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Resumo A matemática financeira consiste no ramo da matemática aplicada 
responsável pelo estudo do comportamento do dinheiro no tempo. 
Diante do cenário delineado pelo dominador e sedutor sistema 
capitalista que permeia o contexto contemporâneo, o domínio de 
conceitos e relações envolvendo variáveis como taxa de juros, 
capital e tempo, torna-se essencial, inclusive, aos proprietários de 
pequenas propriedades rurais. O projeto de intervenção 
pedagógica que ora se propõe pretende auxiliar os jovens alunos 
do 2º ano do Curso Técnico em Agropecuária da Casa Familiar 
Rural de Chopinzinho, na formação de noções e conceitos 
relativos à matemática financeira capazes de contribuir para a 
administração de suas propriedades. Para isso, utilizar-se-á da 
etnomatemática, uma tendência metodológica que se caracteriza 
pela valorização da história dos estudantes, pelo reconhecimento 
e respeito à suas raízes culturais. Trata-se de uma pesquisa 



qualitativa de natureza exploratória de campo e teórica, 
modalidade esta que possibilita ao pesquisador estar em contato 
direto com as pessoas e suas preocupações. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

 

Num cenário onde a oferta de bens e produtos tornou-se imensurável, onde 

as facilidades e ofertas de crédito por meio de financiamentos e crediários são 

tentadoras e oferecem grande risco de endividamento ao sujeito, manter a boa 

saúde financeira pessoal, empresarial ou da propriedade rural consiste em um 

grande desafio. Assim, torna-se essencial conhecer e compreender os aspectos que 

compõe o sistema financeiro e suas consequências sobre a administração 

financeira. 

Juros simples, juros compostos, taxas, anuidades, porcentagem, descontos 

são conceitos que integram a administração financeira e podem contribuir para sua 

excelência. Tais conceitos fazem parte do currículo escolar do Ensino Médio e são 

estudados na disciplina matemática financeira. Logo, torna-se “importante que o 

aluno do Ensino Médio compreenda a matemática financeira aplicada aos diversos 

ramos da atividade humana e sua influência nas decisões de ordem pessoal e 

social” (PARANÁ, 2008, p. 61). 

A compreensão da matemática financeira pelos jovens se justifica pelo fato de 

que o contexto social contemporâneo tem proporcionado oportunidades, abertura e 

espaços cada vez maiores aos jovens e adolescentes. A grande política consiste em 

visualizar o jovem como um sujeito de direitos, experiências, saberes e desejos, 

protagonistas de sua própria história, tendo em vista que “reelaboram práticas, 

valores, normas e visões de mundo a partir de uma representação dos seus 



interesses e necessidades, interpretam e dão sentido ao seu mundo” (BRASIL, 

2013, p. 8). 

Partindo do pressuposto de que o jovem, na atualidade, é também um dos 

atores, e que ocupa posição relevante e decisiva no cenário familiar urbano ou rural, 

este trabalho, representa uma metodologia diferenciada para trabalhar os conteúdos 

de matemática financeira sob o enfoque da etnomatemática especialmente voltada 

aos alunos do ensino médio de Casas Familiares Rurais ou escolas do campo, 

numa tentativa de auxiliá-los na formação de noções e conceitos capazes de 

contribuir para a administração de suas propriedades. 

De modo geral, os avanços tecnológicos têm contemplado, inclusive, o meio 

rural com o desenvolvimento de novos produtos, maquinários, utensílios e 

equipamentos que vieram para facilitar e agilizar os processos produtivos. Diante 

desta realidade, os produtores rurais, levados pela necessidade de atualizar, inovar 

e/ou renovar seus instrumentos de trabalho, acabam seduzidos pelos apelos do 

mercado consumista e ao comprar deixam de avaliar seu poder de aquisição e 

comparar valores relativos à compra a prazo e à compra à vista. Esquecem, 

desconhecem ou desconsideram o pagamento das taxas de juros existentes, de 

modo geral, nos financiamentos e que podem afetar a saúde financeira de sua 

propriedade. 

Neste intuito, objetiva-se contribuir para a melhoria da administração 

financeira da propriedade rural por meio da aprendizagem e da aplicação de 

conceitos pertinentes à administração financeira.Por outro lado, buscar-se-á elucidar 

e compreender as possibilidades de articulação entre teorias da etnomatemática e 

da matemática financeira buscando identificar aspectos teóricos inerentes à 

etnomantemática que possam ser integrados à prática pedagógica do ensino da 

matemática financeira. 

