirados de jornais, revistas e relatos de
Tv. Foi ótima a troca de informação entre os grupos (alunos). Os exercícios tiveram
uma boa aceitação pois a partir da página 41(Curva da demanda - livro do
Professor), eram mais de interpretações e resoluções fáceis. No momento do teste
os exercícios foram resolvidos individualmente, portanto, no geral foram todos muito
bem, sendo que o primeiro houve mais dificuldades, pois não souberam resolver um
sistema linear, já no segundo foram todos bem, mesmo o teste sendo de múltipla
escolha, pois o exercício era bem parecido com o discutido e resolvido em sala de
aula (Página 39 e 40 do livro do Professor). Observação: Estes conteúdo foram
trabalhados em 10 aulas.

PP "2"
Relato da experiência em sala de aula:
O Módulo 05 (Interfaces com a Economia I) da 1ª série foi desenvolvido em 7

horas/aula. Nós resolvemos os exercícios deste módulo em grupos, necessitando
constantemente da minha intervenção, pois os alunos, de maneira geral,
apresentaram bastante dificuldades. Na avaliação dos conhecimentos dos alunos, o
resultado não foi satisfatório nas questões 02 e 04. Na questão 02, a grande
dificuldade foi encontrar o custo variável por unidade e na questão 04 que
aparentemente é a mais fácil de todas, pois bastava a substituição de valores na
fórmula e a comparação, o resultado também não foi satisfatório.

PP "3"
Relato da experiência em sala de aula:
O modulo 5 foi realizado em quatro aulas, sendo 3 de atividades para a classe

com explicação e uma aula destinada apenas para o teste. AVANÇO na aplicação
das atividades sobre economia, os alunos mostraram interessados em apreender os
significados dos termos: custo, receita, demanda, depreciação, lucro e preço de
equilíbrio. Os alunos formularam hipóteses e previam resultados. DIFICULDADES: O
teste nº 5, alguns alunos tiveram dificuldade em compreender o enunciado do
problema, sendo assim não souberam interpretá-lo.

PP "4"
Relato da experiência em sala de aula:
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O módulo 5 da 1ª série foi desenvolvido em 8 horas-aula. Na 1ª aula
discutimos a introdução e já foram lançadas perguntas como: É possível calcular a
quantidade mínima a ser vendida para se obter lucro? Foi impressionante o
desenvolvimento das aulas, em grupos de quatro discutiam, resolviam as questões
sem a necessidade de intervir a todo instante, concluíram e discutiram o assunto
durante as aulas. Assim o módulo mais interessante na opinião dos alunos foi o 5.

PP "5"
Relato da experiência em sala de aula:
Estou muito satisfeito com este projeto, pois está despertando interesse nos

meus alunos. Estou trabalhando com a 1ª série B e tenho a sensação de estar
trabalhando com os meus alunos de 25 anos atrás, época em que havia competição
entre eles para tirar a nota maior. Há alguns alunos se reunindo nos finais de
semana para trocarem idéias sobre os exercícios, acontecimento não muito comum
atualmente. Com as provas bimestrais, os alunos estão dividindo seu tempo para
estudar para as provas e para resolverem os exercícios de matemática. Continuo
sem acesso à internet, devido a reforma do prédio. Estou trabalhando com o 1º B do
período da manhã com 38 alunos.

PP "6"
Relato da experiência em sala de aula:
O assunto economia sempre traz um maior interesse por parte dos alunos, fazendo
com que os mesmos tivessem boa participações no decorrer de cada atividade
proposta. Em geral, os alunos conseguiram desenvolver todas as atividades sem
muitas dificuldades, os resultados puderam serem vistos através dos testes em que
o número de acertos foram bem melhores de que em outras atividades, os alunos
conseguiram atingir bem esse objetivo pois, conseguiram relacionar esse conteúdo
com o seu cotidiano, isso foi essencial para um bom trabalho.

PP "7"
Relato da experiência em sala de aula:
Esse módulo foi desenvolvido em 8 aulas. Nas 1ª aula os alunos trouxeram de casa
recortes de jornais e revistas, gráficos e tabelas sobre economia. E a partir daí
desenvolvi os conteúdos . Esse conteúdo foi abordado de maneira fácil e
motivadora, o que tornaram as aulas prazerosas e de fácil compreensão. Nenhum
exercício apresentou grandes dificuldades aos alunos. A única dúvida que tiveram
foi o exercício da avaliação o nº 4, meus alunos costumam não compreender esse
tipo de questão onde deve-se testar cada alternativa para encontrar a verdadeira.

