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RESUMO 
 
 
 

SOBREIRA, A. A. O Ensino de Matemática Financeira e Aplicações. 2018. 450 f. 
Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Matemática) – Universidade do 
Estado do Pará, Belém, 2018. 

 
 

Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo 
investigar a viabilidade do ensino dos temas abordados na Matemática Financeira da 
educação básica por meio de atividades desenvolvidas através de uma sequência 
didática, diferente da tradicional, que privilegia os aspectos práticos do financiamento 
sobre a participação e desempenho da resolução de questões, a partir de situações-
problema mediadas por uma calculadora. O experimento foi desenvolvido em uma 
escola pública da rede estadual no Município de Aurora do Pará no Estado do Pará, 
os sujeitos foram 24 estudantes do 3º ano do ensino médio. A metodologia utilizada 
foi a Engenharia Didática, onde os estudos prévios foram realizados a partir de uma 
revisão de trabalhos sobre o ensino de Matemática Financeira, uma consulta a 100 
estudantes para saber sobre suas principais dificuldades sobre a temática em 
questão; a parte experimental deu-se por meio de atividades tendo situações 
problemas como ponto de partida e uma calculadora como recurso didático. Durante 
o experimento apresentamos aos estudantes diversos problemas relacionados ao 
cotidiano dos mesmos e desafiamos os mesmos, a partir de leituras, trocas de ideias 
com os colegas e seguindo os passos apresentados na sequência didática, 
encontrassem soluções. Os cálculos necessários ao desenvolvimento das atividades 
foram executados com auxílio de uma calculadora. Após a resolução das 
questões/problemas apresentados em cada atividade, os discentes eram desafiados 
a descobrirem uma regra geral para o caso estudado. Antes da aplicação das 
atividades da sequência didática submetemos a turma a um pré-teste e, após a 
aplicação, a um pós-teste, testes esses que serviram para que realizássemos a 
aplicação do Coeficiente de Correlação Linear de Pearson e o Teste de Hipótese. Ao 
fazermos a comparação dos resultados vimos que os estudantes tiveram um aumento 
na compreensão das temática de Matemática Financeira, posto que os resultados um 
significativo aumento do percentual de acertos no pós-teste em relação ao pré-teste; 
já a análise das correlações comprovou que nenhum dos fatores socioeconômicos 
levantados teve influência direta nos resultados apresentados nos testes, deste fato 
foi possível verificar que o bom resultado do experimento, deveu-se sobretudo a 
metodologia utilizada e o teste de hipótese comprovou que as notas do pós-teste 
foram, em termos estatísticos, melhores que aquelas apresentadas no pré-teste. 
Sendo assim, tais resultados mostraram que as aulas dos temas pertinentes à 
Matemática Financeira, mediadas pelo uso da calculadora, tendo como metodologia 
o uso da Resolução de Problemas e o Ensino via Atividades, apresentaram um 
resultado satisfatório, portanto explicitam a viabilidade da metodologia de ensino 
adotada. 
 
 
 
Palavras-chave: Educação. Engenharia Didática. Ensino de Matemática. Cidadania. 
Uso Didático da Calculadora. Sequência Didática. 



 
 

 

ABSTRACT 
 
 
 

SOBREIRA, A. A. The Teaching of Financial Mathematics and Applications.  2018. 
450 f.  Dissertation (Professional Master in Mathematics Teaching) – University of the 

State of  Pará, Belém, 2018. 
 
 
 

This paper presents the results of a research that had as objective to investigate the 
feasibility of teaching the topics addressed in the Financial Mathematics of basic 
education through activities developed through a didactic sequence, different from the 
traditional one, that privileges the practical aspects of financing on the participation and 
problem solving performance, from problem situations mediated by a calculator. The 
experiment was developed in a public school of the state network in the municipality 
of Aurora do Pará in the State of Pará, the subjects were 24 students of the 3rd year of 
high school. The methodology used was Didactic Engineering, where the previous 
studies were carried out from a review of works on the teaching of Financial 
Mathematics, a consultation to 100 students to know about their main difficulties on 
the subject in question; the experimental part was given through activities having 
problem situations as a starting point and a calculator as didactic resource. During the 
experiment we presented the students with several problems related to their daily life 
and we challenged them, from reading, exchanging ideas with colleagues and 
following the steps presented in the didactic sequence, to find solutions. The 
calculations required for the development of the activities were performed using a 
calculator. After solving the issues / problems presented in each activity, the students 
were challenged to discover a general rule for the case studied. Before the application 
of the activities of the didactic sequence, we subjected the class to a pre-test and, after 
the application, to a post-test, which tests were used to carry out the application of the 
linear correlation coefficient of Pearson and Hypothesis Test. When comparing the 
results, we saw that the students had an increase in the understanding of the subjects 
of Financial Mathematics, since the results a significant increase in the percentage of 
correct answers in the post-test in relation to the pre-test; the analysis of the 
correlations showed that none of the socioeconomic factors raised had a direct 
influence on the results presented in the tests, from this fact it was possible to verify 
that the good result of the experiment was due mainly to the methodology used and 
the hypothesis test proved that the post-test were statistically better than those 
presented in the pre-test. Thus, these results showed that the classes of topics related 
to Financial Mathematics, mediated by the use of the calculator, using as a 
methodology the use of Problem Solving and Teaching via Activities, presented a 
satisfactory result, thus explaining the feasibility of teaching methodology adopted. 
 

 
 

Key-words: Education. Didactic Engineering. Mathematics Teaching. Calculator 
Didactic Use. Citizenship. Didactic Sequence. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A formação dentro da docência possibilitou-nos refletir sobre a importância da 

Matemática para a formação do estudante enquanto cidadão, propiciando subsídios 

para que o mesmo possa continuar sua carreira estudantil, bem como ingressar e 

continuar no mercado de trabalho.  

Durante a nossa formação, bem como em nossa prática, foi possível ter a 

vivência dos diversos cenários que permeiam a educação, fatos que são importantes 

dentro do processo educacional, uma vez que Brasil (1996) elenca, como um dos 

objetivos da educação é a formação de sujeitos capazes de agir diante dos mais 

diversificados fatos socais, de modo a prepará-los para a cidadania e a qualificação 

para o mercado de trabalho.  

Em nossa experiência como docente foi possível perceber que muitas vezes, 

os estudantes, ao fim do ciclo da educação básica, ainda apresentam muitas 

dificuldades em diversos assuntos abordados no âmbito da Matemática, fato que, sem 

dúvidas, vem a comprometer o objetivo da educação que foi anteriormente destacado. 

O ensino de Matemática, de acordo com Gomes (2000) está cada vez mais 

limitado as aulas expositivas, predominando simplesmente as fórmulas para uma 

pronta aplicação, onde em muitos casos conceitos como sequências nem são 

considerados antes de se trabalhar os temas abordados na Matemática Financeira.  

 

1.1 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Por considerarmos a importância da Matemática Financeira, em especial os 

aspectos práticos do financiamento, para o desenvolvimento da cidadania e, além 

disso, buscando encontrar subsídios para melhoria no ensino e aprendizagem, para 

aprimorar nossa prática pedagógica, nos perguntamos: Quais os efeitos de um 

conjunto de atividades sobre Matemática Financeira e que, privilegia os aspectos 

práticos do financiamento, no desempenho de resolução de questões envolvendo o 

assunto, de estudantes do 3º ano do ensino médio? 
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1.2 OBJETIVO GERAL 

  

Neste sentido, a pesquisa aqui descrita trata de um experimento didático 

sobre o ensino de Matemática Financeira na educação básica, tendo sendo composta 

da aplicação de uma sequência didática que tem como suporte à resolução de 

problemas e ensino por atividades. 

Deste modo buscamos avaliar os efeitos da aplicação de uma sequência 

didática, que se diferencia da tradicional, para o ensino de Matemática Financeira que 

privilegia os aspectos práticos do financiamento sobre a participação e desempenho 

da resolução de questões envolvendo o assunto de estudantes do 3º ano do ensino 

médio de uma escola da rede pública estadual no município de Aurora do Pará. 

 

1.3 HIPÓTESES DA PESQUISA 

 

Para que o objetivo em questão seja alcançado, nos propusemos a elaborar 

como ferramenta pedagógica uma sequência didática, que tem traz as seguintes 

hipóteses:      

1. O ensino de área de Matemática Financeira por meio de atividades permite ao 

estudante descobrir e enunciar as fórmulas válidas para os diversos cálculos 

pertinentes ao tema, bem como despertar a conscientização cidadã.  

2. O trabalho pedagógico com estudantes no 3° ano do ensino médio tendo como 

base a resolução de problemas como ponto de partida gera, estatisticamente 

falando, melhores desempenhos no processo de ensino aprendizagem e 

consequentemente na resolução de questões envolvendo a Matemática 

Financeira da educação básica. 

Para que fosse possível a comprovação de tais hipóteses, adotamos como 

metodologia de pesquisa neste trabalho a Engenharia Didática, que na concepção de 

Artigue (1995) possui semelhanças com o trabalho do engenheiro, uma vez que tanto 

esse profissional quanto o pesquisador colocam em prática a teoria e a prática e, antes 

de tudo, planejam suas ações em etapas, fazendo assim algumas previsões de 

possíveis dificuldades que posam aparecer pelo caminho. 
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1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Apresentaremos agora o detalhamento destas fases que compõem a 

Engenharia Didática, bem como a forma a mesma ficará organizada no decorrer do 

trabalho. 

Na Seção II (Metodologia) apresentamos de modo mais detalhado os 

conceitos de Engenharia Didática, bem como suas etapas e como esta pesquisa usou 

cada uma delas na construção da sequência didática. 

Na Seção III (Análises Prévias), de acordo com Artigue (1996), é nesta etapa 

que o pesquisador faz a coleta de referenciais teóricos para dar sustentação à 

pesquisa. 

Para dar suporte a essa fase da pesquisa em engenharia didática, Artigue 

(1995), nos coloca algumas questões para sustentar-nos, são elas: 

 A análise epistemológica dos conteúdos visados pelo ensino;  

 A análise do ensino habitual e dos seus efeitos;  

 A análise das concepções dos alunos, das dificuldades e obstáculos que marcam 

a sua evolução;  

 A análise do campo de constrangimento no qual virá a situar-se a realização 

didática efetiva (ARTIGUE, 1995, p. 198).  

Em nosso trabalho, esta fase encontra-se assim delineada: 

 Revisão de Literatura: Neste momento do nosso trabalho apresentamos 

algumas pesquisas já realizadas no âmbito da Matemática Financeira, onde foi 

possível saber sobre como estão sendo conduzidas as pesquisas nessa área, 

bem como as dificuldades de aprendizagens pertinentes aos estudantes.  

 Ensino e aprendizagem da matemática financeira segundo os estudantes: 

Neste momento apresentamos o resultado de uma pesquisa realizada com 100 

discentes do 2º e 3° anos do ensino médio de uma Escola Pública estadual 

localizada no Município de Aurora do Pará, que teve como objetivo verificar como 

estava o conhecimento desses estudantes com relação ao conteúdo de 

Matemática Financeira, uma vez que os mesmos já haviam estudado este 

conteúdo no semestre anterior.  

Além disso, nessa seção também destacamos fatos pertinentes ao processo 

de ensino-aprendizagem da Matemática, onde apresentamos alguns fundamentos 

teóricos importantes para nosso trabalho, os quais nortearam nossa pesquisa que 
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foram: o uso didático da calculadora, apoiados em estudos de Silva (2005) e 

D‘Ambrósio (2003); o Ensino de Matemática por Atividades, apoiados nos estudos de 

Sá, P. (2009), Mendes e Sá (2006), Fossa (2001), entre outros; Resolução de 

Problemas como ponto de partida, tendo como suporte os estudos Polya (1945), 

Dante (1998), entre outros.  

Ainda na mesma seção, apresentamos os dados pertinentes aos fatos 

históricos da Matemática Financeira, como a mesma encontra-se presente no 

cotidiano das pessoas e sua importância para o desenvolvimento da cidadania e, por 

fim apresentamos uma análise sobre o que dizem os documentos oficiais em relação 

ao ensino e aprendizagem da mesma. 

