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RESUMO 

 

A Matemática Financeira encontra-se muito presente em nosso cotidiano, quer 
seja quando efetuamos o financiamento de um automóvel ou imóvel, ou até mesmo, 
em situações mais simples como o desconto que recebemos ao fazermos uma compra 
com pagamento à vista. Estes exemplos de aplicações financeiras são movimentados 
sob o efeito de juros e buscando contribuir para melhoria no ensino e aprendizagem 
de Matemática Financeira, foram desenvolvidas atividades que contribuíssem para 
um envolvimento em torno de uma contextualização com a realidade do aluno, 
empregando como ferramenta metodológica a Resolução de Problemas. Foi 
desenvolvido um projeto de intervenção no Colégio Estadual Alberico Marques da 
Silva – EFMP, aplicado em uma sala de aula com alunos de 9º ano, com o objetivo de 
propor aos educandos os conceitos básicos da Matemática Financeira e como ela 
está relacionada e afeta nossa economia familiar. Para atingir tal objetivo, foram 
propostos exemplos atuais e relacionados ao nosso dia a dia e induzimos questões 
como, por exemplo, quando compramos um eletrodoméstico. Quanto é cobrado de 
juros se efetuarmos a compra a prazo? E se fizéssemos a mesma compra, quanto 
estaríamos economizando ao pagarmos à vista? Ao final do trabalho considerou-se 
de extrema importância a metodologia proposta, pois houve um grande interesse, por 
parte dos educandos, em desenvolver e solucionar as atividades propostas por se 
tratar de assuntos pertinentes ao seu cotidiano e que contribuíram para a formação 
da cidadania e de uma melhor interação professor/aluno. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Vivemos numa época em que qualquer noticiário televisivo, jornalístico, de 

periódicos, na internet apontam para a crise econômica que atravessa o mundo e, 

principalmente nosso país. Ao se falar em crise econômica não há como deixar de 

citar dívidas externa e interna do país e, entende-se por dívida: um aluguel de capital 

em função do tempo em que determinado valor financeiro fica emprestado. A taxa de 

juro é citada como a vilã principal atrelada a volta da inflação galopante e destruidora 

da economia de um país e, principalmente alvo da oposição nos ataques ao governo. 

E, isto não é “privilégio” somente do Brasil. 

Mas ao se falar em juros, porcentagens, inflação, alta de preços, déficit, 

superávit, etc., é preciso entender que estas expressões precisam fazer parte dos 

conteúdos escolares no que tange a disciplina de matemática, desde os primeiros 

anos até as séries finais do ensino fundamental, em especial no 9º ano quando do 

fechamento do conteúdo estruturante tratamento de informação. 

É certo que os alunos apresentam certa dificuldade e não conseguem assimilar 

os conteúdos quando se envolve o ensino da Matemática, em especial, as 

porcentagens.  É sabido também que, quando se insere os conteúdos propostos com 

uma contextualização que envolva problemas do cotidiano, o aluno se sente formador 

de seu próprio conhecimento, razão pela qual se justifica a inserção do conteúdo de 

juros simples e compostos mostrando a relevância deste conteúdo e a importância do 

mesmo para o exercício da cidadania, vez que a atual conjuntura econômica mundial 

exige conhecimentos do gênero para se entender os rumos da economia, mesmo do 

mais simples, como a economia doméstica ao mais complexo, como a oscilação das 

bolsas de valores.  

Os conteúdos juros simples e compostos darão o pontapé inicial para este jogo 

de interesses: do aluno em se situar na atual conjuntura e do professor na difícil 

missão de atrair o aluno para o conhecimento e desenvolvimento do raciocínio lógico 

e no protagonismo de seu próprio saber e entendimento. A educação não pode ter 

como objetivo a simples transmissão de informações para o aluno. 