O regime de alternância praticado nas Casas Familiares Rurais, onde os 

jovens permanecem no local de estudos durante uma semana e na semana seguinte 

procuram pôr em prática os conteúdos estudados junto às suas propriedade “articula 

prática e teoria numa práxis, que realiza-se em tempos e espaços que se alternam 

entre escola, propriedade, assentamento, acampamento ou movimento social ao 

qual o educando está associado” (RIBEIRO, 2008, p. 30), aliado ao incentivo ao 

protagonismo juvenil, em voga na atualidade, podem facilitar e contribuir 



favoravelmente para a concretização da melhoria administrativa das propriedades 

rurais. 

Visando concretizar esta intencionalidade, serão utilizadas como metodologia 

didático-pedagógica simulações de situações reais vivenciadas nas propriedades 

rurais, caracterizando a tentativa de trabalhar com a realidade prática dos alunos, 

pois, “contextualizar, ou seja, recorrer a experiências cotidianas e problemas 

reais”(HOFMANN; MORO, 2012, p. 38) torna o ensino significativo, atraente e 

motivador ao aluno.  

 Serão utilizadas como estratégias de ensino a investigação junto às famílias 

sobre seus conhecimentos acerca da matemática financeira e de que forma ocorre a 

administração da propriedade rural, pesquisa científica, reflexões, debates sobre sua 

aplicabilidade no cotidiano rural, atividades envolvendo conteúdos de interesse do 

aluno como taxas, juros simples e compostos, descontos a curto, médio e longo 

prazo, anuidades. 

 Esta unidade didática fundamenta-se em levar ao conhecimento do aluno 

conceitos úteis no seu dia a dia enquanto ser humano e cidadão que vive em um 

mundo repleto de atrações consumistas que desafiam a maturidade econômica e os 

níveis de educação financeira de todos. 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Numa sociedade globalizada onde a tecnologia facilita, agiliza e torna os 

processos mais eficazes, torna-se de fundamental importância aos seres humanos a 

busca incessante pelo conhecimento no intuito de ampliar e melhorar as suas ações 

no contexto em que se insere, seja ele no meio urbano ou rural. 

No contexto global onde o capitalismo predomina no cenário econômico, onde 

os financiamentos de bens e serviços estão em alta e o acesso ao crédito encontra-

se facilitado e até certo ponto incentivado pelo mercado, assim como, são inúmeras 

as possibilidades de financiamento e endividamento, torna-se essencial o 

conhecimento e a compreensão acerca dos princípios básicos do funcionamento do 

sistema financeiro e das suas consequências sobre a administração das finanças 

pessoais, empresariais urbanas ou rurais. 



Conforme Grando e Schneider (2010) a matemática financeira tem suas 

origens imbricadas ao conceito e significado de comércio, o que justifica o frequente 

uso da denominação “Matemática Comercial e Financeira”. No intuito de caracterizar 

esta profunda intimidade entre ambas, Grando e Schneider (2010, p. 44) se utilizam 

das palavras de Humberto Grande publicadas no prefácio da obra de Carvalho e 

Cylleno (1971, p. 3) “a história do comércio é a própria história da civilização” e, vai 

adiante, “o comércio é o sangue da economia”. 

As primeiras aplicações da matemática financeira ocorreram ainda nas 

civilizações primitivas, onde a natureza era a principal fonte de suprimentos para as 

necessidades humanas. Inicialmente, a história não registra a prática de trocas 

comerciais.  

Entretanto, com o passar do tempo e a formação das primeiras aglomerações 

humanas, e a medida que, as coletas de produtos para a subsistência do grupo 

foram excedendo a necessidade, surgiram as primeiras trocas de mercadorias, 

porém, sem preocupações com relação à equivalência de valores. Esta prática 

caracterizada pela troca direta de mercadorias em seu estado natural e pela 

ausência de moedas na transação, conhecida como escambo, formalizou a primeira 

modalidade de comércio entre as sociedades (GRANDO e SCNEIDER, 2010). 

A crescente constituição de novos grupos, o aumento do contato entre essas 

associações e o desenvolvimento de objetos artesanais próprios desencadeou a 

necessidade de se estabelecer o que Grando e Scneider (2010, p. 45) chamaram de 

“sistema estável de equivalência”, ou seja, a criação da “moeda-mercadoria” com 

“padrões fixos”. 