E, finalmente ainda nessa parte da trabalho, alguns conceitos e aplicações da 

Matemática Financeira são explicitados. Iniciamos por temas como capital, juros, 

montante, taxa e perfazemos partes como descontos, capitalização e amortização. 

Na Seção IV (Concepções e analise a priori da sequência didática), que faz 

parte da segunda etapa da Engenharia Didática, foi onde apresentamos em detalhes 

a sequência didática. 

Sendo assim, nessa etapa do trabalho apresentamos as atividades que foram 

propostas para os estudantes da pesquisa, cada uma com seus objetivos, recursos, 

procedimentos e suas respectivas análises prévias. Além disso, apresentamos as 

questões que fazem parte do pré-teste e depois no pós-teste para serem avaliadas no 

momento da validação. 

Na seção V (Experimentação), que é a terceira etapa da Engenharia Didática 

e que tem como caracterização a aplicação da sequência didática, apresentamos 

alguns passos de como aplicamos as atividades que nos propusemos na realização 

da sequência didática. Este momento nos propiciou a oportunidade de confrontar a 

teoria com a prática.  

A aplicação da sequência didática é muito importante no âmbito de uma 

pesquisa que tem como metodologia a Engenharia Didática, uma vez que, na 

concepção de Pais (2002, p. 102), “a aplicação de uma sequência didática é também 

uma etapa de suma importância para garantir a proximidade dos resultados práticos 

com a análise teórica”. Além disso, nessa etapa da pesquisa, fizemos observações de 

fatos que ocorreram durante a aplicação das situações didáticas, que foram de 

extrema relevância para a próxima fase da pesquisa. 
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Na seção VI (Análise a posteriori e validação) apresentamos, com o devido 

cuidado, a análise das informações produzidas na etapa 3, a experimentação, onde, 

apoiados na produção dos estudantes, nas observações realizadas e nas questões 

dos testes realizamos o confronto das informações que a pesquisa propiciou-nos 

conseguir. Deste modo fizemos a comparação de notas por questão e por estudantes, 

analisamos os erros que surgiram na realização do pós-teste, estudamos algumas 

correlações sociais e tendências em relação à Matemática, realizamos a correlação 

linear de Pearson e o teste de hipóteses; fatos que foram importantes, pois “é no 

confronto das duas análises, a priori e a posteriori, que se funda essencialmente a 

validação das hipóteses envolvidas na investigação” (ARTIGUE, 1996 apud SILVA, 

B., 2015, p. 19). 

E, finalmente, após as devidas análises que foram realizadas em 

consequência da metodologia de pesquisa adotada, fizemos as nossas considerações 

finais. 
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2 METODOLOGIA 

 

O objetivo desta seção é apresentar a metodologia de pesquisa que utilizamos 

em nosso estudo, além disso, também serão apresentados os procedimentos 

metodológicos. Nossa opção metodológica de pesquisa é conhecida no âmbito da 

Educação Matemática como Engenharia Didática, pois acreditamos ser uma boa 

opção para o tipo de pesquisa a ser realizada.  

O conceito da metodologia de pesquisa aqui mencionada nasceu na década 

de 1980, que pode ser usada, na concepção de Artigue (1988) como uma metodologia 

de pesquisa e também, como ver Douady (1993) como uma possibilidade para o 

ensino. 

A metodologia de pesquisa na Didática da Matemática é importante, uma vez 

que inclui uma parte experimental, com base em realizações didáticas, ou seja, 

apresenta concepção, realização, observação e análise de sequências didáticas, 

buscando conseguir informações acerca do fato pesquisado. 

Quando a Engenharia Didática é empregada como meio para o ensino, o 

pesquisador usa uma sequência de atividades, isto é, uma sequência didática, que 

estão organizadas de modo coerente, buscando assim a organização e realização da 

aprendizagem nos discentes, fato que poderá ser comprovado por suas etapas, que 

será logo mais bem explicitado. 

Além disso, vale destacar que o uso da Engenharia Didática pelo professor, 

permite que sua ação pedagógica seja objeto de investigação. Sobre esse tema, Pais 

(2002, p. 99): 

   

A engenharia didática possibilita uma sistematização metodológica para a 
realização da pesquisa, levando em consideração as relações de 
dependência entre teoria e pratica. Esse é um dos argumentos que valoriza 
sua escolha na conduta de investigação do fenômeno didático, pois sem 
articulação entre a pesquisa e a ação pedagógica, cada uma destas 
dimensões tem seu significado reduzido.  

 

Além disso, de acordo com Artigue (1996 apud Kern, N., 2008, p. 71):  

 

A engenharia didática vista como metodologia de investigação, caracteriza-
se antes de mais nada por um esquema experimental baseado em 
“realizações didáticas” na sala de aula, isto é, na concepção, na realização, 
na observação e análise de seqüências de ensino.  
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De acordo com Garcia (2005), a Engenharia Didática designa produções para 

o ensino, derivadas de resultados de pesquisa, e também designa uma específica 

metodologia de pesquisa baseada em experiências de sala de aula. 

 

2.1 ENGENHARIA DIDÁTICA  

 

A Engenharia Didática, enquanto metodologia de ensino, permite ao 

pesquisador observar os fenômenos em sala de aula. No caso especial, onde a 

pesquisa é realizada dentro da Matemática, o uso de tal metodologia propicia a 

articulação do conhecimento matemático com a prática docente, pois permite uma 

reflexão diante do experimento realizado.  

A Engenharia Didática faz com que o professor/pesquisador possa integrar a 

investigação e a prática, fato que vem a colaborar para que haja integração entre a 

pesquisa e a ação pedagógica, isto é, o saber acadêmico, que possibilita a pesquisa 

e construção dos resultados, se articula com os fatos práticos, que estão mais 

relacionados ao saber a ser ensinado nas escolas. 

Ao destacar a importância da Engenharia Didática, Novaes (2009, p. 54), 

elucida que 

 

A engenharia didática é uma forma de organizar a pesquisa em didática da 
matemática, a partir da criação de uma seqüência de aulas planejadas com 
a finalidade de obter informações para desvelar o fenômeno investigado. A 
aplicação se inicia por uma fase de análises preliminares, valorizando 
experiências anteriores do pesquisador. Ela se caracteriza, também, pelo 
estudo de casos onde a validação é essencialmente interna, prescindindo, 
assim, de análises comparativas utilizadas em outras metodologias, 
utilizando, como fundamento básico, uma confrontação entre uma análise a 
priori e a posteriori.  

 

Na concepção de Douady (1993 apud Machado, 2002, p.198) pelo termo 

Engenharia Didática entende-se:  

 

Uma seqüência de aula(s) concebida(s), organizada(s) e articulada(s) no 
tempo, de forma coerente, por um professor-engenheiro para realizar um 
projeto de aprendizagem para uma certa população de alunos. No decurso 
das trocas entre professor e alunos, o projeto evolui sob as reações dos 
alunos e em função das escolhas e decisões do professor. 

 

Nessas condições, as práticas educativas que usam a Engenharia Didática 

são compreendidas a partir de ações voltadas para a investigação, uma vez que, 
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quando o professor vai desenvolvendo suas atividades, trabalhando saberes com os 

discentes, ao mesmo tempo, deve indagá-los, colocando fatos para que os mesmos 

duvidem, questionem e formem opiniões sobre os fatos estudados. 

Sem dúvidas, pelo que foi exposto, quando o professor/pesquisador usa a 

Engenharia Didática tem a grande chance de refletir e avaliar a ação educativa e, após 

isso, se for o caso, redirecionar e ressignificar a atividade docente. 

A Engenharia Didática recebeu esse nome por simbolizar “uma forma de 

trabalho didático, comparável ao trabalho de um engenheiro que, para realizar um 

projeto preciso, se apoia nos conhecimentos científicos do seu domínio e aceita se 

submeter a um controle do tipo cientifico” (ARTIGUE, 1996 apud SIQUEIRA, 2013, p. 

52).  

De acordo com essa autora, frente ao processo educacional, a Engenharia 

Didática está subdividida temporalmente em quatro etapas da pesquisa, que serão 

apresentadas na figura a seguir, de acordo com a representação de Santos (2017, p. 

22):  

 

Figura 1: Etapas da Engenharia Didática 
 

 

Fonte: Santos, R. (2017) 

 

Agora, de modo sucinto, passamos a descrever, cada uma das etapas. 

1) Análise prévia ou preliminar: é a primeira etapa na Engenharia Didática 

e tem a função de representar uma primeira análise. É nessa etapa da pesquisa que 

o pesquisador reúne algumas informações importantes a partir de seus 
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conhecimentos didáticos, das concepções de estudantes e professores, de estudos 

epistemológicos, entre outros e, desse modo, a encontrar subsídios para a elaboração 

da sequência didática. 

Conforme Artigue (1995, p. 38), as análises preliminares mais frequentes são:  

 

- epistemológica dos conteúdos visados pelo ensino;  
- do ensino habitual e seus efeitos;  
- das concepções dos alunos, das dificuldades e obstáculos que marcam sua 
evolução;  
- do campo de restrições no qual vai ocorrer a realização didática efetiva.  

 

Ainda a respeito da análise preliminar, Pais (2002, p. 101) destaca que para 

que a mesma seja bem organizada  

 

[...] é recomendável proceder a uma descrição das principais dimensões que 
se relacionam com o sistema de ensino, tais como a epistemologia cognitiva, 
pedagógica, entre outras. Cada uma dessas dimensões participa na 
constituição do objeto de estudo.  

 

Para construir uma sequência didática, que posteriormente será utilizada para 

os estudos em Engenharia Didática, o pesquisador pode lançar mão de algumas 

ferramentas, que estão dentro dessa primeira fase da metodologia de pesquisa em 

questão, são eles: uma revisão de revisão de literatura, fundamentação teórica, uma 

consulta aos profissionais da área de conhecimento que se pretende estudar e uma 

aplicação de instrumentos para que se encontrem de fato a situação real de onde vai 

ser realizada a pesquisa. 

Colaborando com esta ideia, temos o destaque de que esta parte do processo 

da Engenharia Didática deve ocorrer simultaneamente com as outras fases do 

trabalho, de modo a permitir ao pesquisador a “identificação das variáveis didáticas 

potenciais que serão explicitadas e manipuladas nas fases que se seguem: a análise 

a priori e construção da sequência de ensino” (ALMOULOUD e COUTINHO, 2008, p. 

67). 

 
2) Concepção e análise a priori: nesta fase, segundo Artigue (1995), o 

investigador atua sobre um número reduzido de variáveis do sistema, não ficando 

preso às restrições, fazendo assim a fundamentação de suas hipóteses e delimitando 

as variáveis. 

A autora separa essas variáveis em duas classes:   



32 
 
 

 

 Variáveis macro-didáticas ou globais: se referem à elaboração global da 

sequência didática. 

 Variáveis micro-didáticas ou locais: são as que dizem respeito ao planejamento 

específico de uma fase da sequência didática. 

É o estudo e análise dessas variáveis que, ao serem analisados durante a 

aplicação da sequência didática que permite, através do confronto operado na análise 

a priori e a posteriori a validação das hipóteses levantadas (ARTIGUE, 1995). 

Além do mais, sobre as variáveis destacadas por Artigue (1995), Artigue (1996 

apud Siqueira, 2013, p. 54) descreve que as mesmas podem ocorrer em três 

dimensões diferentes:   

 

- dimensão epistemológica: associada às características do saber em jogo;  
- dimensão cognitiva: associada às características cognitivas do público ao 
qual se dirige o ensino, e:  
- dimensão didática: associada às características do funcionamento do 
sistema de ensino.  

 

Ainda falando sobre essa etapa, Artigue (1995), destaca que é na análise a 

priori, que tradicionalmente acontece a parte descritiva e uma preditiva da pesquisa. 

Além disso, é nesta etapa que o pesquisador deve fazer a elaboração da sequência 

didática, fazer a descrição e escolhas pertinentes à pesquisa, além de elaborar 

hipóteses. 

Ao falar sobre a questão da elaboração das hipóteses, que é um elemento 

muito importante dentro do âmbito da pesquisa com a Engenharia Didática, uma que 

que na fase de validação elas serão testadas Artigue (1996 apud Machado, 2002, p. 