 

Deve garantir-lhe autonomia de pensamentos, capacidade de tomar iniciativa 
e de desenvolver o pensamento crítico, para viver em uma grande sociedade 
em constante e acelerado processo de crescimento e transformação. 
(Giovanni e Giovanni Jr.2.006) 



 
 

Segundo o construtivismo de Piaget, as estruturas lógico – matemáticas são 

construídas pelas atividades que a criança realiza, pelas relações que essas 

atividades proporcionam: 

 
Para Piaget, inteligência é entendida como capacidade de adaptação do 
sujeito ao seu meio. Nesse sentido, podemos afirmar que a inteligência é 
determinada por fatores ambientais e culturais, podendo, portanto, ser 
desenvolvido ao longo da vida, por meio das experiências físicas e das 
lógicas matemáticas. Por conseguinte, o conhecimento, é construído de 
interação da experiência sensorial e da razão, indissociáveis uma da outra. 
(Blumental, 2002). 

 

Nas atividades de sala de aula é fundamental que se valorize o contexto do 

educando à medida que for se deparando com a situação que ele enfrenta no dia-a-

dia, perceberá a importância do saber matematicamente elaborado para auxiliá-lo na 

resolução dos mesmos, é preciso colocar o aluno em uma posição que exigirá dele o 

pensar, o organizar de ideias e estratégias, o lançar mão de um leque de habilidades. 

Considerando o aluno, agente da construção de sua aprendizagem, pretende-

se neste trabalho, mostrar que é possível, por meio de situações reais e atividades 

desafiadoras, estimular o aluno a agir reflexivamente, possibilitando a ele a troca de 

ideias com seus colegas, a fim de analisar e refletir sobre os diferentes caminhos que 

se pode percorrer para resolver determinados problemas, não atendendo a uma forma 

única. Isso propicia o desenvolvimento de habilidades, conceitos e estratégias que 

irão refletir, e talvez, ser agente transformador da sociedade em que vive. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

Devido às transformações ocorridas na sociedade ao longo dos séculos muitas 

mudanças se fizeram necessárias na prática pedagógica do professor, pois novos 

conhecimentos foram surgindo e assimilados onde a Matemática era utilizada 

somente para contagem para uma era industrial.  Hoje, é necessário que as pessoas 

possuam conhecimento matemático, pois disso depende sua inserção no mundo do 

trabalho numa sociedade cada vez mais dinâmica, competitiva e versátil. 

Porém, a escola atual tem dado pouca ênfase a essas situações em detrimento 

de conteúdos que exige aplicações de algoritmos e regras. 

 



 
 

A oportunidade de usar conceitos matemáticos no seu dia-a-dia favorece o 
desenvolvimento de uma atitude positiva do aluno em relação à Matemática, 
não basta fazer mecanicamente as operações de adição, subtração e divisão. 
È preciso saber como e quando auxiliá-los convenientemente na resolução 
de situações problemas, aprenderem a resolver problemas matemáticos deve 
ser o maior objetivo da instrução matemática, certamente outros objetivos da 
Matemática devem ser procurados mesmo para atingir o objetivo da 
competência em resolução de problemas. (DANTE, 1999, p.14) 

 

Dante (1999) coloca que: para resolver problemas, precisamos desenvolver 

determinadas estratégias que, em geral se aplicam a um grande número de situações. 

Tal estrutura ajuda na análise e na solução de situações problemas em que desejamos 

determinar um ou mais elementos desconhecidos. A Matemática moderna é 

constituída de exemplos reais que possibilitam uma melhor aprendizagem, porém isso 

não tem garantido a formação plena do educando. 

Por esta razão o professor deve articular suas ações pedagógicas à visão de 

mundo do aluno, auxiliá-los na construção de estratégias para resolução e formulação 

de conceitos matemáticos, levá-los a fazer conexões matemáticas com seu mundo 

real, isso exige, portanto, muita dedicação por parte do professor e estar apto a 

desenvolver-se intelectual e profissionalmente, tornar-se um pesquisador no 

conhecimento acerca dos conteúdos matemáticos, suas relações com outras áreas e 

com a prática social de seus alunos e suas opções diante da vida, da história e do 

cotidiano. 

E ainda, para a caracterização das concepções de Matemática Financeira dos 

alunos, e na tentativa de minimizar os efeitos da subjetividade, deve-se fundamentar 

em Skemp (1976) apud Rezende (2002) que define em aprendizagem matemática 

instrumental ou relacional. 