PP "8"
Relato da experiência em sala de aula:
RELATÓRIO 5 Pedi para que os alunos se organizassem em grupos de até 4
pessoas e entregassem o módulo 5 como trabalho extra-classe. Apenas 20 alunos
entregaram o relatório no prazo estipulado. Segundo eles, tiveram que estudar para
o Provão (3º Bimestre) e não conseguiram desenvolvê-lo de forma satisfatória e
entregá-lo no tempo estipulado. Na minha opinião, tivemos muito pouco tempo para
desenvolver os módulos 5 e 6 afinal, os conteúdos referentes à Economia e
Geometria não fazem parte do Plano de Ensino. Por esse motivo, trabalhei apenas
as questões-teste. No módulo 5 discutimos bastante questões tais como :
depreciação, lucro, prejuízo, oferta, demanda, pelas quais discutimos a questão
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social vivenciada hoje em nosso País - a Economia. O alunos mostraram-se
bastante interessados e os resultados foram plenamente satisfatórios : 100% de
acertos em todas as questões.

PP "9"
Relato da experiência em sala de aula:
Foram usadas 5 aulas para esta atividade, os alunos gostaram muito de trabalhar
esta meta, se empenharam pois acharam fácil como foi colocados os problemas,
não queriam sair desta meta. Voltei a dar porcentagem, o lucro e perda. Eles
trouxeram materiais de casa para verificarmos o que tinha de parecido com a
matéria da meta e chegaram a conclusão de que não tinham parados para analisar
quanto do cotidiano eles tinham aprendido.

PP "10"
Relato da experiência em sala de aula:
Nesse módulo pedi aos alunos que pesquisassem sobre alguns assuntos básicos,
para que os mesmos entendessem um pouco sobre Economia e compreendessem
os conceitos matemáticos, no caso função, para a resolução das situações
problemas que este módulo enfatiza. Porém, nesse módulo não exigi muito dos
alunos, devido ao curto tempo necessário entre os módulos e também por ser um
assunto muito complexo e que não está no planejamento escolar da UE. Sei que é
um conteúdo importante, pois está relacionado com o cotidiano do aprendizado,
mas, não consegui desenvolvê-lo totalmente, pois como já mencionado, o mesmo é
muito complexo.

2ª série

PP "1"
Relato da experiência em sala de aula:
O conteúdo referente a juros: simples e compostos já havia sido ministrado no
primeiro bimestre. Realizei apenas uma breve revisão, usando, portanto, o material
por vocês oferecido. Sendo assim, surgiram algumas dificuldades na utilização de
logarítmos, pois os alunos participantes não possuem, em sua maioria, calculadora
científica. Nos demais exercícios, fizeram uso de calculadoras simples. Durante os
testes, houve um rodízio de calculadoras científicas por mim emprestadas, mas isso
foi um dificultador, pois provocou um certo tempo de espera, aumentando assim a
ansiedade dos participantes. Houve também um número maior de alunos
comprometidos na resolução dos exercícios propostos da apostila. Durante a
realização dos testes a sala permaneceu concentrada.

PP "2"
Relato da experiência em sala de aula:
Os aluno demonstraram um interesse maior por este módulo, pois compreenderam
melhor o conteúdo porque foi trabalhado no seu dia-a-dia. Fizemos várias atividades
extras usando encartes de lojas e supermercados, assim puderam calcular os
ganhos e perdas através das compras e aprenderam a planejar melhor suas futuras
compras. Para este módulo utilizamos 8 horas-aula, sendo uma delas destinada ao
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uso de calculadora científica, já os mesmos não sabiam utilizá-las. Vale à pena
ressaltar que de acordo com as análises feita por eles através das simulações de
compras feita por eles, a melhor forma de pagamento sempre foi à vista, era o que
representava maior economia, por isso alegaram ter assinalado a alternativa d da
questão 5 (a maioria errou). Os alunos questionaram o fato não conhecerem uma
instituição financeira que fizesse uma aplicação a 20%. O que mais me chamou a
atenção neste módulo foi o interesse dos alunos pela veracidade dos fatos, pois
alguns foram as bancos fazer uma pesquisa sobre aplicações porque não
concordaram com a questão 5 e comprovaram que realmente não havia este tipo de
aplicação. Por este motivo atrasei minha entrega, pois eles pediram que eu
esperasse a pesquisa deles para enviar o relatório. Após a pesquisa foi trabalhado
com eles que os fatos foram simulados e que eles deveriam ficar mais atentos. Mas
valeu muito.