293) descreve que: 

 
A análise a priori deve ser concebida como uma análise do controle do 
sentido, pois a teoria das situações didáticas que serve de referência à 
metodologia da engenharia didática teve desde sua origem a ambição de se 
constituir como uma teoria de controle das relações entre sentido e situações.  
[...] o objetivo da análise a priori é determinar no que as escolhas feitas 
permitem controlar o comportamento dos alunos e o significado de cada um 
desses comportamentos. Para isso, ela vai se basear em hipóteses e são 
essas hipóteses cuja validação estará em jogo, na confrontação entre a 
análise a priori e a análise a posteriori a ser operada na quarta fase. 

 

Ao falar sobre o termo situações didáticas, Brousseau (1986 apud Freitas 

2010, p. 69) diz:  

 



33 
 
 

 

Quando o aluno se torna capaz de pôr em funcionamento e utilizar por si 
mesmo o saber que está construindo, em situação não prevista em qualquer 
contexto de ensino e também na ausência de qualquer indicação intencional. 
Uma tal situação é chamada de situação a-didática. 

 

3) Experimentação: é a terceira fase da Engenharia Didática, sendo que nela 

o pesquisador vai pôr em prática a sequência didática construída e “corrigindo-a se 

necessário, quando as análises locais do desenvolvimento experimental identificam 

essa necessidade, o que implica em um retorno às análises a priori, em um processo 

de complementação” (ALMOULOUD e COUTINHO, 2008, p. 67-68).  

Além disso, de acordo com Pais (2002, p. 102) a sequência didática que será 

formada 

 

Por certo número de aulas planejadas e analisadas previamente com a 
finalidade de observar situações de aprendizagem, envolvendo os conceitos 
previstos na pesquisa didática. Essas aulas são também denominadas 
sessões, tendo em vista o seu caráter específico para a pesquisa. Em outros 
termos, não são aulas no sentido da rotina da sala de aula. Tal como acontece 
na execução de todo projeto, é preciso estar atento ao maior número possível 
de informações que podem contribuir no desvelamento do fenômeno 
investigatório. 

 

É valido salientar que fatos importantes, de acordo com Pais (2002) devem 

ser explicitados por parte do pesquisador, tais como:  

 Explicitação dos objetivos e condições de realização da pesquisa; 

 Estabelecimento do contrato didático1;  

 Aplicação dos instrumentos de pesquisa (questionários, testes individuais ou em 

pequenos grupos), realizados em diversos momentos do ensino ou no final;  

 Registros das observações feitas durante a experimentação.  

 

4) Análise a posteriori e validação: é a última fase dessa metodologia e é 

nela que acontece o tratamento dos dados obtidos na fase anterior. Segundo Artigue 

(1995), o suporte para tal tratamento tem apoio na produção de informação que a 

experimentação vem a propiciar, podendo ser complementados com pesquisas como: 

                                            
1 Brousseau (1996) define contrato didático como sendo um conjunto de comportamentos do professor 
que são esperados pelos estudantes e o conjunto de comportamentos dos mesmos que são esperados 
pelo professor. Esse contrato é o conjunto de regras que determinam uma pequena parte 
explicitamente, mas, sobretudo implicitamente, que cada parceiro da relação didática deverá gerir e 
aquilo que, de uma maneira ou de outra, um terá de prestar conta perante o outro. 
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“questionários, entrevistas individuais ou em pequenos grupos, aplicadas em diversos 

momentos do ensino ou durante seu transcurso” (p. 48).  

Para Pais (2001), a análise a posteriori tende a enriquecer os dados que foram 

obtidos pelos meios citados anteriormente. 

Já a validação consiste em fazer o devido confronto entre as análises a priori 

e a posteriori para que, com auxílio de ferramentas precisas, seja possível fazer a 

verificação das hipóteses feitas no início da pesquisa. É neste momento que acontece 

uma parte importante da pesquisa, pois verifica-se se o aprendizado foi consolidado, 

isto é, validando ou não a sequência didática empregada. 

Conforme Pais (2001), é a validação, do ponto de vista metodológico, uma 

etapa em que a vigilância deve ser ampliada, pois ela irá garantir o caráter científico. 

Na figura 2 apresentamos uma síntese sobre o tema. 

 

Figura 2: Diagrama com as principais ideias da Engenharia Didática 
 

 

Fonte: Lutz (2012 apud Siqueira 2013, p. 55) 
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Finalmente pode-se dizer que uma pesquisa que tem como metodologia a 

Engenharia Didática, oferece uma oportunidade para que o pesquisador possa refletir 

e fazer correções necessárias dentro de sua prática, bem como se é ou não 

recomendável que a sequência didática empregada na pesquisa possa ser replicada.  

Na realização desta pesquisa, a Engenharia Didática foi a base do 

experimento, pois nos valemos de uma sequência didática, que foi aplicada para 

efetivar a pesquisa. A seguir vamos apresentar as análises prévias. 
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3 ANÁLISES PRÉVIAS 

 

Esta seção tem como objetivo apresentar a primeira etapa de uma pesquisa 

que usa a Engenharia Didática como metodologia. Outrossim, apresentamos os 

resultados de estudos que foram realizados sobre o ensino da Matemática Financeira, 

bem como as dificuldades pertinentes aos estudantes do 3º ano do ensino médio de 

uma escola pública no estado do Pará, relacionadas ao tema abordado nesta 

pesquisa; destacamos também alguns fatos pertinentes ao ensino-aprendizagem da 

Matemática, onde destacamos algumas metodologias de ensino da mesma e depois 

apresentamos algumas informações aplicações pertinentes a Matemática Financeira. 

A metodologia, para esta seção do trabalho, constitui-se primeiramente um 

levantamento de estudos dos estudos acerca do tema em pesquisa, para que assim 

colhêssemos informações sobre as pesquisas até então realizadas, de modo a 

conseguir direcionamento para a construção das atividades que iríamos confeccionar 

ao longo da pesquisa em questão. 

No segundo momento, realizamos uma análise de uma pesquisa de campo 

realizada com 100 estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio da rede estadual de 

ensino, para assim conseguíssemos algumas informações sobre o processo de 

ensino e aprendizagem dos mesmos. 

No terceiro momento, explicitamos fatos relativos ao processo de ensino de 

Matemática, onde as metodologias o uso didático da calculadora, o ensino por 

atividades e a resolução de problemas são enfatizados. 

No quarto momento são apresentados os fatos pertinentes ao conceito, aos 

aspectos históricos e o destaque que os documentos oficiais dão aos temas diversos 

que são objetos de estudos deste trabalho. 

No quinto momento, que é o último das análises prévias, são destacados 

alguns conceitos importantes dento da Matemática Financeira, bem como algumas de 

suas aplicações. São destacados temas como: capital, juros, montante, fatores de 

correção, regimes de capitalização, taxas, descontos, capitação e amortização.  

E, finalmente, após esses destaques, fizemos uma síntese do que foi 

abordado nas análises prévias obtidas. 
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3.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Este tópico foi dedicado à revisão de literatura, para que assim, através de 

levantamento bibliográfico, fosse possível situar este trabalho dentro do processo do 

ensino aprendizagem, bem como da contribuição da Matemática Financeira para a 

formação cidadã. 

 

3.1.1 A importância da revisão de literatura 

 

A ação de pesquisar é uma atividade que tem como meta encontrar solução 

de problemas teóricos ou práticos utilizando processos científicos (CERVO; 

BERVIAN, 2002). Quando se realiza uma pesquisa, usa-se métodos e técnicas de 

investigação científica (GIL, 2010).  

Um desses métodos ou técnicas é a revisão de literatura, que busca fazer a 

supressão de algumas dúvidas a partir de pesquisas em documentos. Sendo assim, 

a revisão de literatura é uma parte importante e essencial pela qual o pesquisador 

deve começar seu trabalho. Segundo Silva e Menezes (2005) a mesma contribui para 

a obtenção de informações sobre a situação atual do tema ou problema pesquisado. 

A seguir, listamos algumas revisões de trabalhos sobre Matemática Financeira. 

 

3.1.2 As investigações realizadas 

 

Como supramencionado, para melhor entender o processo educacional, em 

especial, como as aulas de Matemática Financeira estão sendo ministradas, bem 

como os estudantes aprendem e tomam decisões frente aos conhecimentos que lhes 

são apresentados, dividimos as investigações realizadas e organizadas de acordo 

com o público alvo, questão norteadora ou problemática, objetivo, metodologia, aporte 

teórico, resultados e conclusões, não necessariamente nesta ordem. 

 

3.1.2.1 Educação Financeira crítica 

 

O trabalho de Hermínio (2008) foi realizado numa turma do segundo ano do 

ensino médio, no estado de São Paulo, em que o mesmo lecionava. No trabalho em 

análise, através de Resolução de Problemas voltados para fatos reais e sociais, com 
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destaques para direitos e deveres, o autor faz a construção dos conceitos pertinentes 

ao tema. 

Hermínio (2008) usou, principalmente, como suporte, estudos de: Freire 

(1983), D’ambrosio (1989), Romberg (1992), Weatherford (2000), Skovsmose (2001) 

e Oliveira (2004). 

Ao realizar a pesquisa Hermínio (2008) buscou responder algumas 

indagações, tais como:  

 Os alunos gostariam de obter conhecimentos de Matemática Financeira? 

 Como as aulas de Matemática Financeira são abordadas pelos professores?  

 Qual é a relevância, na visão dos professores, do trabalho em questão? 

Para realizar o trabalho em questão, o autor se valeu da aplicação de 

questionários, onde os mesmos foram aplicados para: professores, pais de 

estudantes, discentes e diretores de escola, objetivando a compreensão de como 

esses indivíduos veem, na prática, os múltiplos conceitos de Matemática Financeira. 

Alguns destaques importantes que Hermínio (2008): 

“Que reflexões sociais os professores podem levar seus alunos a fazer 

quando se faz um estudo introdutório de Matemática Financeira através da Resolução 

de Problemas?” (p. 11). 

“Conhecimento matemático construído pode tornar o aluno um cidadão menos 

vulnerável às ações de uma sociedade de consumo que, através de sua aplicação, 

pode levá-lo a saudáveis reflexões sobre a sociedade em que vive” (p. 78). 

 

[...] uma Matemática Financeira que se estenda para muito além dos muros 
da escola; é algo que seja capaz de desenvolver, nos alunos, a capacidade 
crítica e um raciocínio lógico que lhes permita desenvolverem-se como 
cidadãos pertencentes a uma sociedade que necessita de pessoas dispostas 
a exercer seus direitos e deveres, fazendo com que ocorra uma melhora 
considerável dos valores sociais. 
Isto significa que os fatos, os temas, os acontecimentos, etc., existentes na 
Matemática Financeira, deveriam apresentar-se de forma problematizada aos 
alunos e que deveria estar centrada na ideia de potencializar, nos alunos, a 
atenção para sua utilidade como ferramenta interpretativa de algumas 
questões sociais de nosso mundo (p. 18). 

 

O autor destaca o objetivo de seu trabalho nas seguintes palavras: “oferecer 

um impulso inicial para que os alunos se tornassem mais críticos e aprendessem a 

ponderar sempre em todas as situações de sua vida, onde se apresentasse um 

problema” (p. 226). 
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Hermínio (2008), em seu trabalho, usou, principalmente a análise de livros 

didáticos, de modo a buscar como os mesmos abordavam os temas de Matemática 

Financeira e como relacionavam com o desenvolvimento da formação cidadã, no 

entanto, observa que “no que diz respeito às reflexões da Matemática Financeira na 

sociedade, o quadro é ainda mais agravante, pois não se fala praticamente nada 

nesses livros” (p. 52). 

Indo além, o autor deixa uma alerta,  

 
É necessário para isso, repensarmos e compreendermos qual o sentido de 
se estudar Matemática. Afinal de contas, a maneira, como ela é apresentada 
aos alunos hoje em dia, reflete estranheza e ausência de significação, ao 
invés de levar à sensação notória de que essa mesma Matemática que se 
aprende na escola está presente em nossa vida cotidiana. É claro que isso 
precisa ser corrigido. Então é de extrema importância que os alunos 
percebam, através de nós educadores, matemáticos, porque há tanta 
Matemática na vida em sociedade e porque eles devem estudá-la na escola 
(p. 229). 