Skemp (1976), apud Rezende (2002) e Rezende (2002), indicam que as 

concepções dos alunos podem influenciar na aprendizagem matemática e, isto não 

seria diferente com a Matemática Financeira, para a qual adotar-se-á, neste trabalho 

porcentagem e juros simples como ponto de partida, valendo-se da proposta da 

Modelagem Matemática que consiste na arte de transformar problemas do cotidiano 

em problemas matemáticos, apresentando soluções com linguagem do mundo real. 

Neste artigo adotamos a mesma classificação de Rezende (2002) no que diz 

respeito aos conceitos da Matemática Financeira: “partimos sempre daquilo que 

interessa ao aluno, do que é presente no seu cotidiano, para depois introduzir o 

conhecimento sistematizado”. Muitas das atividades apresentadas para os alunos são 



 
 

propostas de modo que as mesmas sejam desenvolvidas em grupos, para que 

possam discutir e socializar os conceitos abordados em sala de aula, como por 

exemplo, questões que envolvam problemas sobre porcentagem, juros simples e juros 

compostos. 

A Matemática Financeira tem diversas aplicações no nosso cotidiano como, por 

exemplo, no financiamento de um carro, de uma casa, no empréstimo de um dinheiro, 

toda essa aplicação é movimentada por uma taxa de juros que é a remuneração do 

capital empregado. Ao realizarmos um empréstimo a forma de pagamento é feita 

através de prestações mensais somadas aos juros, isso quer dizer que, ao quitarmos 

o valor do empréstimo este sempre será maior ao valor inicial do empréstimo. A essa 

diferença damos o nome de juros.  

Uma mudança que vem ocorrendo nos nossos dias é que, ao contrário do que 

vinha se pensando, a Matemática Financeira não é de uso exclusivo de 

administradores, contadores e economistas e dos que trabalham nessa área, apesar 

de servir essencialmente a esse grupo. O certo é que, assim como a economia passou 

de uma simples troca de mercadorias, para uma rede mundial de importações e 

compras, esse sistema também precisou se reorganizar e ser aprimorado. As 

aplicações da matemática financeira estão se tornando mais comuns no cotidiano de 

todos os profissionais em todas as áreas de atuação. 

Por tais razões exige do professor de matemática uma maior atenção no 

preparo dos conteúdos relacionados com porcentagens, potência, raízes, funções, 

visando uma melhor qualidade na apresentação dos conteúdos juros simples e 

compostos, bem como uma melhor seleção das situações problemas primando por 

temas atuais e que despertem no aluno a necessidade de interpretar, apreender e 

buscar o conhecimento necessário para a solução das propostas apresentadas. 

 

2.1 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

Sabemos que a Resolução de Problemas contribui para a formação do 

pensamento matemático. Porém percebe-se uma grande dificuldade dos alunos na 

interpretação dos textos destes problemas exigindo uma intervenção maior e 

constante por parte do professor no sentido de abstrair o modelo matemático presente 

na situação proposta. 



 
 

Contudo, tal intervenção se constitui em um desafio para o trabalho pedagógico 

do professor, pois estes, geralmente, sentem dificuldades em desenvolver essa 

metodologia, quer pela fragilidade de sua formação acadêmica ou formação 

continuada, material pedagógico inadequado e, ainda, desinteresse dos educandos e 

da sociedade em relação à Matemática e a educação em geral, além do despreparo 

para o uso das calculadoras consideradas financeiras, ou científicas, face aos cálculos 

que envolvem potência de números decimais, logaritmos, raízes enésimas – 

conteúdos não trabalhados no ensino fundamental. 

Foi neste pensando em contribuir para uma melhoria neste cenário que se 

desenvolveu este projeto usando a Resolução de Problemas como ferramenta 

metodológica na Matemática Financeira e introdução a função afim e exponencial, 

compreensão e análise dos processos de organização das finanças a partir de 

problemas matemáticos contextualizados, o que se exige a busca de novas 

metodologias, atividades e materiais que contribuirão para o desenvolvimento do 

conhecimento matemático e para a construção da cidadania, conforme preceitua 

Onuchic, 1999. 