PP "3"
Relato da experiência em sala de aula:
Devido às características do assunto, permitiu-nos a possibilidade de aplicação
imediata dos conhecimentos adquiridos no cotidiano dos alunos, facilitando a
motivação e despertando um relativo interesse Principalmente, aumentando a
capacidade para entender melhor as transações comerciais, amortização de
prestações, financiamento de eletrodomésticos, aumentos salariais decorrentes de
dissídios, multas por atraso de pagamentos, etc...) 1) Procedimento: Atividades
executadas em grupo com a supervisão do professor. 2) Quantidade de aulas:
Foram necessárias 10 aulas para ministração do conteúdo e resolução dos
exercícios 3) Avaliação: 02 aulas 4) Forma de avaliação: Em duplas

PP "4"
Relato da experiência em sala de aula:
Após retomar conceitos, os alunos foram divididos em 6 grupos de 4 e 1 grupo de 3.
Nenhum aluno tem calculadora científica. Todos os alunos manusearam a
calculadora do professor, fato que tomou muito tempo. Em virtude dessa dificuldade
foi permitido que os alunos resolvessem os testes em casa , cada um arrumando
uma calculadora emprestada.

PP "5"
Relato da experiência em sala de aula:
O Módulo 5 da 2ª série foi resolvido em 6 horas-aula. Na 1ª aula discutimos a
respeito de inflação, o uso da calculadora científica e sobre taxa de juros. Na 2ª aula
identificamos os dois tipos de juros, fazendo comparação entre eles. Na 3ª e 4ª
aulas resolvemos alguns exercícios usando logaritmo e calculadora científica, que
por sua vez motivou completamente a aula, todos participaram. Na 5ª aula foi
realizado o teste que apresentou os seguintes resultados: Q1 = 100% ; Q2 = 100% ;
Q3 = 100% ; Q4 = 100% ; Q5 = 48%. Acredito que o baixo desempenho na questão
5 deveu-se a interpretação do enunciado e, da visão de que numa compra, o
pagamento à vista sempre é mais vantajoso. Na 6ª aula, devolvi os testes corrigidos
e discutimos a solução de cada um deles.

PP "6"
Relato da experiência em sala de aula:
Foi de maior interesse, pois faz parte da organização da vida pessoal e familiar
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deles, podendo ampliar o conhecimento para o exercício da cidadania, podendo ser
usada em inúmeras situações na defesa de nossos direitos adequando a realidade.

PP "7"
Relato da experiência em sala de aula:
- O trabalho continua sendo em grupo, o tema foi desenvolvido em mais ou menos
15 dias - A leitura dos textos foi agradável, o assunto faz parte do cotidiano dos
alunos então o interesse foi bom. - Pedi para que eles pesquisassem os alimentos
da cesta básica e que fossem percorrer o bairro para que comparassem os preços
nos mercadinhos - Quanto aos juros o interesse foi bom, pois muitos têm dívidas e
queriam fazer cálculos com elas. Intervi muito pouco nas atividade, só foi preciso
quando falamos de juros compostos - Quanto aos testes não houve problemas, os
erros foram apenas de cálculo, pois estávamos sem calculadora - De todas as metas
até agora desenvolvidas essa foi a de maior aceitação

PP "8"
Relato da experiência em sala de aula:
O motivo do atraso foi devido as atividades da Gincana da Cidadania e da Semana
da Pátria. Houve muita facilidade na interação do assunto, pois envolve o cotidiano.
Os alunos se envolveram totalmente, fazendo perguntas até pessoais, já que
envolve "dinheiro". A interpretação sobre capitalização simples e composta ficou
então bem definida.

PP "9"
Relato da experiência em sala de aula:
O módulo 5 foi desenvolvido em grupos, onde os alunos não maiores dificuldades
em desenvolve-lo. Durante o trabalho, as atividades contextualizadas levaram os
alunos a criarem estratégias diferentes para resolver as mesmas, sendo assim
criando maior interesse na aprendizagem. Analisando os comentários dos alunos,
percebi que de todos os módulos trabalhados, este foi o que mais despertou
interesse, pois a maioria dos alunos são trabalhadores que utilizam esse
conhecimento.

PP "10"
Relato da experiência em sala de aula:
Como vai Humberto? Na aplicação da Interface com a Economia II, para muitos
alunos Juros Compostos foi novidade . Foi necessário a retomada do conteúdo com
estudos em grupo, exercícios diferentes da apostila , para posterior exploração da
mesma. Embora apresentando grandes dificuldades, os alunos preferiram esta
atividade do que a anterior, pois esta mostra ao aluno a aplicação da mesma no
cotidiano.