 

Os principais resultados do trabalho em questão mostram que: os livros 

didáticos analisados, na sua maioria, apresentam os conceitos de Matemática 

Financeira de modo superficial, dando pouca contribuição para que os estudantes 

sejam reflexivos; os docentes pesquisados consideram que a Matemática Financeira 

é extremamente importante para formar um cidadão reflexivo, mas que os livros 

didáticos, em muitos casos, não ajudam; já em relação aos estudantes, o autor 

destaca que os mesmos apresentam capacidade de reflexão e que são capazes de 

analisar fatos importantes para temas voltados para a cidadania. 

O trabalho de Schneider (2008) buscou analisar a importância da Matemática 

Financeira para a vida dos estudantes, com destaques para decisões importantes da 

vida prática, como: relações de consumo e de planejamento financeiro pessoal.  

O aporte teórico da pesquisa foi Marasini (2001), Nascimento (2004), Almeida 

(2004), Stephani (2005), Carvalho (1999), Santos (2005), Santos et all (2007) e Silva 

e Araújo Jr. (2007). 

Na realização de seus estudos, o autor se valeu da produção de informações 

que conseguiu através dos seguintes instrumentos: questionários, que foram 

aplicados para 92 estudantes da 8ª série do ensino fundamental e do 3º ano do ensino 

médio, e por oito professores de Matemática, todos de escolas do município de 

Marau/RS; da análise de livros didáticos de Matemática e de documentos oficiais da 

educação básica; leituras de pesquisas realizadas anteriormente e de estudos de 
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documentos que registram situações financeiras reais de compras, empréstimos e 

financiamentos oferecidos em estabelecimentos comerciais e instituições financeiras.  

Através de uma abordagem qualitativa, o autor mostrou a importância dos 

temas pertinentes à Matemática Financeira, bem como os mesmos são instrumentos 

de tomadas de decisões em situações como: compra, empréstimos e financiamentos. 

Além do mais, a pesquisa destaca que os estudantes sabem que a Matemática 

Financeira tem esse papel social; no entanto, quando verificou os livros didáticos 

percebeu que os conteúdos são tratados de forma superficial, sendo, de acordo com 

os seus dados, conteúdos distantes da realidade dos discentes e, por este motivo os 

mesmos deixam de ter base para ter uma formação crítica voltada para situações 

financeiras reais.  

Para o autor, os conteúdos de Matemática Financeira deveriam ser abordados 

de forma contextualizada e relacionada com situações da vida real. Nas palavras de 

Schneider (2008), a pesquisa, por ele realizada, contribuiu com a educação, já que 

está 

 
[...] alertando sobre o importante papel da escola na preparação dos alunos 
para a vida no seu contexto social e econômico, como cidadãos 
consumidores mais conscientes, capazes não só de controlar seus gastos, 
mas, também, de planejar seu futuro, sabendo administrar melhor seus 
recursos financeiros (p. 90). 

 

Além do mais, Schneider (2008) sugere um ensino contextualizado mediante 

o uso de materiais informativos provenientes do cotidiano das pessoas, como artigos 

de jornais, revistas, folders promocionais, e que estejam relacionados com os 

conceitos da Matemática Financeira, para propiciar a educação financeira dos 

estudantes.  

O trabalho de Stephani (2005) buscou fazer análise de como acontece o 

processo de construção da autonomia do estudante, que é realizado por meio de 

relações compartilhadas entre si, entre eles e o professor e entre eles e suas famílias. 

Para o autor, 

 
Fica evidenciada a construção de autonomia, quando os alunos são capazes 
de argumentar, reconhecer o que aprenderam e não conheciam ou não 
dominavam antes. (p. 64). [...] durante o desenvolvimento das atividades do 
projeto de educação financeira, promovendo um verdadeiro fórum onde os 
alunos e professores puderam manifestar suas idéias, discutir, tirar 
conclusões. [...] essa troca de idéias possibilitou neles as trocas de alguns de 
seus paradigmas em relação ao consumo e ao planejamento de seus gastos 
e de sua vida profissional futura (p. 65). 
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O instrumento que Stephani (2005) usou foi entrevista com 5 discentes do 

segundo ano do ensino médio participantes de um Projeto de Educação Financeira, 

que entre outras coisas buscava formar pessoas autônomas. A entrevista procurou 

fazer a extração de algumas ideias sobre o Projeto, bem como das diversas 

contribuições do mesmo para a vida dos discentes. 

O pesquisador incentivou aos estudantes para que trouxessem informações 

sobre o orçamento familiar, gastos com água, luz, telefone, escola, automóvel, 

financiamento. O projeto em destaque na pesquisa abordava conteúdos como: juros, 

porcentagem, legislação econômica, aplicações financeiras, história da economia 

brasileira, linguagem comercial.  

O pesquisador se fundamentou em aspectos da Educação Matemática 

Crítica, segundo Ole Skovsmose (2001), na Pedagogia da Autonomia delineada por 

Freire (2003), em assuntos relacionados à educação e à emancipação segundo 

Adorno (2000), e na proposta de interdisciplinaridade segundo Lück (2002), Kleiman 

(2003) e Streck (2005), dentre outros.  

A pesquisa que o autor realizou voltada para Educação Financeira, 

desenvolvimento da autonomia dos estudantes, tinha como objetivo 

 
[...] criar condições para que os estudantes, independente da idade, possam 
refletir a respeito da responsabilidade de cada um no planejamento e 
administração econômica, aprendendo a dar importância ao hábito de 
economizar, gerando consciência de investimentos em qualidade de vida (p. 
37). 

 

Como conclusão o pesquisador destaca que as discussões, bem como as 

análises de situações reais, adotadas ao longo da pesquisa, foram importantes e 

contribuíram para que os estudantes se tornassem pessoas mais autônomas, indo 

além dos aspectos de suas escolhas financeiras, mas perfazendo aspectos diversos 

de suas vidas. 

O trabalho de Negri (2010) teve sua motivação na ideia de que a juventude é 

um alvo fácil de caírem nas armadilhas de propagandas, que buscam fazê-los 

consumidores desenfreados. O aporte teórico usado foi de Sthepani (2005), Oliveira 

(2007) e Almeida (2004). 

A autora realizou a pesquisa com jovens entre quatorze e dezoito anos de 

idade, de uma escola pública estadual, localizada na cidade de Campinas/SP, onde a 

mesma teve o objetivo propor um curso de educação financeira, a ser aplicado em 
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sala de aula, em horário extracurricular, voltado para os estudantes do ensino médio. 

Além do mais, o curso buscou desenvolver habilidades, por meio da capacidade 

crítica, ter condições por si próprios, saberem evitar e/ou argumentar sobre as 

mazelas apresentadas pelo mundo capitalista. 

Nas palavras de Negri (2010, p. 46 e 48), a pesquisa objetiva capacitar “[...] 

jovens para gerenciar suas próprias finanças, por meio de consumo consciente, 

fazendo com que se tornem um multiplicador em suas famílias, comunidades, igrejas”.  

A pesquisadora, ao falar sobre as aulas ministradas no curso e pesquisa, 

descreve uma questão curricular, no qual, segundo Negri (2010), o currículo deverá 

ser uma composição de tópicos relativos a fatos econômicos do país, aos quais os 

estudantes demonstram interesse. 

Além do mais, a autora faz a incorporação de uma concepção chamada de 

Tempos Didáticos e conceituação da seguinte forma: “[...] Tempos Didáticos são 

vistos como construção dos conhecimentos do aluno por meio de questionamentos e 

reflexões de situações problema previamente delineadas [...]” (p. 52). 

Sobre a necessidade de fazer avaliação, Negri (2010, p. 66) reconhece que 

há a necessidade de se avaliar, quanto ao processo de ensino e aprendizagem dos 

indivíduos participantes, “[...] uma vez que a avaliação é considerada um ponto 

reflexivo no processo educativo, criando formas diferenciadas de recuperação e 

reforço”. 

O trabalho de Theodoro (2008) apresentou o objetivo de formar nos jovens 

uma consciência poupadora e investidora, contrapondo-se aos hábitos consumistas, 

que levam várias famílias a dívidas crônicas, que é abordado dentro do tema 

transversal: “Trabalho e consumo”. O estudo está baseado nas ideias de Kiyosaki 

(2000).  

A proposta apresentada na pesquisa é que o professor deve trabalhar com 

temas que sejam de educação financeira usando links, reportagens, matérias etc. 

deixando sugestões, como por exemplo, o docente deve mostrar que, em uma 

compra, geralmente, é mais vantajoso comprar as coisas a vista e não parcelado. 

Além disso, Theodoro (2008) deixa claro que é importante que se use o lúdico, 

que os estudantes juntamente com o professor visitem lojas e instituições financeiras. 

A proposta apresentada para que as aulas voltadas para a educação 

financeira fossem desenvolvidas, ao longo do ano letivo, com a divisão bimestral, 

segundo Theodoro (2008), seria: 
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Primeiro: Introdução de conceitos da educação financeira e palestras com 

especialistas.   

Segundo: Seguir as atividades em sala e em laboratório de informática usando 

o Excel.  

Terceiro: Trabalho de campo e palestra.  

Quarto: Visita a instituições financeiras e apresentação de jogos.  

E, finalmente, o trabalho em questão apresenta um manual de educação 

financeira, que fica como sugestão para ser usado, inclusive nas reuniões dos pais, 

para que assim os mesmos tornem-se capazes de ter consciência sobre organização 

financeira, tão necessária na vida de cada pessoa. 

A pesquisa de Oliveira, R. S. (2007) foi aplicada em um bairro periférico em 

uma escola da EJA da cidade de Bauru, onde quatro homens e nove mulheres, 

concluintes da 4ª série do ensino fundamental, participaram da pesquisa. 

Os sujeitos que participaram do estudo moravam próximos à escola e 

apresentaram idades entre vinte e quatro e sessenta e um anos, foram pessoas que 

não tiveram chances de estudar quando em idade inferior, mas que batalham hoje 

para ter melhores condições em suas vidas.  

Segundo Oliveira, R. S. (2007), logo no primeiro contato, as dificuldades 

financeiras ficaram bem evidentes, onde até mesmo para conseguir pagar às 

despesas do mês, o dinheiro era pouco, fatos que foram atribuídos ao desemprego, 

gastos excessivos, e falta de controle do que realmente precisavam comprar.  

O trabalho em questão apresentou dados de situações cotidianas como: 

cálculo de juros simples, carnês de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), 

questões de econômicas como compras produtos pelo preço à vista e simulação de 

situações vivenciadas no supermercado pelas donas de casa.  

Com a coleta dos dados, logo no início da pesquisa, ficou evidente que a 

maioria não conhecia nem o básico para poder exercer seus direitos de cidadãos, fato 

que, na visão de Oliveira, R. S.  (2007), tornava a proposta apresentada ainda com 

maior relevância. 

Durante a pesquisa, para situar os estudantes dentro dos meios tecnológicos, 

bem como mostrar como a máquina ajuda ao ser humano, Oliveira, R. S. (2007), 

introduzira o uso de calculadoras, onde muitas atividades e planos de aulas foram 

elaborados e executados explorando conteúdos matemáticos e dando ênfase a 
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educação financeira, de os interesses dos discentes, isto é, que pudesse ajudá-los 

em situações financeiras. 

A pesquisa mostrou que muitos estudantes nem sabiam efetuar cálculos 

relativos à porcentagem, tema tão elementar dentro dos conceitos da Matemática 

Financeira. Quando os discentes foram indagados sobre pagamentos à vista e a 

prazo, os mesmos foram bem incisivos de que comprar usando prestações sai mais 

caro. 

Oliveira, R. S. (2007) ensinou aos estudantes fazer a construção de uma 

planilha de gastos mensais de modo que fosse possível que os discentes 

aprendessem a fazer controle as despesas do mês, buscando gastar dento daquilo 

que ganham. Segundo Oliveira, R. S. (2007), a realização das atividades, quando a 

questão de dificuldade para criar, aplicá-las, bem como fazer a avaliação, não houve 

dificuldades; no entanto, em sala de aula, ficara evidente a deficiência dos estudantes 

em relação à Matemática Financeira.  