Segundo Hermínio (2008, p.64), 

 

A Resolução de Problemas, como campo de pesquisa, teve início com Polya 
que escreveu um livro com o nome How to solve it, cuja primeira edição é de 
1945. 
Desde então, a partir de 1970, a Resolução de Problemas começou a ocupar 
espaço em todo mundo, dando início a um movimento a favor do ensino de 
resolução de problemas. Na década de 80 surgiram no mundo vários 
documentos sobre Resolução de Problemas. Nos Estados Unidos foi lançado 
o documento Uma agenda para ação - Recomendações para a Matemática 
escolar nos anos 80, do NCTM - National Council of Teachers of Mathematics 
- recomendando que a resolução de problemas (problem solving) fosse o foco 
da Matemática escolar nos anos 80. 

 

No Brasil a Resolução de Problemas tem sido abordada dentro das reformas 

do Ensino da Matemática que vigoraram durante todo o século XX, mas os problemas 

matemáticos, fundamentais no ensino da disciplina, naquele período não 

desempenharam a função de dar respostas aos problemas do mundo real. Em sala 

de aula, eram trabalhados como exercícios padronizados e repetitivos, que não 

despertavam o interesse do aluno.  

Nesse contexto, observa-se que, as reformas no ensino de Matemática citadas 

anteriormente, utilizavam-na apenas como uma busca pela solução correta, como 

uma capacidade de resolver problemas matemáticos semelhantes aos ensinados em 



 
 

sala, não valorizavam o processo de raciocínio e construção de estratégias e, 

consequentemente, não faziam com que o aluno buscasse sua própria maneira de 

solução, não o faziam pensar, a relacionar as definições matemáticas com conceitos 

mais amplos do mundo real. 

Segundo Andrade (1998) apud Onuchic (1999):  

 

De um modo geral, os estudos em Resolução de Problemas preocuparam-se 
inicialmente, período anterior a 60, com o desempenho bem sucedido da 
obtenção da solução de problemas. Não houve preocupação com o processo. 
Para desenvolver sua capacidade em resolução de problemas, a criança 
deveria exercitar-se exaustivamente na solução de uma grande quantidade 
de problemas do mesmo tipo. O ensino de resolução de problemas limitava-
se ao ensino da busca de solução, tipo treino, num esquema cognitivo 
estímulo-resposta. Posteriormente, período 60-80, a preocupação voltou-se 
para o processo envolvido na resolução do problema e, assim, centrando o 
ensino em diferentes estratégias. (p.7-8) 

 

2.2 JURO 

 

Define-se juro ao preço pago em moeda pelo uso de dinheiro emprestado. Esse 

preço, que incide sobre o total do capital de empréstimo é determinado segundo o 

montante deste último e o tempo durante o qual é cedido. Ou ainda, juro é o 

pagamento do empréstimo de um capital, por tempo determinado, segundo uma taxa 

combinada. (FISHER, 1990) 

Juros simples são os que se produzem à proporção que vão sendo vencidos, 

sem que sejam integrados ao capital. Juros compostos são os juros que, somados ao 

capital, após definirmos o tempo, produzem novo capital, que passa a render novos 

juros. É por esse motivo que chamamos os juros compostos de juros sobre juros. 

Com referência ao juro também podemos chamá-lo, de acordo com as 

modalidades de empréstimos, de: desconto, reporte, juros de mora, etc. Ao 

realizarmos empréstimos, durante um tempo muito longo, é usual definir uma quantia 

a ser paga anualmente ao credor, para que se possa continuar desfrutando do 

empréstimo. Este valor varia de acordo com o tempo e com o montante do capital 

emprestado. A esse valor, chamamos de taxa de juro, que se representa pelo símbolo 

% e lê-se: por cento. Por exemplo: 5% ao ano significa que em cada 100 reais 

emprestados pagam-se 5 reais anuais. (MARSHALL, 1992) 

A determinação das taxas de juros está intimamente vinculada ao problema do 

crédito. Alguns autores, como Marshall (1992) e Fisher (1990), defensores das teorias 



 
 

‘reais’, explicam a formação das taxas de juro pela oferta e procura de capital no 

mercado. Enfatizam, com grande relevância, as forças ‘reais’ que explicam a taxa de 

juros e determinam a oferta de poupança de investimentos no mercado de capital. 