As primeiras utilizações da moeda-mercadoria datam do século VIII a.C.,na 

Grécia onde se propunha a troca de mulheres por bois (IFRAH, 1997 apud 

GRANDO e SCNEIDER, 2010). Mais tarde o sal tornou-se moeda e deu origem ao 

que ainda hoje, constitui a denominação da paga recebida em troca da venda da 

força de trabalho humana, o salário. 

Nas ilhas do Pacífico as pérolas e conchas serviam como moeda. Com o 

passar do tempo o comércio se expandiu por lugares diversos sem ter ainda uma 

moeda padrão. Por vezes, era utilizado como valor de troca o tecido medido em 

palmo da fita de duas vezes oitenta fios de largura, e os metais (cobre, bronze, ouro, 

prata) mesmo sem existir ainda um peso-padrão (GONÇALVES, 2005).  



 A expansão comercial exigiu a criação de uma moeda padrão em cada país 

que ocorreu a partir da fundição e padronização dos metais em pequenas peças de 

mesmo peso e que carregavam a marca de uma autoridade pública que lhe garantia 

o “bom preço” e o “bom quilate” (GRANDO e SCNEIDER, 2010, p. 46). 

 O transporte marítimo e as grandes navegações que marcaram o século XV 

implicaram na disseminação do comércio em nível mundial. Entretanto, mesmo após 

a padronização, muitas eram as moedas existentes nos diferentes países o que 

exigiu a definição de um critério para a equivalência entre moedas. Para isso, 

tomou-se como base a quantidade de ouro de cada país e criou-se o “padrão ouro”, 

padrão este que persistiu até meados do século XX. 

 Autores como Gonçalves (2005) e Grando e Scheneider (2010) atribuem ao 

aumento das transações comerciais o surgimento dos bancos, do cheque enquanto 

primeira espécie de papel-moeda e, diretamente ligada a esses fenômenos, a 

utilização de cálculos específicos da aritmética e da matemática financeira que ainda 

hoje, muito contribui para a vida pessoal e social das pessoas. 

 Schenider (2008) recorre às palavras de Marasini (2001) a fim de salientar a 

importância da matemática financeira 

 

[...] é grande a importância que essa parte da matemática tem na vida das 
pessoas, as quais estão permanentemente cercadas pelos problemas de 
sobrevivência financeira, necessitando de clareza e autonomia para tomar 
decisões frente às situações diárias e para que possam compreender as 
transações comerciais e bancárias das quais se utilizam com frequência 
(MARASINI, 2001 apud SCNEIDER, 2008, p. 21). 
 

No entanto, essa importância, segundo autores como Júnior e Joucoski (s/d), 

Grando e Schneider (2010), Nascimento (2004), nem sempre faz parte da 

preocupação de muitos dos profissionais da educação que a deixam, enquanto 

conteúdo curricular, em segundo plano. 

No intuito de motivar, estimular e facilitar a aprendizagem da matemática 

financeira em sala de aula, apresentar-se-á a etnomatemática que constitui uma das 

tendências metodológicas propostas pela Educação Matemática, enquanto 

movimento renovador da matemática instituído na década de 80. 

Nesse sentido, Velho e Lara (2011, p. 4) buscam apoio em D’ Ambrósio 

(2005a) ao afirmar 

 



A etnomatemática mostra-se em evidência, há mais de três décadas, em 
muitos nos quais a problematização do ensino da matemática é objetivada. 
[...] Constitui [...] “um caminho para uma educação renovada, capaz de 
preparar gerações futuras para construir uma civilização mais feliz” (D’ 
AMBRÓSIO, 2005a apud VELHO e LARA, 2011, p. 4). 
 

Surgiu em meados da década de 1970, e teve como precursor Ubiratan 

D’Ambrósio. Segundo Dario Fiorentini (1994, p. 59 apud PEIXOTO FILHO, 

MARTINS, 2009, p. 394), inicialmente, a etnomatemática 

 

[...] significava a matemática não acadêmica e não sistematizada, isto é, a 
matemática oral, informal, “espontânea” e, às vezes, oculta ou congelada, 
produzida e aplicada por grupos culturais específicos (indígenas, favelados, 
analfabetos, agricultores...). Isto é, seria uma maneira muito particular de 
grupos culturais específicos realizarem as tarefas de classificar, ordenar, 
inferir e modelar. 
 