O trabalho de Vieira (2010) que utilizou como suporte teóricos autores como 

Micotti (2007), Lopes e Nacarato (2005), Martins (2004), Veiga (2007), D’Ambrósio 

(2003), Barbosa (2006), Lopes (2004) e Silva (2008) e teve como objetivo refletir a 

respeito da ação de contextualizar e relacionar a Matemática com temas do cotidiano 

dos discentes do ensino médio. 

Os sujeitos da pesquisa de Vieira (2010) foram professores e estudantes do 

ensino médio de escolas públicas e privadas do município de Volta Redonda-RJ, 

sendo focalizado no compromisso com a formação da juventude para uma educação 

voltada a um consumidor consciente.  

Na pesquisa, as entrevistas foram feitas assim: 382 estudantes do ensino 

médio, dos quais 132 eram de escolas particulares; as instituições em que os mesmos 

estudavam foram 3 de ensino particular e 5 da rede pública estadual. Além do mais, 

25 professores de Matemática foram entrevistados. 

A pesquisa entre professores e estudantes foi realizada com questionários 

bem parecidos, no entanto, os professores deveriam destacar a importância e atuação 

do professor nas aulas de Matemática Financeira. 

Os procedimentos metodológicos usados por Vieira (2010, p. 17) foram: 
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a) Pesquisa bibliográfica: Artigos periódicos, livros, revistas, jornais, e meios 
eletrônicos.  
b) Pesquisa documental: Renda domiciliar; orçamentos familiares; categorias 
despesas (padrão de consumo), e Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) do 
IBGE.  
c) Questionário semiestruturado: Com professores de matemática e alunos 
de turmas do ensino médio. 

 

Vieira (2010) valeu-se da pesquisa qualitativa, pois, na visão do autor, tal 

procedimento era o mais viável, porque conseguiria apurar opiniões e atitudes 

explícitas e conscientes dos entrevistados.  

Além do mais, Vieira (2010), ao considerar os dispositivos presentes nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), faz uma discussão voltada para a temática 

do trabalho e consumo, usando os conhecimentos da Matemática Financeira como 

elemento fomentador para ser uma ponte entre a Matemática e a cidadania, ou seja, 

o ensino da disciplina em questão deve formar indivíduos “[...] críticos, éticos, 

preparados para o mercado de trabalho, para o consumo e para outras exigências no 

exercício da cidadania” (p. 11). 

Na verdade, os temas de educação financeira devem ser melhor abordados 

por nossas escolas, uma vez que “[...] a contextualização da Matemática Financeira 

no âmbito do Ensino Médio está um pouco esquecida e fora do currículo de muitas 

escolas, devido à ênfase maior dada aos conteúdos da chamada Matemática ‘geral’” 

(p. 25). 

Durante a realização das entrevistas com os estudantes, Vieira (2010) pode 

observar que a maior parte não possuía uma educação financeira no seio familiar, de 

modo que essas estavam endividadas, com suas finanças comprometidas, realçando 

o despreparo para lidar com o dinheiro. 

Para conclusão de seu trabalho, Vieira (2010) acrescenta a necessidade de 

mais dedicação das instituições na formação pedagógica voltada para a Matemática 

Financeira, de modo a articular com a cidadania. 

Além do mais, Vieira (2010) constatou que os cursos de formação de 

professores de Matemática, na maioria das vezes, não apresentam a disciplina de 

Matemática Financeira na sua matriz curricular e que, somente, em cursos como 

como: Administração, Contabilidade e Economia é que acontece aprofundamento dos 

debates; que por sua vez são necessários, mas que também devem ser dados nos 

cursos de Licenciatura de Matemática.  
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A pesquisa de Strate (2010) teve como fundamentação o conceito de 

qualidade de vida, com base em temas que apresentam relação direta com a 

educação, a organização financeira e ao uso da tecnologia no ensino. 

O trabalho em questão teve o aporte teórico nos estudos de Ares (2004), 

(Tavares) 2009, Farinhas (2007), Vieira (2001), entre outros e teve vários objetivos, 

dentre eles, destacam-se: a promoção de bons hábitos de consumo, a importância da 

reserva financeira, analisar a melhor opção entre comprar em pagamento único ou em 

parcelas, entre outros. 

Para a realização da pesquisa, Strate (2010) promoveu um curso de 

organização financeira e fez as devidas análises sobre as mudanças promovidas por 

ele na vida de alguns de seus participantes. 

Ao estudar sobre o significado da expressão “qualidade de vida”, ela fez a 

associação com outros fatores importantes, dentre eles, merece destaque a 

organização financeira. 

 
Um bom planejamento financeiro e um devido controle orçamentário podem 
proporcionar ao indivíduo condições particulares de qualidade de vida, como 
poder aderir a um bom plano de saúde, poder usufruir de um cardápio 
saudável na alimentação, poder dar uma boa educação para os filhos, ter 
casa própria, automóvel, telefone móvel, internet, poder sair de férias com a 
família, enfim, ter poder de consumo suficiente para levar uma vida 
confortável (p.29). 

 

Durante a pesquisa, como supramencionado, ocorreu a aplicação de um 

curso desenvolvido no período de férias, com duração de 16 horas, que contou com 

a participação de 11 estudantes voluntários do ensino técnico do Instituto de 

Educação Cenecista General Canabarro, do município de Teutônia – RS. Além 

desses discentes, mais três pessoas, que previamente elaboraram seus orçamentos 

pessoais, com objetivo de auxiliar durante o curso, também participaram da pesquisa 

como colaboradoras. 

Durante o curso, foram contempladas discussões e reflexões sobre o 

orçamento familiar e o planejamento financeiro. Além do mais a pesquisa contara com 

a utilização do software ProFamilia2; a análise e a realização de atividades envolvendo 

orçamentos familiares reais; e a proposta de um orçamento financeiro para cada um 

dos participantes. 

                                            
2 ProFamilia é um recurso tecnológico freeware desenvolvido exclusivamente para elaboração e análise 
de orçamentos domésticos, tanto familiares quanto pessoais. 
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A abordagem adotada na pesquisa foi qualitativa, onde a pesquisadora fez 

uma comparação, objetivando verificar as mudanças, entre as situações financeiras 

de cada participante antes e dois meses após a implementação do curso. A pesquisa 

constatou que tanto os estudantes como os colaboradores apresentaram mudanças 

significativas na gestão financeira e melhora em relação às situações de 

endividamento.  

O trabalho realizado por Costa (2012) teve como base a Educação 

Matemática Crítica, de Ole Skovsmose, que traz reflexões de cunho social e desperta 

a conscientização cidadã e teve como objetivo relacionar os aspectos de criticidade e 

cidadania, bem como fazer a incorporação de novas tecnologias e, 

consequentemente, promover a inclusão digital, fato que auxilia bastante para a 

formação de pessoas mais conscientes e que saibam tomar decisões mais amplas e 

pertinentes.  

A pesquisa de Costa (2012) buscava responder a perguntas como: Como o 

professor deve planejar as aulas que perfazem diferentes conteúdos da Matemática? 

Como os estudantes reagiriam na aceitação das atividades de cunho financeiro nas 

aulas de Matemática?  

O local onde realizou-se a pesquisa foi uma escola pública da rede estadual 

do Rio de Janeiro, onde aplicou-se pré-teste com os estudantes do 9°ano do ensino 

fundamental e também um pós-teste para os estudantes do 3° ano do ensino médio.  

No trabalho de Vieira et al. (2013), que teve o objetivo, através de exemplos 

do cotidiano, buscando mostrar o que de fato acontece com o valor do dinheiro no 

tempo, despertar a consciência crítica nos estudantes que cursam a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). 

A realização deste trabalho foi financiada pelo Ministério da Educação (MEC) 

e executado por meio do Programa de Extensão Universitária (ProExt) no campus Rio 

Pomba, onde pela terceira vez os bolsistas aplicam tal formação, que de certo modo 

ajuda aos professores e também a eles, que já de modo direto, passam a ter contato 

com a realidade de uma escola. 

Participaram da pesquisa vinte e três estudantes do primeiro ano do ensino 

médio, na modalidade de ensino EJA, os mesmos tinham idades entre vinte e 

cinquenta e cinco anos e foram bem receptivos às tarefas, que foram realizadas 

através de uso de alguns recursos, como: data show, um notebook, folhetos de 

propaganda e calculadoras. 
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Vieira et al. (2013) realizou para alcançar o objetivo a que se propuseram, 

uma atividade a qual deram o nome “À vista ou a prazo”, onde buscou-se discutir 

sobre as propostas que, comumente são apresentadas aos clientes nas propagandas, 

despertando assim a possibilidade de uma reflexão crítica sobre o tema. 

Na execução da atividade iniciaram indagando sobre o nível de informação 

dos pesquisados sobre o conceito e cálculo de juros e já perceberam que poucos 

tinham tal conhecimento. Depois propuseram que os estudantes encontrassem 

quanto valia 15% de 450 e, mesmo de posse da calculadora, cerca da metade não fez 

o exercício, fato que levou os pesquisadores a explicar o significado da porcentagem 

para a turma. 

Em seguida, para discutir sobre a temática, apresentaram um problema real, 

que foi proposto por Nasser (2009) em uma oficina, que explicitava: “Bia pegou um 

empréstimo de R$ 300,00 a juros mensais de 10%. Dois meses depois, Bia pagou 

R$150,00 e, um mês após esse pagamento, liquidou seu débito. Qual o valor desse 

último pagamento? ”. 

Quanto as respostas, Vieira et al (2013) relatam que foram as mais diversas, 

dentre elas veio o valor R$ 330,00 e juros sobre juros, fato que possibilitou a 

percepção, por parte dos pesquisadores que os pesquisados compreenderam que há 

juros compostos. 

Em seguida os pesquisadores aplicaram um exercício que teve como base a 

propaganda de um folheto, que podia assim ser descrito: “Se vocês decidissem 

comprar um DVD que custa exatamente 400 reais, cujo preço não pode mais ser 

negociado, supondo que vocês têm 400 reais na poupança, vocês prefeririam comprá-

lo à vista por 400 reais ou em 10 vezes de 40 reais? ”. 

As respostas para tal questionamento, após um tempo foram diversas, entre 

elas, por exemplo, um estudante disse: “se eu estou com o dinheiro, eu compro à 

vista” e, após algumas indagações propostas pelos pesquisadores, a maioria 

conseguira perceber que, pelo fato de ter o dinheiro, uma vez que a loja não oferecia 

desconto nas compras à vista, o melhor seria pagar parcelado, uma vez que o dinheiro 

poderia ser colocado na poupança e render juros. 

Os pesquisadores usaram o recurso do eixo de setas3 para reforçar os 

conteúdos abordados, fato que possibilitou que os estudantes entendessem a 

                                            
3 Esquema que possibilita, de modo visual, a percepção de entradas, saídas e pagamentos. 
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temática com mais facilidade e despertassem a consciência crítica, inclusive fazendo 

até algumas sugestões para a realização das atividades. Além do mais, o recurso de 

eixo das setas deu a possibilidade de que os discentes percebessem que o dinheiro 

não tem valor fixo, mas que muda com o tempo. 

Os pesquisadores concluíram que as atividades realizadas alcançaram êxito, 

uma vez que propiciaram aos estudantes, a oportunidade de construir conhecimentos 

a partir de vivências de suas respectivas realidades.  

O estudo de Castro (2013) traz o relatório de uma experiência vivenciada na 

EJA, onde estudantes do 1º e 2º ano do ensino médio do período matutino, de uma 

escola de Cuiabá-MT, participaram da pesquisa. O estudo teve o embasamento 

teórico de Freire (1996), Fiorentini (2001) e Galvis (1988). 

O trabalho realizado por Castro (2013) foi o resultado da aplicação de um 

diagnóstico realizado pela professora das turmas em questão, onde foi possível 

perceber que a maior parte deles apresentava dificuldades em temas, que 

encontravam-se bem presentes no cotidiano deles, como juros e o orçamentário 

familiar, mas que gostaria de ter, por uma necessidade, mais informações sobre tais 

tema. 