Alguns autores que defendem as teorias monetárias, como Keynes (1990) citado por 

Onuchic (1999), consideram o juro como um fato unicamente do sistema monetário, 

dependente mais da oferta e procura de dinheiro (moeda) do que as decisões de 

poupança e investimentos. 

As taxas de juro variam em função do tempo e apesentam uma tendência de 

decaimento em seu valor, de acordo com o prazo estabelecido. Diversos autores 

estabelecem uma relação entre a baixa das taxas médias de juros, a queda dos preços 

e a rebaixa das atividades econômicas, de um lado, e a elevação das taxas de juros, 

a alta dos preços e o aumento das atividades econômicas de ouro. Como razões que 

estão diretamente ligados a queda do valor das taxas de juros, a longo prazo, os 

seguintes fatores, em geral, podem ser explicitados: (1) a margem de risco em 

declínio, que determina maior segurança das transações; (2) aumento das rendas e 

desenvolvimento de sua capacidade de mobilização; (3) tendência da produtividade 

do capital a uma diminuição gradual, dentro de determinada fase do progresso 

tecnológico. 

Segundo Fisher (1990) até a Idade Média condenavam-se o empréstimo a 

juros, dando-lhe denominação pejorativa de usura. Expuseram o argumento de que 

dinheiro não gera dinheiro, fato a ser levado em sentido contrário ao seu uso. E 

conclui-se que, cobrar determinada remuneração por uma quantia emprestada era 

tirar vantagem da penúria de alguém, ou seja, explorá-lo. Essa atitude tem raízes nas 

condições econômicas da época, que só permitiam a modalidade de empréstimo para 

consumo.  

Quando o progresso tecnológico possibilitou a aplicação do dinheiro na 

produção, o conceito que se tinha do juro mudou. Novas teorias explicativas tiveram 

início fazendo uso de conceitos mais científicos a respeito, deixando de lado 

especulação de caráter moral.  

 

 

 

 

 



 
 

2.2.1 Juros Simples 

 

São aqueles pagos unicamente sobre o capital inicial ou principal. No cálculo 

de juro simples, deve-se levar em consideração o capital inicial a determinada taxa e 

o período de tempo, ou seja,  

 

                                                     J = C . i . t                                                       (1) 

em que: 

J = juros 

C= Capital inicial 

i =taxa unitária de juros (taxa porcentual dividida por 100) 

t = número de períodos que o capital ficou aplicado 

 

Observe que, na equação (1), sobre esse tipo de juros, não serão calculados 

novos juros a cada período de tempo e, devido a este fato, a utilização deste tipo de 

juro é bastante restrita e pouco aplicável, pois é pouco lucrativo. Emprega-se esse 

regime de juros apenas em casos de transações financeiras a curto prazo, no 

processo de desconto simples e/ou quando se atrasa o pagamento de uma prestação. 

 

2.2.2 Juros Compostos 

 

Quando a taxa de juros é calculada sobre o capital inicial, passamos a somar 

os juros acumulados até o período anterior, e neste caso, dizemos que estamos 

trabalhando com juros compostos. Para se calcular esses juros utiliza-se mais a 

equação de montante, denotado por M, que é a soma do capital mais os juros 

produzidos. A equação utilizada para cálculo do montante é:  

 

                                           M = C . (1+i)t                                                 (2) 

 

Note que a taxa i e o período n, tanto no cálculo de juro simples quanto no de 

composto, devem estar na mesma unidade de tempo. Ainda que, quanto maior for o 

tempo de aplicação, maior o juro será, bem como, quanto maior for a taxa de 

aplicação, maior o juro será.  Também que, quando calculamos o juro simples, o valor 

dos rendimentos se torna fixo, enquanto que, no juro composto, o juro incide mês a 



 
 

mês: é o que chamamos de juros sobre juros (valor acumulativo). Por esse motivo a 

utilização deste tipo de juro é ampla, pois é mais rentável quando comparada ao 

sistema de juros simples. Como exemplos de aplicação deste tipo de regime, 

podemos citar as cadernetas de poupança e os financiamentos.  