 Com o passar do tempo o próprio Ubiratan D’ Ambrósio alterou a concepção 

do termo e para isso utilizou-se do sentido etimológico da palavra, ou seja: 

 

-ETNO que se refere a algo muito amplo, relacionado ao contexto cultural, 
incluindo, portanto, linguagem, jargão, códigos de comportamento, mitos e 
símbolos; -MATEMA– que significa explicar, conhecer, entender; e –TICA, 
que vem de tchne e significa arte ou técnica (FIORENTINI, 1994 apud 
PEIXOTO FILHO e MARTINS, 2009, p. 394). 
 

 Daí surge a ampla e abrangente definição para etnomatemática: “técnica ou 

arte de conhecer, explicar, entender, lidar e conviver, nos mais variados contextos 

culturais e sociais” (FIORENTINI, 1994, p. 59 apud PEIXOTO FILHO e MARTINS, 

2009, p. 394)  

 D’ Ambrósio (1998) justifica a amplitude do termo etnomatemática e o 

caracteriza como Programa Etnomatemática pelo fato deste prever a abrangência 

dos aspectos cognitivos, históricos, sociais e pedagógicos que envolvem certas 

formas de pensar, inclusive, o pensar matemático. Aos olhos de Peixoto Filho e 

Martins (2009, p. 394) trata-se de “uma proposta de teoria do conhecimento”. 

Na tentativa de explicar a denominação Programa Etnomatemática Ubiratan 

afirma: “não se trata de propor uma outra epistemologia, mas sim de entender a 

aventura da espécie humana na busca de conhecimento e na adoção de 

comportamentos” (D’ AMBRÓSIO, 2005, p. 17). 

Nesta perspectiva, pode-se verificar que o cotidiano das pessoas está 

impregnado de saberes e fazeres da própria cultura. Cultura esta que se define pela 

maneira de uma nação, comunidade ou grupo compartilhar aspectos como a 



linguagem, os mitos e cultos, a culinária e os costumes, comportamentos 

subordinados a sistemas de valores acordados pelo grupo (D’ AMBRÓSIO, 2005). 

Logo, uma sociedade multicultural exige que se pratique uma educação 

multicultural, ou seja, uma educação que busque a comunicação e a troca entre os 

diferentes, e por outro lado, coloque em situação de igualdade as vias de acessos 

sociais, sem perder a identidade local (VIEIRA, 1995 apud SANTOS, 2002). 

Em entrevista à Nuno Vieira da Revista Lusófona de Educação Ubiratan 

D’Ambrósio apresenta a etnomatemática como um instrumento ou um veículo para 

efetivar a educação multicultural  

 

A essência da etnomatemática, é reconhecer as especificidades culturais. 
Não vejo como fazer Educação Multicultural simplesmente com Matemática 
Acadêmica, que é histórica e filosoficamente, um produto da Bacia do 
Mediterrâneo, particularmente Egito, Babilônia, Grécia e Roma. [...] Alguns 
aspectos da Educação, principalmente o reconhecimento pelo aluno, de sua 
identidade cultural e historicidade, são alcançados pela Etnomatemática 
(D’Ambrósio apud VIEIRA, 2008, p. 165). 
 

D’Ambrosio (apud VIEIRA, 2008, p. 164) vai além ao referendar que os diversos 

grupos sociais assim como os indivíduos que exercem uma profissão, por exemplo, 

indivíduos que viviam na Grécia, indivíduos que vivem na Amazônia, médicos, 

pedreiros, costureiras, artesãos, contabilistas, etc, desenvolveram, motivados pelo 

seu ambiente de trabalho, que são sociais e culturais, suas próprias maneiras de 

comparar, classificar, quantificar, medir, organizar, inferir e concluir, ou seja, sua 

própria matemática, ou o que D’Ambrósio chama de sua própria etnomatemática. 

É exatamente o que se pode verificar com os povos do campo cujos filhos são 

atendidos em nossas escolas, como é o caso da Casa Familiar de Chopinzinho. O 

fato desses povos possuírem uma cultura que se diferencia das demais, além de um 

jeito próprio de viver, de trabalhar, de se relacionar com o tempo, com o espaço, 

com o meio ambiente, de organizar a família, a comunidade, o trabalho e a própria 

educação (KOLLING, CERIOLI e CALDART, 2002, p. 16) justifica a prática de uma 

educação voltada para essa população. 

Entretanto, não se trata de assumir uma pedagogia cuja intencionalidade 

esteja fundamentada no intuito de fixar as pessoas em determinado local ou em seu 

modo de pensar, agir e produzir, mas, uma pedagogia cujo objetivo seja a formação 

e o cultivo da identidade, da autoestima, dos valores, das memórias, saberes e 

sabedorias; que enraíza, mas que, por outro lado, possibilita ao sujeito do campo 



atuar de forma reflexiva diante do contexto social dinâmico, seletivo e excludente 

que se apresenta (KOLLING, CERIOLI e CALDART, 2002). 