Nessas condições o pesquisador, juntamente com a professora, elaboraram 

oficinas que foram aplicadas uma vez por semana, nas quintas-feiras, no último 

trimestre do ano letivo de 2012. E, nesse caso, o pesquisador usou uma metodologia 

que veio a envolver, de modo ativo, todos os estudantes, propondo desafios e 

conscientizando-os para que os mesmos verbalizassem os pensamentos a respeito 

dos problemas que estavam resolvendo. 

Castro (2013) destaca que, para início de trabalhos, os estudantes foram 

questionados sobre a percepção e o conceito de juros, onde a maioria soube 

mencionar fatos onde existiam juros, mas não tinham um conceito formado. Depois 

de algumas indagações e questionamentos, um estudante colocou que “juros era um 

acréscimo sobre um determinado valor”, fato que foi oportuna para que acontecesse 

a introdução do conceito de juros, bem como de suas aplicações. 

O pesquisador ainda relatou sobre as dificuldades apresentadas pelos 

estudantes sobre as transformações entre as notações de porcentagem na forma 

decimal e fracionária, fato que foi corrigido com uma revisão de três aulas. 

Uma das atividades realizadas foi a análise do preço de dois produtos 

apresentados em propagandas em folhetos entregas por empresas de venda de 
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mercadorias, de modo a verificar os valores da mesma no pagamento à vista e a 

prazo, bem como discutir qual a melhor forma de realizar uma compra, dentro da 

situação descrita na propaganda. 

O pesquisador solicitou que os estudantes pesquisassem sobre os juros 

simples e compostos e como os mesmos estavam presentes nas situações presentes 

no cotidiano dos mesmos e, nas oficinas posteriores, foram propostos exercícios que 

versavam sobre os dois tipos de juros. 

Depois que os estudantes entenderam as diferenças entre os dois conceitos 

de juros, bem como a aplicabilidade, a parte de construção de orçamento familiar e 

pesquisa de mercado foi iniciada. 

Nesta parte da pesquisa, os estudantes visitaram Mercado Municipal do Porto, 

Cuiabá-MT, onde pesquisaram preços de frutas, legumes, verduras, peixes e carnes, 

para que, em momento posterior, fosse possível fazer uma comparação entre os 

valores apresentados na pesquisa e os que as propagandas dizima ser. 

Castro (2013), após realizar as oficinas, concluiu que é de extrema 

importância de que conteúdos que estejam presentes no cotidiano dos estudantes 

sejam trabalhados em sala de aula, pois o nível de envolvimento dos mesmos é maior 

e, consequentemente, o aprendizado é alcançado. Sendo assim, na visão do 

pesquisador, o resultado obtido ao final das oficinas foi satisfatório. 

A pesquisa de desenvolvida por Macedo e Jesus (2013) traz algumas 

reflexões sobre uma atividade elaborada e aplicada pelo Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), que foi realizada com turmas da EJA em uma 

escola estadual de Amargosa-BA.  

A pesquisa em questão teve como base os estudos de Ribeiro e Santos 

(2009), Souza e Torralvo (2004), entre outros.  

Macedo e Jesus (2013) realizaram palestras, em duas noites seguidas, para 

quatro turmas da EJA, onde os mesmos usaram slides, com a finalidade de facilitar 

os debates, que foi na forma de diálogo, onde os pesquisadores indagaram por muitas 

vezes como eles organizavam os gastos mensais. 

O estudo em questão mostrou que alguns estudantes faziam sim suas 

anotações sobre os gastos, no entanto outros não tinham esse hábito. Além disso, os 

discentes tiveram a oportunidade de falar sobre a percepção que tinham sobre juros, 

fato que foi aproveitado pelos pesquisadores para sistematizar o assunto. 
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Os pesquisadores desafiaram os estudantes a refletirem sobre uma anúncio 

de um produto de uma dada loja, onde “uma câmera digital à venda nas condições: 

dezesseis vezes de R$39,90 ou R$399,00 à vista”.  

Depois de apresentar o problema, os estudantes foram estimulados a 

refletirem sobre: é mais vantajoso efetuar a compra à vista ou a prazo? Nessa compra 

é cobrada alguma taxa de juros na compra a prazo? Qual o valor dessa taxa? 

Além disso, os estudantes tiveram o vislumbre de que, é mais vantajoso, em 

outro caso, agora sobre a casa própria, vantajoso usar o dinheiro do aluguel e fazer 

um financiamento do que ficar sempre no aluguel. As palestras também apresentaram 

e discutiram o conceito, a importância e modelos de orçamento doméstico. 

Macedo e Jesus (2013), ao concluírem seus estudos, perceberam que 

palestra, por trabalhar com dados mais próximos da realidade dos estudos, promoveu 

um ambiente de reflexão sobre decisões conscientes em um mundo em que somos 

estimulados a ser consumistas e, que sempre é bom refletir sobre a necessidade real 

de uma compra. 

O trabalho de Reis, T. (2013) tinha como objetivo trazer algumas informações 

relevantes aos estudantes sobre a importância de uma boa administração das 

finanças pessoais, bem como apresentar elementos matemáticos que servem de 

subsídios para tal situação. A principal fundamentação teórica da pesquisa de Reis, 

T. (2013) foi Novaes (2009). 

No trabalho desenvolvido por Reis, T. (2013), os estudantes realizaram uma 

pesquisa sobre Certificados de Depósito Bancário (CDB), os fundos de investimento, 

os títulos públicos, a bolsa de valores e previdência privada, que são as principais 

modalidades de investimento em nosso país. 

O trabalho foi realizado com turmas do ensino médio/técnico, com 

licenciandos em Física e Matemática. Este trabalho foi desenvolvido depois de aulas  

expositivas sobre função exponencial, função logarítmica e Progressão Geométrica 

(PG), com o objetivo de verificar aplicações financeiras.  

Os estudantes do ensino médio, após a formação de seis equipes com quatro 

ou cinco pessoas, fizeram um levantamento, cada grupo em um tem distinto, a saber: 

caderneta de poupança, CDB, títulos públicos, bolsa de valores, fundos de 

investimento e previdência privada.  

Na pesquisa que seria realizada pelos discentes, Reis, T. (2013) propôs que 

cada equipe descrevesse sobre:  
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- Qual era o princípio de funcionamento.  

- Que tipo de instituição oferecia.  

- Como era feita a adesão. Se de forma direta ou se era necessário um 

intermediário.  

- Quais as taxas de rendimento praticadas.  

- Qual a periodicidade da remuneração.  

- Se existia alguma penalidade caso o dinheiro investido fosse retirado antes da 

data prevista.  

- Se havia incidência de imposto de renda ou imposto sobre operações 

financeiras (IOF). Se sim, de que forma e a que taxa.  

- Se existia taxa de administração.  

- Se era necessário um valor mínimo para investir.  

- Se era necessário um tempo mínimo para manter o dinheiro aplicado.  

- Se existia alguma proteção para o valor investido. Se sim, qual o valor 

máximo protegido.  

- Se era recomendado para grandes ou pequenas quantias.  

- Se era recomendado para investimento a longo, médio ou curto prazo.  

- Quais eram as vantagens e desvantagens.  

- Exemplos de aplicações, fazendo simulações com as taxas reais de 

rendimento. 

Além disso, após tal levantamento, deveria haver uma produção textual e um 

debate entre as equipes, onde cada uma deveria buscar convencer, usando 

argumentos, um cliente fictício, de que a modalidade de investimento pesquisada era 

a melhor. 

Segundo Reis, T. (2013), os estudantes pesquisados das turmas de ensino 

médio/técnico, em sua maioria, não tinha conhecimento das modalidades de 

investimento e tão pouco da consciência de quão complexo é a administração das 

finanças pessoais e, dessa forma, até incentivaram seus pais em leituras pertinentes 

aos temas abordados. 

Sendo assim, o trabalho de Reis, T. (2013) proporcionou aos estudantes a 

chance de conhecer um assunto de interesse dos mesmos, onde, de modo prático e 

real, perceberam a importância da matemática para suas vidas. E, quanto as aulas, 

sem dúvidas, mostrara que é de grande valia o professor usar e fazer proposições de 
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temas voltados para o cotidiano dos discentes, pois assim as mesmas tem grandes 

chances de mais interessantes e atrativas. 

A pesquisa de Pereira e Junior (2013), que teve como objetivo sabe como os 

estudantes lidam com o dinheiro em seu cotidiano, sendo trabalhado o controle dos 

gastos por intermédio de um fluxo de caixa pessoal, ou seja, a aplicação de temas 

matemáticos como meio de colaborar a formação de cidadã. O trabalho em questão 

teve como suporte teórico os estudos de Skovsmose (2001), D’ambrósio (2002) e 

Freire (2005).  

Logo de início, com intuito de trabalhar o fluxo de caixa pessoal, Pereira e 

Junior (2013), realizaram pesquisas bibliográficas na área de Educação Matemática e 

em seguida realizaram pesquisa de campo junto aos discentes, buscando 

informações pessoais, como por exemplo, seus ganhos e gastos. 

Logo após, já em um segundo momento, os pesquisadores realizaram 

aplicação de sequências didáticas, com destaques para atividades com renda per 

capita das famílias, fato que foi possível pela análise de contracheques e resolução 

de problemas que envolvem porcentagem.  

O estudo em questão foi realizado em Marechal Floriano/ES, com estudantes 

do terceiro ano do ensino médio da EEEFM Victório Bravim e seus respectivos pais. 

Pereira e Junior (2013) conseguiram perceber que o uso dos debates 

realizados envolvendo os gastos familiares mostrara que os estudantes se preocupam 

sobre o controle de gastos, bem como desejam saber como fazer para conseguir 

mantê-los sobre controle e, dessa forma, deixarem de lado o consumo em excesso. 

A pesquisa realizada por Lopes, S. (2013) teve como questão norteadora a 

responsabilidade da escola como um dos locus privilegiados da preparação dos 

estudantes para viverem em sociedade como cidadãos críticos, conscientes e 

reflexivos.  

Tendo com referencial teórico foi nos trabalhos de Freire (2007), Skovsmose 

(2007, 2010) e D’Ambrosio (2002, 2006), a pesquisa foi realizada na Escola Estadual 

Leonel de Moura Brizola, localizada no município de Barra Mansa, região sul-

fluminense do estado do Rio de Janeiro, onde investigou a articulação entre as aulas 

de Matemática e a cidadania. O objetivo era incentivá-los, por meio de 

questionamentos e reflexões, a desenvolverem senso crítico frente às situações 

enfrentadas no cotidiano.  
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O trabalho em questão, na visão do pesquisador, foi bastante rico, uma vez 

que contou com a participação de 34 estudantes bem como seus respectivos 

pais/responsáveis, que entre outras coisas tiveram ciência do teor da mesma e 

autorizaram os seus dependentes como sujeitos da pesquisa. 

A metodologia usada constou de aplicação de questionários, para estudantes 

e seus responsáveis e aplicação de atividades, onde taxa de juros, capital e tempo, 

variáveis envolvidas no processo de quantificação financeira, dentre outros foram 

abordados, e que, sem dúvidas, valorizam a descoberta, a análise, a reflexão e a ação 

frente às questões propostas. 

Lopes, S. (2013), ao trabalhar com os temas anteriormente citados, buscaram 

valorizar os conhecimentos que estudantes já possuíam, fazendo com que os mesmos 

fossem o ponto de partida para a construção do saber matemático elaborado. 

Além disso, antes da construção das atividades que seriam propostas, os 

pesquisadores pensaram em colocar pontos que suscitassem discussões 

importantes, em temas do cotidiano dos pesquisados, que tivessem como suporte os 

conhecimentos básicos de Matemática Financeira, como por exemplo, a melhor forma 

de pagamento: à vista ou a prazo?  

Além do mais, na concepção de Lopes, S. (2013), faz-se necessário que as 

escolas pratiquem uma Educação Matemática voltada para a vida, dando a 

possibilidade e suporte para que os sujeitos possam realizar questionamentos sobre 

assuntos que permeiam a sociedade, contribuindo para a sua formação intelectual e 

social.  