 

2.3 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO NA ESCOLA 

 

A implementação da Produção Didático-Pedagógica, intitulada “A importância 

da Matemática Financeira no cotidiano e na construção da cidadania”, teve início em 

data de 28/07/2015, com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, no período 

vespertino, nas dependências do Colégio Estadual Alberico Marques da Silva, Ensino 

Fundamental, Médio e Profissional, constando de 4h/a diárias. O projeto foi 

desenvolvido em três etapas. 

Num primeiro momento foi explicado, por meio de slides o projeto PDE, seus 

objetivos, tempo de duração e que a turma do 9º ano faria parte do desenvolvimento 

do mesmo. A princípio, ficaram receosos, pois acreditavam que estariam sendo 

avaliados. Por meio do diálogo, foi possível deixá-los mais seguros para a realização 

de questionamentos e as aulas procederam dentro da normalidade, com organização 

e envolvimento. O diálogo pode ser concluído e creio que puderam perceber que o 

objetivo não era “nota” e sim uma aprendizagem significativa.  

Neste mesmo dia iniciamos a Etapa 1: “A matemática Financeira no cotidiano” 

e executamos as atividades “quando e o que comprar” e “analisando as compras”. 

Nestas atividades pode-se trabalhar conteúdos como: comparação de preços, análise 

do preço à vista, com desconto e, do preço a prazo, com juros, cálculo de 

porcentagens para acréscimos e descontos e, ainda noções das taxas de juros que 

são exercidas pelos bancos e nos cartões de créditos. Esta etapa foi iniciada com 

panfletos de propagandas de lojas locais. Analisamos e discutimos algumas ofertas. 

O objetivo desta etapa era chamar a atenção dos alunos ao valor dos juros embutidos 

nas compras a prazo e aos descontos concedidos nas compras à vista. Foi bastante 

interessante, pois muitos alunos não atentavam para a diferença de preços, à vista e 

a prazo, e concluíram que com este valor poderiam adquirir outros produtos além dos 

pensados ou, até mesmo, guardar o dinheiro economizado em uma poupança, por 

exemplo.  



 
 

No encontro seguinte, 31 de julho, iniciamos uma atividade com o seguinte 

questionamento: comprar à vista ou a prazo? Com esta atividade foi possível dialogar 

e esclarecer sobre os vários custos embutidos nos preços finais e a importância de 

economizar e comprar à vista, sempre que possível. Grande parte dos alunos afirmou 

que a melhor opção é comprar à vista e que, se for necessário comprar a prazo, deve-

se antes verificar qual é a taxa de juros cobrada pela loja e analisar a situação. 

A atividade subsequente (cálculo de porcentagem) teve início em 04 de agosto. 

Além dos conceitos de juros simples e compostos e, a diferença de capitalização dos 

juros simples e dos juros compostos, foram exploradas nesta tarefa o modo de cálculo 

dos juros do cartão de crédito, com demonstração da taxa de juros referente a 

junho/2015, além do detalhe dos melhores dias de compra, visto este produto ter uma 

data-base para pagamento. Enfatizou-se ainda os juros praticados pelos bancos em 

relação aos limites de crédito em conta corrente e, os juros de financiamento. Os 

alunos, neste momento, realizaram questionamentos acerca dos valores cobrados no 

cartão e no cheque especial e compreenderam que o não pagamento total da fatura 

implica em acúmulo de dívidas, pagamentos altíssimos de juros e consequentemente, 

comprometimento da saúde financeira da família.  