 Grando e Scheneider (2011) ilustram a realidade referindo-se ao mundo 

globalizado, característico da contemporaneidade, que apresenta o sistema 

capitalista, enquanto sistema econômico vigente, cada vez mais “forte” e 

“dominador” que exerce seu poder por meio de relações fundamentadas no capital e 

seduz o consumidor induzindo-o ao gasto exacerbado e inconsequente 

desencadeado pelo lançamento incessante de novos produtos que lhes são 

apresentados pelos eficientes aparatos midiáticos existentes e amparados pela 

oferta inescrupulosa e sedutora de acesso a prazos alongados e créditos facilitados. 

 Esta realidade atinge também o cenário da agricultura brasileira que sente 

fortemente a influência do sistema capitalista presente desde a década de 1960 e 

1970 quando desencadeou-se um processo heterogêneo, excludente e parcial de 

modernização da agricultura, como explicam Agra e Santos (s/d) 

 

o processo de modernização foi orientado para a modernização do 
latifúndio, para os grandes proprietários, potenciais compradores dos 
produtos industriais, cuja produção se instalara no Brasil, tendo como base 
os complexos agroindustriais que tinham como função maior o 
direcionamento da produção para o mercado externo. Diante do exposto e 
tendo em vista as leis excludentes do capitalismo, não se pode pensar em 
um processo homogêneo de modernização da agricultura. O capital, ao ser 
introduzido no campo, reproduziu ali suas diferenças [...] (AGRA e 
SANTOS, s/d, p. 2). 
 

 Esse processo se intensificou e se cristalizou com a chamada 

internacionalização dos complexos agroindustriais, ou seja, o Brasil passa a produzir 

sob os moldes dos padrões mundiais. Agra e Santos (s/d, p. 4) explicam “são 

múltiplas as fontes de matéria-prima, a origem e o destino dos produtos, mas único o 

padrão produtivo por todo o mundo”. 

Com isso, mais uma vez, somente uma pequena parcela de produtores é 

beneficiada. Os que não possuem estrutura para dar suporte às exigências 

internacionais ficam à margem dos benefícios propostos pelo Estado e assim se 

consolida a chamada agricultura familiar iniciada já no início do século XVI com a 

colonização do Brasil. 

Conforme Mergarejo Netto agricultura familiar pode ser entendida como 

 

aquela em que a família, ao mesmo tempo em que é proprietária dos meios 
de produção, assume todo o trabalho no estabelecimento produtivo, ou 



melhor, tais vinculações são mediatizadas por relações de parentesco 
(MERGAREJO NETTO, 2008, p. 21). 
 

 Para se ter uma noção da grandiosidade do número de famílias que compõe 

esta classe de agricultores, segundo dados disponibilizados pela EMATER – 

Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural e utilizados por 

Mergarejo Netto (2008), no Brasil, dos cinco milhões de estabelecimentos rurais, 

quatro milhões são compostos pela agricultura familiar, ou seja, 85% do total, no 

entanto, esses índices atingem apenas 30% da produção total do país, o que quer 

dizer que 70% da produção está concentrada nas mãos dos grandes latifundiários. 

 Se por um lado, estes dados vêm ilustrar a magnitude da desigualdade 

existente no âmbito agrícola brasileiro, por outro, caracterizam a população atendida 

pela Casa Familiar de Chopinzinho, loco de aplicação deste projeto. Lembrando que 

grandes são as dificuldades enfrentadas por esta classe produtora que não possui 

autonomia financeira para sua subsistência ou de sua propriedade e se vê obrigada 

a integrar o grande contingente da população que busca as compras parceladas, os 

financiamentos a curto, médio e longo prazo.  

 É nesse âmbito que este projeto pretende abordar a matemática financeira 

buscando apresentar aos jovens alunos da Casa Familiar Rural noções de 

administração (financeira) que podem ser aplicadas à propriedade rural. Para isso 

lançar-se-á mão da etnomatemática enquanto tendência metodológica que pode 

contribuir ou facilitar este processo. 

 Esta prática se dará partindo dos pressupostos de que os adolescentes e 

jovens cada vez mais cedo participam das decisões de compras e investimentos a 

serem realizados no contexto familiar (Grando e Scheneider, 2011) e de que os 

conteúdos adotados nas escolas do campo devem contemplar toda a diversidade 

que compõe a dinâmica social onde a matemática é vista como um saber presente 

em todos os níveis de educação escolar e que agrega em si aspectos 

imprescindíveis para a compreensão das relações econômicas e financeiras que 

integram o contexto social (SCHENEIDER, 2008). 