O pesquisador conclui que a ação realizada foi extremamente prazerosa, uma 

vez que os sujeitos foram muito ativos, fato que possibilitou que os objetivos fossem 

alcançados e que, mesmo ainda durante a pesquisa, já fosse possível visualizar 

mudanças de comportamento.  

Finalmente Lopes, S. (2013) acredita na necessidade do ensino de 

Matemática Financeira e que cabe aos professores uma postura de educadores 

matemáticos abertos a mudanças, comprometidos a desenvolver uma postura crítica 

em nossos discentes. 
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3.1.2.2 Matemática Financeira no livro didático 

 

O trabalho de Cóser Filho (2008) foi realizada em uma turma do segundo ano 

do ensino médio, onde o pesquisar já lecionava. O aporte teórico usado na pesquisa 

foi de Kaput (1992) e Tall (1999).  

O objetivo principal do trabalho em questão era suprir uma lacuna no que diz 

respeito à existência de material didático voltado para o nível de ensino abordado, 

constatado a partir da análise de diversos livros didáticos, nas palavras do autor 

 
[...] o principal objetivo dessa dissertação é a elaboração de um material que 
possibilite um estudo qualificado de Matemática Financeira com estudantes 
de Ensino Médio. Por qualificado, entenda-se: amplo, no sentido de abordar 
diversos problemas e movimentações financeiras, com variações; 
consistente, no sentido de estar matematicamente correto; adequado, no 
sentido de permitir que os alunos se apropriem de conceitos fundamentais, e 
saibam utilizá-los e adaptá-los quando necessário. Ressalta-se que não 
existe, no universo de livros analisados para essa dissertação, uma proposta 
que contemple simultaneamente esses três conceitos (p. 20). 

 

O pesquisador inicia seu trabalho fazendo análises dos seguintes livros, que 

são apresentados a seguir:  

 

Quadro 1: Livros analisados por Cóser Filho 
 

AUTORIA NOME DA COLEÇÃO ANO 

BIANCHINI, E.; PACCOLA, H. Curso de Matemática, Volume 
Único 

2003 

DANTE, L.R. Matemática: contexto & aplicações, 
Volume 1 

2007 

FERNANDES, V.; SILVA, J.D,; 
MABELINI, O 

Matemática para o Ensino Médio, 
Volume Único 

2005 

GIOVANNI, J.R.; BONJORNO, J. R. Matemática: uma nova abordagem, 
Volume 1 

2000 

GUELLI, O. Matemática: Série Brasil, Volume 
Único 

2003 

ZAMPIROLLO, M.; 
SCORDAMAGLIO, M.; CÂNDIDO, S. 

Matemática: Projeto Escola e 
Cidadania para todos, Volume 1 

2004 

YOUSSEF, A.; SOARES, E.; 
FERNANDEZ, V. 

Matemática: de olho no mundo do 
trabalho, Volume Único 

2004 

 

Fonte: Cóser Filho (2008) 

 

Em tais livros, segundo a pesquisa realizada por qual Cóser Filho (2008), a 

Matemática Financeira, em cada obra, traz uma abordagem diferente, quanto ao nível 
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e forma, pois é, segundo ele, “é possível constatar a disparidade entre as abordagens 

utilizadas, os conceitos trabalhados e os exercícios propostos”(p. 37). 

O autor apresentou, diante das dificuldades, a proposta de elaboração de 

material para estudos de Matemática Financeira para o ensino médio, de modo que o 

mesmo seja consistente e adequado para os estudantes desta etapa educacional. 

A pesquisa em questão, após análise dos livros didáticos supramencionados, 

destacou que existe uma discrepância entre as abordagens usadas, os conceitos e as 

atividades apresentadas aos estudantes, ou seja, há uma espécie de lacuna. O estudo 

em questão mostrou, entre outras coisas que: 

 
Nenhuma publicação, dentre as analisadas, consegue equilibrar abordagens 
que sejam, ao mesmo tempo, matematicamente corretas, associadas a 
conceitos de Matemática básica e que evidenciem as características centrais 
das movimentações financeiras que os autores propõem estudar (p. 57).  

 

Além do mais, a análise dos livros possibilitou verificar que não existe uma 

padronização de quando o assunto é inserido nas obras, pois   

 
Alguns livros abordam o assunto entre os estudos de funções exponenciais e 
progressões geométricas, outros o fazem após o estudo das progressões e, 
em um caso específico, a abordagem ocorreu consideravelmente antes dos 
dois conceitos citados, sendo mais uma vez estudada (praticamente da 
mesma maneira!) como encerramento dos capítulos das funções 
exponenciais e das progressões, e novamente uma terceira vez, ao final do 
Ensino Médio (p. 57). 

 

O autor explicitou que entre as obras pesquisadas existem lacunas diversas, 

tanto com relação aos conceitos, exercícios e associação com outros conceitos, por 

exemplo, “os exercícios propostos, em sua maioria, se limitam a simples repetições 

das fórmulas e procedimentos desenvolvidos na resolução dos exemplos ao longo 

dos capítulos” (p. 58). 

Além do mais, o autor destacou que, entre os autores abordados na pesquisa, 

não existe um padrão para que os conteúdos de Matemática Financeira sejam postos 

nos livros, pois, alguns abordaram o assunto entre temas como PG e Funções 

Exponenciais, outros após PG e, entre os pesquisados, um deles, abordou a temática, 

antes mesmo de fazer uma abordagem conceitual dos temas citados. 

E como conclusão de sua análise, Cóser Filho (2008) destacou que os 

conteúdos não são abordados com a profundidade necessária para que alguns temas 

tão importantes da Matemática Financeira possam ser apresentados aos estudantes, 
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tais como sequências de pagamentos ou de depósitos, que é um problema prático 

com muita relação com o cotidiano das pessoas, usados nas compras parceladas por 

exemplo. 

Nascimento (2004), analisou 8 livros didáticos, que são apresentados a 

seguir: 

 

Quadro 2: Livros analisados por Nascimento 
 

AUTORIA NOME DA COLEÇÃO ANO 

BEZERRA, M.J.; PUTNOKI, J.C.  Novo Bezerra – Matemática, 
Volume Único 

1994 

BIANCHINI, E.; PACCOLA, H.  Curso de Matemática, Volume 
Único 

1997 

BIANCHINI, E.; PACCOLA, H.  Curso de Matemática, Volume 
Único 

1999 

DANTE, L. R.  Matemática, Volume Único 2000 

FILHO, B.B; SILVA, C.X. da.  Matemática, Volume 3 1998 

FILHO, B.B.; SILVA, C. X. da. Matemática – aula por aula, Volume 
Único 

2000 

GIOVANNI,J.R.; BONJORNO, J.R.; 
Jr, J.R.G.  

Matemática Completa, Volume 
Único 

2002 

SANTOS, C. A. M. dos; GENTIL, N.; 
EMÍLIO, S.  

Matemática – Novo Ensino Médio, 
Volume Único 

2003 

 

Fonte: Nascimento (2004) 

  

Quando Nascimento (2004) realizou a pesquisa nos livros didáticos 

supramencionados, buscava verificar a presença de diversos conteúdos que eram 

indispensáveis ao estudo da Matemática Financeira, como: porcentagens, juros 

simples, desconto bancários simples, juros compostos, amortização, capitalização e 

sistemas de empréstimos. 

A preocupação do autor da pesquisa foi que os livros didáticos influenciam 

muito no trabalho a ser desenvolvido pelos professores, mas que, ao verifica-los, 

concluiu que muitos deles não trazem conteúdos diretamente ligados ao tema 

pesquisado e, em alguns pontos, quando são apresentados, são de modo superficial, 

por exemplo, faltando relação entre temas como Funções Exponencial, Logarítmica e 

a Matemática Financeira.  

Como bem destacado, tanto Nascimento (2004) quando Cóser Filho (2008) 

realizaram pesquisa em livros didáticos, de modo, a saber, como os mesmos, que 
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conforme Nascimento (2004), muito importantes, tratavam os assuntos pertinentes à 

Matemática Financeira.  

 

[...] 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. (NASCIMENTO, 
2004, p. 51). 

 

A diferença principal entre os estudos dos dois pesquisadores foi a data, pois 

os estudos de Nascimento (2004) versaram sobre uma análise dos livros publicados 

entre 1994 e 2004, ao passo que os de Cóser Filho (2008) versaram sobre obras 

publicadas de 1998 a 2008. Neste caso, pelos estudos realizados, infelizmente, não 

temos outra conclusão a não ser que, os livros didáticos ainda não assumiam o devido 

papel que lhes era devido, pois em muitos casos, livros bem volumosos, de mais de 

550 páginas, traziam 8 que falavam sobre Matemática Financeira, que é tão 

importante, assim como outras temáticas da Matemática para a formação cidadã. 

O trabalho de Teixeira e Coutinho (2013), teve o objetivo de fazer uma 

discussão sobre a presença de conteúdos de Matemática Financeira nos livros 

didáticos do ensino médio para os livros aprovados no Programa Nacional de Livros 

Didáticos (PNLD) de 2012, para que assim tivessem uma percepção sobre as 

condições didáticas que os livros apresentavam para o desenvolvimento da temática. 

Os autores tiveram como respaldo as pesquisas de Sá, I. (2004, 2008), 

D’Ambrósio (2002), Skovsmose (2004, 2006), entre outros. 

Os pesquisadores, logo nas preliminares, fizeram uma explanação sobre a 

Educação Matemática Crítica e sua necessidade para a formação cidadã e, em 

seguida, o estudo se concentrou na análise de tais abordagens nos conteúdos que 

são trabalhados nos livros didáticos, uma vez que os mesmos, em muitos casos, são 

a principal e única fonte de pesquisa de alguns estudantes. 

Após a análise, realizaram os percentuais de cada tema que os livros 

abordaram e após uma comparação com o tema da Matemática Financeira os 

números mostraram que a proporção na qual sua presença é constatada nas coleções 

nos permite inferir que a discussão conceitual que permitiria desenvolver a educação 

financeira e a criticidade preconizada pela Matemática Crítica é pouco favorecida 

(MACEDO e JESUS, 2013). Indo além, os pesquisadores destacam que  
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Um dos elementos norteadores contemplados no Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD) explicita que o ensino da matemática deve capacitar os 
estudantes para interpretar matematicamente situações do dia-a-dia ou do 
mundo tecnológico e científico e saber utilizá-la para resolver situações-
problema nesses contextos (p. 10).  

 

Concordamos com os pesquisadores, uma vez que, de fato, os livros didáticos 

devem apresentar temas, sempre que possível, mais voltados para avida dos 

discentes, de modo a despertá-los para uma formação cidadã, onde temas como 

destacam Macedo e Jesus (2013), como o uso da linguagem comercial, a legislação 

econômica e aplicações financeiras devem ser objetos de estudos nos livros do PNLD. 

Além do mais, cremos que outras temáticas, tais como: orçamento familiar, 

inflação, previdência, cartões de crédito e outros semelhantes, devem ser abordados 

no âmbito dos materiais didáticos ofertados aos estudantes.  

O trabalho de Novaes (2009), que também faz uma abordagem sobre alguns 

livros didáticos, e como eles apresentam os conteúdos de matemática financeira, se 

justifica pela importância do livro nas aulas de Matemática, pois como como a 

pesquisadora enfatiza 

 

Vários fatores como a falta de tempo, por exemplo, fazem que os livros 
didáticos tenham forte influência no trabalho dos professores em sala de aula. 
Acreditamos que eles acabam determinando as escolhas dos conteúdos de 
maneira mais incisiva que os documentos oficiais (p. 45).  

 

Segundo a pesquisadora, a inclusão de temas de Matemática Financeira 

dentro dos livros didáticos é uma das exigências legais destacadas nos PCN. Os livros 

abordados apresentaram basicamente os temas de: juros simples e compostos, temas 

que, ao serem abordados, segundo a pesquisadora o são “de forma tradicional, por 

meio da aplicação de fórmulas sem significado para o aluno” (p. 45). 