A Etapa 2: “Conceitos de juros simples e compostos” foi realizada em 07 e 11 

de agosto. A tarefa 1 (Corrida Matemática) foi bastante interessante, pois constituía 

de um jogo/tarefa, em que jogava-se um dado e com o número que ficava na face 

voltada para cima, calculava-se a porcentagem sobre a parada inicial (juro simples) 

ou parada anterior (juro composto). Com base nessas informações e orientações os 

alunos iniciaram o jogo e foram anotando os resultados em uma planilha (Figuras 1 e 

2). Nesta corrida matemática foram aplicados conceitos e demonstrados cálculos 

sobre juros simples e juros compostos. Ao final desta tarefa, quase todos 

compreenderam, sem intervenção do professor, a diferença da 1ª rodada (com juros 

simples) para a 2ª rodada (com juros compostos), e que nesta última a porcentagem 

era “acumulada”, para então se calcular a parada seguinte, bem como associar a 

tarefa 2 (Conhecendo os diferentes cálculos de juros) aos procedimentos utilizados 

na Corrida Matemática. 

 

 

 



 
 

Figura 1: Alunos do 9º ano desenvolvendo e resolvendo as atividades       

relacionadas à Corrida Matemática. 

 

 

    

         Figura 2: Planilha de controle e cálculo – Corrida Matemática. 

 

 

A tarefa 3 (Calculando juros simples e compostos), da Etapa 2, teve início em 

14 de agosto com o vídeo “Huguinho e Zezinho” e neste episódio dois irmãos vão ao 

banco com intuitos diferentes: um para investir, o outro para fazer um empréstimo. O 



 
 

enredo é muito atrativo e faz com os expectadores percebam como os juros 

compostos são usados em cada um dos casos, onde o diferencial é a taxa paga pelo 

banco ao investidor e, a taxa cobrada pelo mesmo banco ao cliente que precisa fazer 

uso do empréstimo bancário.  

Quando trabalhamos com Matemática Financeira podemos associar outros 

conceitos matemáticos, como as funções. Elas estão intimamente ligadas às 

aplicações nos regimes de juros simples e compostos. Com intuito de o aluno perceber 

tal ligação, foram propostas atividades com diferentes estratégias de resolução por 

parte dos alunos, bem como construção dos gráficos que demonstravam a diferença 

acentuada nos valores obtidos para juros simples e para juros compostos. 

Geometricamente, os educandos notaram que os juros simples crescem de forma 

linear, sendo o seu gráfico representado por uma linha reta e, consequentemente, 

relacionaram o gráfico dos juros simples com o gráfico de uma equação do 1º grau. 

Como o juro composto é acumulativo, ou seja, calculado juro em cima de juro, este 

tende a aumentar rapidamente com o decorrer do tempo e isso os levou a relacioná-

lo com o conceito de função exponencial, cujo gráfico é uma curva acentuada, não 

linear. 

Nas datas de 18 e 21/08/2015 iniciamos e concluímos a Etapa 3: “Calculando 

com o apoio da tecnologia – “calculadora do cidadão”, disponível no site do Banco 

Central do Brasil.” No laboratório de informática foram realizadas simulações de 

investimentos e financiamentos. Foram também utilizados os panfletos do início deste 

projeto para que os alunos utilizassem o aplicativo com aquelas ofertas e verificassem 

os juros embutidos nos produtos. Percebeu-se que os alunos já tinham outra visão 

das ofertas, pois ao usarem a calculadora do cidadão podiam, através dos cálculos 

instantâneos, optarem pela melhor compra.  

E, ainda, por esta calculadora estar disponível para ser baixada gratuitamente 

como aplicativo transformou celulares em ferramentas úteis nas compras do dia a dia. 

Tanto os alunos quanto a professora ficaram maravilhados com o tempo real dos 

cálculos para a comparação imediata de qual situação é mais propícia para o 

consumidor. Relevante também citar a rápida percepção dos alunos aos cálculos 

apresentados pelo site do Banco Central, como se fosse um jogo praticado por eles 

em seus celulares, tablets, Iphone, etc. 

Essa Produção didático-pedagógica foi concluída com os alunos em 21 de 

agosto de 2015, sendo que todos os encontros foram de 4 horas/aulas. Durante a 



 
 

implementação podemos perceber uma participação mais ativa, maior motivação e 

entusiasmo em aprender por parte dos alunos diante da contextualização do conteúdo 

proposto. Verificou-se uma aprendizagem mais significativa, demonstrada pelo 

interesse aos temas atuais e que afetam diretamente a parte mais sensível dos futuros 

consumidores: o bolso! 