Diante do exposto, considera-se essencial, também aos alunos do campo, 

conhecer e dominar a matemática financeira que se configura como o ramo da 

matemática aplicada responsável pelo estudo do comportamento do dinheiro no 

tempo, tendo em vista a taxa de juros, o capital e o tempo definidas por Santos 



(2005 apud Schneider, 2008, p. 32) como “as principais variáveis envolvidas no 

processo de quantificação financeira”. 

 

3 PROPOSTA DE TRABALHO PEDAGÓGICA A SER IMPLEMENTADA NA 

ESCOLA 

 

Atividade 1 

 Primeiramente pretende-se apresentar o projeto PDE aos alunos destacando 

sua intencionalidade e buscando evidenciar a importância dos conhecimentos 

pertinentes à matemática financeira e sua aplicabilidade no meio rural. Por outro 

lado, neste momento pretende-se também, investigar os conhecimentos prévios dos 

alunos acerca da matemática financeira e a forma como é utilizada, mesmo que 

inconscientemente, nas suas propriedades rurais. 

 Para a apresentação do projeto serão utilizados slides que destacarão 

aspectos conceituais do PDE e do projeto a ser implementado, seus objetivos, 

metodologia, período de duração. 

 Na sequência, será desencadeada, por meio de conversação e 

questionamentos instigadores, uma investigação junto aos alunos objetivando 

verificar de que forma ocorre a administração de suas propriedades no que se refere 

ao conhecimento relativo à matemática financeira, às tomadas de decisões no que 

diz respeito às finanças, ou seja, aplicações, investimentos, pagamentos e gastos a 

serem realizados. Esse trabalho se efetivará por meio de descrições individuais 

pelos alunos e tomará corpo encaminhando-se para discussão coletiva por meio da 

mediação e do encaminhamento da professora. 

Este procedimento junto aos educandos se justifica tendo em vista o fato de 

que conhecer e, principalmente, compreender os aspectos que fazem parte da 

administração financeira, pode ser, de modo geral, o melhor caminho para refletir e 

planejar os gastos além de aumentar os lucros na propriedade rural. 

 

Atividade 2 

 Será realizada uma pesquisa de campo junto às famílias dos educandos com 

o objetivo de conhecer um pouco sobre as noções que possuem sobre a matemática 

financeira e de que forma realizam a administração de suas propriedades rurais. 

 O trabalho se dará com base nas seguintes questões investigativas: 



1 – De que forma é realizada a administração financeira de sua propriedade rural? 

 

2 – Como ocorre o planejamento sobre as questões financeiras (investimentos, 

aplicações, pagamentos, gastos, aquisições) a serem realizadas na propriedade 

rural? 

 

3 – Em alguma oportunidade, seja para a manutenção da propriedade, custeio da 

produção ou aquisição de bens, já buscou recursos em financiamentos? Trata-se de 

uma prática frequente ou esporádica? Por quê? 

 

4– Em caso afirmativo, qual foi o tempo para a quitação destes financiamentos?  

 

5 – Cite os pontos positivos da realização de um financiamento. 

 

6 – Os financiamentos possuem pontos negativos, quais? 

 

7 – De onde vêm os conhecimentos que você possui sobre juros, taxas, capital, 

descontos? 

 

8 – Você já ouviu falar sobre matemática financeira? 

 

 Visando tornar a aprendizagem significativa e atraente aos alunos, o que se 

caracteriza pelo esforço do aprendiz em estabelecer relações entre os novos 

conhecimentos propostos e os conceitos ou proposições já existentes na sua 

estrutura cognitiva, as respostas trazidas serão sistematizadas em forma de mapa 

conceitual, instrumento de aprendizagem que se ampara na teoria da aprendizagem 

significativa descrita por Ausubele se caracteriza não somente por ser uma 

representação esquemática, mas, principalmente, por possibilitar o estabelecimento 

de relações entre conceitos inclusos e entrelaçados por uma estrutura hierárquica de 

proposições (RUIZ-MORENO, SONZOGNO, BATISTA, BATISTA, 2007). 