3ª série

PP "1"
Relato da experiência em sala de aula:
Relatório módulo 10 da 3ª série do E.M. Olá, amigas! Nesse módulo só apliquei
algumas atividades, pois, desenvolvi um projeto que tem como objetivo utilizar
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conhecimentos matemáticos e a tecnologia, fazendo que a compreensão da
linguagem financeira auxilie seu dia-a-dia chamado: “ JURO QUE PENSO...”.Iniciei
com textos que definem o que são os juros, onde são empregados, como calculá-
los, quanto se paga de juros, os tipos de juros. Resolveram alguns exercícios
aplicando juros simples e composto. Construíram tabela e gráficos, fizeram
comparação dos dois tipos e perceberam que o juro simples é uma progressão
aritmética e o juro composto uma progressão geométrica, portanto uma função
exponencial. Apliquei uma atividade: Comprar à vista, a prazo ou aplicar na
poupança. Qual a melhor decisão? Você tem um salário de R$ 500,00 e tem uma
meta: comprar uma geladeira em até 12 meses, porém deve prestar atenção em
algumas situações para fazer a melhor opção e não ficar com saldo negativo no final
do período ou até conseguir comprar a geladeira e ainda sobrar dinheiro, sabendo
que tem uma despesa fixa de R$350,00 e a taxa de juros 4,4 %(loja) ou aplicar na
poupança 0,8%, utilizaram panfletos de lojas para comparar os juros nas compras a
prazo e perceberam que existe muita propaganda enganosa e consultaram o código
do consumidor para saber os seus direitos CONAR-ART. 66. Concluíram que temos
que ser um consumidor atento e reclamar quando for enganado no DECON E
PROCON. Apliquei o teste: só tiveram dificuldades na questão 2 , apenas 5 alunos
acertaram , mas não resolveram. Devolvi os testes corrigidos e expliquei a questão
errada.

PP "2"
Relato da experiência em sala de aula:
Relatório Módulo 10 O conteúdo deste módulo nós também já havíamos trabalhado,
então eles levaram para casa como tarefa. Depois durante as aulas nós discutíamos
os resultados; alguns levantavam polemicas como a atividade 2, uns achavam que o
contrato entre eles não estava bem claro, porque Roberto pedia mais um prazo com
a mesma taxa de juros mas não esclareceu que ele queria fazer em regime de juros
simples e Suzana errou também por não exigir esclarecimento sobre isso. Levantou
também uma polemica sobre comprar a vista e a prazo, em qual delas é mais
vantajoso. Gostaram de como a apostila trabalhou com o poder de compra na
atividade 5, muitos alunos tinham a ilusão de que os juros da poupança era uma
renda extra, depois da atividade ficaram convencidos que na maioria das vezes
apenas corrige o seu capital. Houve muito interesse nas atividades devido a
importância que estes juros tem em nossa vida, economicamente falando. Sobre os
testes os que eles tiveram dificuldades foi no segundo e no quarto, os outros sem
problemas.

PP "3"
Relato da experiência em sala de aula:
Após a classe ser dividida em grupos de 5 alunos passamos a discutir os temas,
sendo solicitadas propagandas de lojas para verificar a viabilidade dos descontos
oferecidos nas compras a vista. A atividade gerou muito interesse ate mesmo em
virtude dos alunos estarem em épocas de compras paras as festividades de fim de
ano e também muitos estarem trabalhando em lojas neste período do ano. A
atividade desenvolveu-se sem muitos problemas já que os alunos dominavam
alguns conceitos sendo necessário apenas nomear formalmente as formas de juros
a serem aplicadas.



184

PP "4"
Relato da experiência em sala de aula:
Houve grande interesse dos alunos, pois o assunto está relacionado à vida
profissional da maioria. Tanto que muitos trouxeram para a aula seus hollerits para
aplicar os cálculos de descontos de INSS, vale-transporte, etc.