Destaca-se que os alunos puderam compreender e diferenciar juros simples de 

compostos e, ainda, tiveram a oportunidade de manusear a calculadora científica e a 

do próprio celular, em especial quando se trabalhou com juros compostos, pois para 

o cálculo do montante, definido na equação (2), fez-se necessário o conhecimento do 

uso da tecla de potenciação (xy). Ainda quando surgiram problemas em que era 

preciso calcular a taxa (usar o contrário da potenciação, a radiciação), foi preciso 

computar a raiz enésima de “1 + i”, isto é, usar a tecla inversa de xy ( √𝑥
𝑦

 ) e, também, 

quando foi solicitado encontrar a variável “t” (tempo), a necessidade de saber usar a 

tecla “log”, pois equações exponenciais são resolvidas através de suas funções 

inversas que são os logaritmos. Aqueles que não possuíam calculadora científica ou 

celular com estas funções utilizaram calculadora comum, desenvolvendo as 

atividades por meio de multiplicações sucessivas de mesmo fator. Nos exercícios que 

solicitamos que os alunos resolvessem, notou-se atenção, grande esforço e 

dedicação por parte dos mesmos, o que me proporcionou satisfação e alegria ao ver 

que este trabalho melhorou a relação professor-aluno.  

Acredito que a metodologia de Resolução de Problemas possa contribuir para 

a fundamentação teórica, imprescindível para dar prosseguimento a aprendizagem 

destes estudantes no Ensino Médio, além de favorecer o desenvolvimento da 

autonomia do aluno para a compreensão, análise e aplicação dos conteúdos 

abordados e para uma melhor organização das finanças do cotidiano.  

Para mim, do ponto de vista educacional, a aplicação deste trabalho foi uma 

experiência inovadora, enriquecedora e prazerosa, pois percebi o despertar da 

curiosidade dos alunos ao tentarem resolver um exercício sozinho e, até mesmo em 

grupo, o desenvolvimento de sua autonomia e a construção do seu saber, bem como 

maior integração em trabalhos realizados em grupo. Ao término deste trabalho, os 

estudantes se mostraram mais dispostos em aplicar a matemática financeira em suas 

atividades cotidianas de maneira consciente. 

 

 



 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao se trabalhar os conteúdos de Matemática Financeira, como juros, vinculados 

a situações práticas do dia-a-dia do estudante, percebeu-se uma interação 

significativa entre aluno e professor, pois o papel do professor deixou de ser 

simplesmente o de transmitir conhecimento para mediador no processo de ensino-

aprendizagem e o papel do aluno, de ser apático e receptivo, para sujeito próprio de 

sua aprendizagem.  Atividades relacionadas ao cotidiano e os conceitos estudados na 

escola favoreceram a aprendizagem de Matemática Financeira que, antes da 

aplicação do projeto, era um assunto que os estudantes não dominavam, achavam 

que não era importante aprender e apresentavam dificuldades, porém, com o 

desenvolver das atividades propostas, demonstraram interesse nos conteúdos o que 

favoreceu a aprendizagem e possibilitou formar um cidadão participativo e consciente. 

Vale ressaltar que os alunos participaram efetivamente e se dedicaram ao 

máximo durante o período de realização do projeto. Desempenharam o que foi 

proposto com muito esforço e comprometimento, aplicando o conhecimento adquirido 

e devido a isso podemos dizer que foram alcançados os objetivos propostos, pois 

pude presenciar uma real, significativa e permanente mudança no comportamento dos 

alunos. Pudemos mostrar a importância que a Matemática Financeira exerce, sendo 

necessária ao exercício da cidadania e à economia familiar. Por isso, esperamos ter 

contribuído para que os alunos tenham tido uma noção básica do conteúdo aplicado, 

que possa auxiliá-los a melhorar as suas finanças: sabendo organizar, economizar e 

investir para cumprir metas financeiras. Almejamos que possam levar essa aplicação 

em sua vida cotidiana e induzi-los à busca de novos conhecimentos e solução de 

novos desafios. 
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