Esta atividade valorizará e evidenciará os conhecimentos dos alunos, sua 

cultura, seu jeito próprio de viver, de trabalhar, de se relacionar com o tempo, com o 

espaço, com o meio ambiente, a forma de organizar a família, a comunidade, o 

trabalho, a própria educação, suas próprias maneiras de comparar, classificar, 



quantificar, medir, organizar, inferir e concluir, ou seja, sua própria matemática, ou o 

que D’Ambrósio chama de sua própria etnomatemática(KOLLING, CERIOLI e 

CALDART, 2002). 

 

Atividade 3 

A terceira atividade prevê a realização de trabalho em grupo onde os alunos 

deverão estabelecer relações sobre seu cotidiano e o conteúdo exibido no vídeo 

“Administração Financeira” disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=Jatd2bMaSFI, acesso em: 22 out 2014, que trata 

sobre a origem do dinheiro, a importância da boa administração financeira, do 

planejamento dos gastos, e sistematizá-las por meio de síntese escrita. 

Esta atividade se justifica pela relevância do consumo consciente e da 

educação financeira, frente à intenção de promover e/ou manter a boa saúde 

financeira pessoal ou da propriedade rural. Assim, trazer para a sala de aula 

situações ligadas ao cotidiano do aluno torna o processo de ensino e de 

aprendizagem significativo. 

Posteriormenteos alunos responderão aos questionamentos propostos pela 

professora, e para concluir a atividade, socializarão suas impressões por meio de 

debate sobre a temática em questão. 

O debate pode promover a aprendizagem à medida que fortalece o 

posicionamento autônomo dos sujeitos, pois,  

 

está centrado no exercício da argumentação como uma atividade social 
discursiva que se realiza pela justificação de pontos de vista e consideração 
de perspectivas contrárias (contra-argumento) como objetivo último de 
promover mudanças nas representações dos participantes sobre o tema 
discutido (De Chiaro e Leitão, 2005) [...] ainda que a prática da 
argumentação ocorra em contextos sociais diversos e constitua recurso 
privilegiado de mediação em processos de construção do conhecimento 
(Leitão, 2005) acreditamos que em sala de aula possa contribuir muito para 
a aprendizagem das ciências e para a formação do aprendiz-cidadão”. 
(ALTARUGIO, DINIZ, LOCATELLI, 2010, p. 2). 
 

 

Questionamentos: 

a) Diante das facilidades propostas pelo mercado, quais os cuidados a serem 

observados pelos consumidores? 

b) Tais facilidades se estendem também ao âmbito rural? 

c) Ao adquirir um produto, quais aspectos devem ser observados? 



d) Quais as diretrizes capazes de auxiliar para a boa saúde financeira tanto da vida 

pessoal quanto da propriedade rural? 

 

Atividade 4 

 Realização de palestra com agricultor ou técnico agrícola ou engenheiro 

agrônomo falando sobre a administração da propriedade rural, a importância de se 

conhecer e compreender os meandros financeiros para melhor administrar, gerir as 

propriedades. 

 Na sequência os alunos se reunirão em grupos objetivando elaborar situações 

problemas que contemplem temáticas relacionadas à realidade das propriedades 

rurais e conteúdos como juros simples e compostos, financiamentos, porcentagem, 

custos, lucro, descontos.  

Cada equipe direcionará os exercícios a um segmento da propriedade, entre 

os quais se pode citar a produção de leite, aves, suínos, gado, grãos, carne, 

embutidos ou produtos in natura. Este trabalho culminará com um seminário de 

apresentação e resolução de problemas organizado pelos próprios alunos com a 

mediação da professora. 

De acordo com EKENSTAM e GREGER “ao resolver um problema, o aluno 

lança mão de habilidades como criatividade, poder de invenção e combinação, 

imaginação, poder de iniciativa” (EKENSTAM e GREGER apud SILVEIRA, 2008, p. 

53). Resolver problemas sob esta perspectiva envolve operações mentais 

importantes, desenvolve a inteligência, a autonomia e a confiança do aluno no seu 

fazer matemático. 

 

Atividade 5 
 A partir da situação problema proposta os alunos deverão analisar e 

apresentar as diferentes possibilidades de aquisição de produtos. 