PP "5"
Relato da experiência em sala de aula:
Esse fascículo foi muito gostoso de ser trabalhado, é o dia-a-dia dos alunos. Todos
participaram da resolução das atividades, todas foram desenvolvidas e ainda a
pesquisa nos bancos foi realizada em grupos e cada um fez a exposição para a
classe. Os testes foram resolvidos na maioria com os cálculos deixados ao lado,
mostrando que realmente fizeram os problemas. Estou muito feliz com o resultado,
percebo que a cada módulo aplicado, mais há o envolvimento e melhor são os
resultados. O teste 2 que era mais dedutivo, eles tiraram de letra. Falou em dinheiro,
todo mundo leva a sério e não quer ser enganado. Valeu, o módulo foi resolvido no
todo e em poucas aulas, as respostas eram dadas e explicadas muitas vezes na
sala de aula por dedução, coerência. Vou parar por aqui, senão o tempo esgota.
Volto a falar no fórum.

PP "6"
Relato da experiência em sala de aula:
O Módulo 10 foi desenvolvido em 3 aulas com a retomada dos conteúdos de
matemática financeira - porcentagem e juros. Os alunos demonstraram interesse e
facilidade em resolver os problemas propostos na Atividade II, pois relembraram
rapidamente esse assunto que foi trabalhado no 3º bimestre. Na Atividade III os
alunos desenvolveram e discutiram em grupos as situações problemas 4,5 e 6, e
acharam mais difíceis que as anteriores. Os testes 1,3 e 4 tiveram maior índice de
acertos, pois assimilaram bem os conceitos de juros simples e composto
desenvolvidos na atividade II. Esses testes foram de fácil interpretação onde alguns
alunos aplicaram apenas os conceitos enquanto outros utilizaram as fórmulas e a
ajuda de calculadoras. Nos testes 2 e 5, com menor porcentagem de acertos, vários
alunos não tiveram a paciência de desenvolver os cálculos (t5) e supor um valor de
arrecadação para concluir que o índice de reajuste da mensalidade proposto pelo
diretor superaria os gastos adicionais (t2). Esse módulo foi bastante interessante e
indispensável na formação dos educandos do Ensino Médio e poderia até ser
acrescentado a ele, outros assuntos de financeira como desconto simples e
composto e amortização.

PP "7"
Relato da experiência em sala de aula:
Prof. Emílio Trabalho aplicado em provas regulares do 1o. semestre. A proposta foi
efetivada a nível experimental, portanto resultados mais confiáveis a partir do
próximo ano letivo quando poderá ser inserido no Planejamento Escolar. Não houve
envolvimento de outros professores. Módulo de melhor resultado geral.

PP "8"
Relato da experiência em sala de aula:
Este conteúdo já havia sido desenvolvido, então, foi muito fácil desenvolver as
atividades e aplicar os testes. O próprio assunto é atraente e motiva os alunos, que
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ficaram muito interessados nas resoluções dos exercícios. Gostaria de deixar meu
relato sobre o projeto " CONSTRUINDO SEMPRE MATEMÁTICA " : Através deste
projeto, pude avaliar meu desempenho, dos meus alunos e da minha escola e
compará-los, junto com meus colegas do curso, procurando sempre um a
construção do saber. Sempre procurei fazer meu trabalho da melhor forma possível,
más na minha Escola é muito difícil, pois a direção não é para dar auxílio e sim
criticar, secretaria (escola) não para resolver problemas funcionais, e sim, prejudicar,
coordenação não é para ajudar em práticas pedagógicas e sim passar recados,
apesar de tudo isto, fiquei muito contente com o curso, pois pude ver com meus
colegas professores do curso, que muitas escolas funcionam como uma EQUIPE.
EMÍLIO, OBRIGADO E PARABÉNS PARA VOCÊ E TODA SUA EQUIPE PELO
SUCESSO DESTE PROJETO.

PP "9"
Relato da experiência em sala de aula:
Relatório Módulo 10 03/12/02 Esse módulo proporcionou ao aluno levantar novos
conhecimentos, desenvolvendo habilidade e competência que são aplicados no seu
cotidiano Os objetivos norteadores como: (juros, empréstimos, inflação, poder de
compra, descontos, prestações, etc.) estão presentes em nossa vida no nosso dia a
dia , e com isso o educando pode perceber quanto é importante a matemática
financeira na sua vida. As atividades forneceram dados suficientes para o aluno
entender bem tais situações.

PP "10"
Relato da experiência em sala de aula:
Inicialmente foi apresentado aos alunos a idéia de porcentagem e sua utilização no
calculo de juros e descontos. A diferença entre juros e desconto simples comparando
com juros e descontos compostos. Assunto muito polemico entre os alunos,
principalmente quando se trata de compras a prazo com prestações fixas e compras a
vista, deduções de juros embutidos nos preços de mercadorias na venda a prazo.
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