 Situação problema: 

Considerando a realidade de suas propriedades os alunos deverão 

desenvolver um planejamento envolvendo a aquisição dos insumos agrícolas, 

necessários para a safra de 2015. Para isso devem: 

a) Identificar o produto e a área a ser cultivada. 

b) Estimar o valor necessário; 



c) Pesquisar junto à loja de insumos as formas possíveis de pagamento: taxas 

correspondentes ao pagamento à vista (desconto), a prazo (juros); 

d) Pesquisa junto à instituição financeira sobre possível financiamento do valor 

necessário; 

e) Investigação junto à rede bancária sobre as diferentes linhas de créditos rurais 

disponíveis aos produtores. Realização de entrevista com os responsáveis pela 

pasta agrícola nas agências bancárias. Verificar: 

 1) Enquadramento das propriedades rurais; 

 2) Fonte dos recursos disponíveis; 

 3) Dentre as linhas de crédito existentes comparar a variação das taxas; 

 4) Especificar nas linhas de crédito o tempo para a quitação; 

f) Simular a possibilidade de aplicação do valor correspondente em instituição 

bancária a taxas praticadas pelo mercado no período entre safras. 

 A partir do levantamento realizado os alunos farão a análise da viabilidade de 

cada situação e elegerão a melhor alternativa para a tomada de decisão. Os dados 

serão sistematizados em cartazes e painéis. 

 

Atividade 5 

Os resultados dos estudos realizados serão demonstrados através do 

material produzido: mapa conceitual, painéis, cartazes que serão expostos em 

seminário final que contará com a apresentação dos grupos demonstrando a 

aplicabilidade da matemática financeira na propriedade rural. 

O encerramento das atividades será marcado pela realização de café colonial 

oferecido pelos alunos a todos os envolvidos no projeto: bancários, palestrante, 

alunos e professores da casa familiar.  

 

 

REFERÊNCIAS 

ALTARUGIO, Maisa Helena; DINIZ, Manuela Lustosa; LOCATELLI, Solange 
Wagner. O debate como estratégia em aulas de química.Química nova na Escola. 
vol 32, nº 1, fev 2010. Disponível em: qnesc.sbq.org.br/online/qnesc32_1/06-RSA-
8008.pd. Acesso em: 08 out 2014. 
 
 
BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Formação de professores do ensino 
médio, etapa I – caderno II: o jovem como sujeito do ensino médio. Ministério da 



Educação, Secretaria de Educação Básica; [organizadores: Paulo Carrano, Juarez 
Daurell]. Curitiba: UFPR/ Setor de Educação, 2013. 
 
 
FONTE, Nilce Nazareno da.Pesquisa científica: o que é e como se faz. Disponível 
em: people.ufpr.br/ñilce/metodolog.%20%pesquisa%cientifica.doc.acessoem 02 out 
2014. 
 
 
GONÇALVES, Jean. A história da matemática financeira. Disponível em: 
www.somatematica.com.br/historia/matfinanceira.php. 2005. Acesso em: 4mai 2014.  
 
 
GRANDO, Neiva Ignes; SCHNEIDER, Ido José. Matemática financeira: Alguns 
elementos históricos e contemporâneos. Zetetiké – FE – Unicamp - v. 18, n. 33 – 
jan/jun – 2010. 
 
 
HOFMANN, Ruth Margareth; MORO, Maria Lúcia Faria. Educação matemática e 
educação financeira: perspectivas para a ENEF. Zetetiké – FE/Unicamp. V. 20, n. 
38jul/dez, 2012. 
 
 
KOLLING, Edgar Jorge; CERIOLI, Paulo Ricardo; CALDART, Roseli Salete. (orgs) 
Educação do Campo: Identidade e políticas públicas. Brasília, DF: articulação 
nacional Por Uma Educação do Campo, 2002. 
 
 
MOREIRA, Marco Antônio; MASINI, Elci Aparecida Fortes Salzano. Aprendizagem 
significativa: a teoria de David ausubel. 2. ed. São Paulo: Centauro, 2006. 
 
 
PARANÁ. Diretrizes Curriculares da Educação Básica. Matemática. Governo do 
Paraná. Secretaria de Estado da Educação. Departamento de Educação Básica. 
Paraná, 2008. 
 
 
RIBEIRO, Marlene. Pedagogia da alternância na educação rural/do campo: 
projetos em disputa. Educação e. Pesquisa [online]. 2008, vol. 34, n.1, pp. 27-45. 
 
 
RUIZ-MORENO, Lidia; SONZOGNO, Maria Cecília; BATISTA, Sylvia Helena da 
Silva; BATISTA, Nildo Alves.Mapa conceitual:ensaiando critérios de análise.Ciênc. 
educ. (Bauru)[online]. 2007, vol.13, n.3, pp. 453-463.  
 
 
SILVEIRA, E.; MIOLA, R. J. Professor-Pesquisador em Educação Matemática. 
Curitiba, Ibpex, 2008. 