O estudo em questão cita alguns livros interessantes sobre a temática em 

estudos, mas cita que os mesmos não estão disponíveis para os estudantes, mas 

servem como um suporte para os professores. Cremos que tais livros deveriam fazer 

parte do rol daqueles que são ofertados aos discentes. A pesquisadora analisou, 

buscando verificar quais os conteúdos de Matemática Financeira contemplados e qual 

a abordagem utilizada os seguintes livros: 
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Quadro 3: Livros analisados por Novaes 
 

Nº AUTORIA NOME DA COLEÇÃO EDITORA, ANO 

1 DANTE, L. R.  Matemática, vol. 1, 1ª ed. Ática, 2004 

2 PAIVA, M.  Matemática, vol. único, 1ª 

ed.  

Moderna, 2005 

3 SMOLE, K.S.; DINIZ, M.D.  Matemática – ensino médio, 

vol. 3, 5ª ed.   

Saraiva, 2005 

 

Fonte: Novaes (2009) 

 

Para as conclusões de cada livro Novaes (2009) elaborou um roteiro, que era 

composto de seis questões, as quais a seguir citamos:  

Questão 1. Se o livro didático realizava a abordagem dos conceitos básicos 

da Matemática Financeira?  

 Técnica 1.1. Através de fórmulas, apresentando suas demonstrações.  

 Técnica 1.2. Através de fórmulas, mas sem apresentar suas demonstrações.  

 Técnica 1.3. Através da visualização, com generalização.  

 Técnica 1.4. Através da visualização, sem generalização.  

 Técnica 1.5. Baseado na visualização, mas depois usando fórmulas na 

resolução dos problemas. 

 

Questão 2. Como era introduzido o conceito?  

 Técnica 2.1. Se o livro didático começava com um problema motivador para 

alcançar a construção do conceito.  

 Técnica 2.2. Se o livro didático começava com um exemplo simples para depois 

introduzir o conceito.  

 Técnica 2.3. Se o livro didático começava diretamente com o conceito para 

depois colocar exemplos, exercícios ou problemas.  

 

Questão 3. Se o livro didático contemplava questões do cotidiano do 

estudante?  

A pesquisa buscou verificar se o livro didático abordava os conceitos da 

Matemática Financeira relacionando-os com questões do cotidiano. 

 

Questão 4. Se o livro didático relacionava os conteúdos da Matemática 

Financeira com progressões?  
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A pesquisa investigou se o livro buscou fazer uma integração de juro simples 

com Progressões Aritméticas (PA) e de juro composto com PG.  

 
Questão 5. Se o livro didático relacionava os conteúdos da Matemática 

Financeira com funções?  

A pesquisa procurou verificar se o livro buscou fazer uma integração de juro 

simples com função afim e de juro composto com função exponencial.  

 

Questão 6. Se o livro didático trazia contribuições par a formação da 

cidadania? 

A pesquisa procurou observar se o livro proporciona uma análise crítica da 

informação, usando exemplos do cotidiano para estimular o estudante a fazer 

questionamentos, formulações e validação de dados, explorando questões sociais, 

éticas, de consumo ou políticas. A análise feita por Novaes (2009), encontra-se no  

quadro a seguir:  

 

Quadro 4: A análise feita por Novaes dos livros didáticos 

 

Questão  Técnica  Liv1  Liv2  Liv3  

 

 

 

1 

1.1 X X X 

1.2    

1.3    

1.4    

1.5    

1.6    

 

2 

2.1 X X X 

2.2    

2.3    

3 - SIM SIM SIM 

4 - SIM SIM SIM 

5 - SIM SIM SIM 

6 - NÃO NÃO SIM 
 

Fonte: Novaes (2009) 

 

A pesquisa de Novaes (2009) ainda destaca como os três livros apresentam 

os temas de matemática financeira, vejamos: 

O Livro 1, no capítulo 9, que apresenta título Matemática Financeira, tem a 

temática abordada de acordo com a figura 3, a seguir apresentada: 
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Figura 3: Sequência de conteúdos apresentada no Livro 1 
 

 

Fonte: Novaes (2009) 

 

O Livro 2, no capítulo 2, de título temas básicos de álgebra e de matemática 

financeira, tem a temática abordada de acordo com a figura 4, a seguir apresentada: 
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Figura 4: Sequência de conteúdos apresentada no Livro 2 
 

 

Fonte: Novaes (2009) 

 

Além do mais, segundo a pesquisadora, no capítulo 10, o autor do livro faz 

uma aplicação das Funções Exponenciais à capitalização composta e, no capítulo 12, 

acontece uma relação entre PA e juros simples e o assunto PG com juros compostos. 

O Livro 3, na unidade 1, de título noções de Matemática Financeira, tem a 

temática abordada de acordo com a figura 5, a seguir apresentada: 
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Figura 5: Sequência de conteúdos apresentada no Livro 3 
 

 

Fonte: Novaes (2009) 
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Gallas (2013) fez a análise de alguns livros didáticos de Matemática do ensino 

médio utilizados em escolas públicas do estado do Paraná em 2012 buscando verificar 

alguns pontos em relação ao assunto de Matemática Financeira. Os livros analisados 

foram: 

 

Quadro 5: Livros analisados por Gallas 
 

Nº AUTORIA NOME DA COLEÇÃO EDITORA, ANO 

1 GIOVANNI, J.R. Matemática Fundamental. 

2° grau. Volume único 

FTD,1997 

2 PAIVA, M. Matemática, volume único 

– 1ª ed. 

Moderna, 2007 

3 SOUZA, J. R. de. Novo Olhar matemática. 1ª 

ed. 

FTD, 2010 

4 GENTIL, N.; GRECO, S.E.; 

SANTOS, C.A. 

Matemática – Volume 

Único 

Ática, 2006 

5 DEGENSZAJN, D.; DOLCE, 

O; IEZZI, G.; PÉRIGO,R. 

Matemática – Volume 

Único 

Atual, 2011 

 

Fonte: Gallas (2013) 

 

 A seguir veremos uma análise dos livros estudados na pesquisa de Gallas 

(2013):  

A pesquisa realizada com os temas abordados no Livro Nº 1 mostrou que, 

em nenhum momento, o mesmo tratou da Financeira propriamente dita. O único tópico 

que fala de porcentagem, o faz de modo descontextualizado, apresentado exemplos 

bem básicos, como:  “Em um colégio estudam 750 alunos. Destes, 52% estudam no 

período da tarde. Quantos alunos estudam no período da tarde?” (GIOVANNI, J.R., 

2007 apud GALLAS, 2013, p. 26).  

Para além do mais, o pesquisador diz que a linha de raciocínio empregado 

nas demais questões é bem semelhante ao caso anteriormente citado e que, ao final 

do capítulo, em uma lista de exercícios complementares, o mesmo apresentava 

questões com média complexidade retirada de concursos vestibulares, como vemos 

na figura 6: 
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Figura 6: Lista de exercícios referente as noções de Matemática Financeira  

 

Fonte: Giovanni, J.R. (1997 apud Gallas, 2013, p. 26)  

 

Esta obra, segundo o pesquisador não abordava conceitos da área em 

questão e os exemplos são bem superficiais, pois  

 

Os principais conceitos de Matemática Financeira são totalmente omitidos. 
Os exemplos e exercícios propostos, em sua maioria, não exigem grande 
raciocínio do aluno em sua resolução, bastando apenas a aplicação da 
fórmula. Não há também nenhum estímulo a análise visual do aluno, pois não 
são apresentados gráficos e tabelas nos exemplos e exercícios (GALLAS, 
2013, p. 26). 

 

No Livro Nº 2 , o autor abordava a Matemática Financeira a partir de uma 

revisão de porcentagem e, ao fazer tal ação, o faz baseado em um problema do 

cotidiano, usando uma manchete de jornal, como mostra a figura 7: 
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Figura 7: Exemplo de aplicação para porcentagem em uma manchete de jornal 

 

Fonte: Paiva (2007 apud Gallas, 2013, p. 27) 

 

Segundo o pesquisador, o livro trazia muitos exercícios e, em vários casos os 

mesmo aparecem na forma de situações-problema, envolvendo o cotidiano do 

estudante, como por exemplo: “Na compra de uma camisa tive um desconto de 12% 

sobre o preço da etiqueta. Qual era o preço da etiqueta, sabendo que o desconto foi 

de R$ 2,40?” PAIVA (2007 apud GALLAS, 2013, p. 27). 

O livro em análise, de acordo com Gallas (2013), tinha muitas partes que 

privilegiavam apenas a aplicação de fórmulas e outros vão além e usam recursos 

como tabelas e gráficos. 

Sobre a Matemática Financeira, o mesmo abordava os conceitos de juros 

simples e compostos, partindo de algumas aplicações práticas com situações-

problema e depois trazendo a definição, fato que é bom para o desenvolvimento do 

ensino aprendizagem dos estudantes, isto é, usando um problema matemático como 

ponto de partida para o ensino da disciplina, fato que será aplicado no âmbito da 

sequência didática nesta pesquisa. 

Esta obra, segundo Gallas (2013), deixou a desejar, pois omitiu alguns tópicos 

de Matemática Financeira, entretanto, nos temas abordados, foram dados exemplos 

práticos, pois apresentara problemas envolvendo a realidade social do estudante, 
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como os boletos de cobrança e as questões em diversos níveis de complexidade são 

um destaque importante da obra. 

Segundo Gallas (2013), o Livro Nº 3, ao abordar os temas voltados para a 

Matemática Financeira, o faz partindo de uma ambientação, mostrando onde os 

diversos conceitos podem ser aplicados no cotidiano dos discentes, como em: 

 

[...] compra de um carro, a aquisição da casa própria ou mesmo da compra 
de uma viagem visando estimular o interesse do aluno ao conteúdo. Informa 
sobre a importância de se investir o dinheiro, os riscos, a rentabilidade, modos 
de aplicação, como fundos de renda fixa e poupança (p. 29). 

 

Depois dessas informações, que a nosso ver são importantes para situar os 

estudantes dentro das diversas situações onde os mesmos irão precisar usar a 

Matemática, o que certamente os motivará, a obra fazia uma revisão sobre 

porcentagem, onde muitos problemas do dia a dia, a partir de gráficos e tabelas são 

propostos. 

Segundo o pesquisador, o autor do livro em questão, fez novamente uma 

ambientação sobre acréscimos e descontos sucessivos e depois introduz temos 

como: capital, juro, taxa, tempo e montante. Logo após esses aspectos destacados, 

apresentava informações históricas da Matemática Financeira. 

De acordo com Gallas (2013), após a explanação mencionada, a obra iniciou 

os juros simples e depois os compostos, sempre com destaque inicial de um problema 

voltado para o dia a dia.  

 Os exercícios foram apresentados em bom número e abordavam diversas 

situações, entre elas as que levavam ao estudante a ter que tomar uma decisão em 

um caso do cotidiano. Alguns exemplos de atividades trabalhadas na obra podem ser 

vistos na figura 8. 
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Figura 8: Lista de exercícios propostos pelo autor com diversas situações cotidianas 

dos estudantes 

 

Fonte: Souza (2010 apud Gallas, 2013, p. 27)  

 

Um destaque para os exercícios nesta obra do livro analisado por Gallas 

(2013) foi algumas dicas de uso de recurso como a calculadora, fato importante no 

processo de ensino aprendizagem, fato que será abordado no tópico 3.3.2 desta 

dissertação e que tem aporte em estudos de pesquisadores da Educação Matemática, 

como Sá (2009), que aponta tal recursos didático como uma ferramenta importante 

para desenvolver o ensino e aprendizagem. 

Além do mais, Gallas (2013) destaca que Souza (2010) traz uma relação 

básica entre juros e funções com uma análise entre juros x tempo e trabalha fatos 

bem presentes da realidade das pessoas, como os sistemas de amortização: SAC e 

PRICE com suas fórmulas e tabelas mostrando a evolução das amortizações, juros e 

saldo devedor mês a mês. 
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De acordo com o estudo feito na obra, Gallas (2013) concluiu que a mesma 

se aproxima das orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(PCNEM). 

O Livro Nº 4, segundo Gallas (2013), trazia um capítulo voltado ao estudo da 

Matemática Financeira, onde os autores o fazem com conexão com as PG, fato que 

acreditamos ser muito importante, uma vez que, muitos temas da Matemática 

Financeira, para serem entendidos, precisam de tais conhecimentos. 

Quantos à abordagem, assim como a maior parte dos livros, tem os exercícios 

descontextualizados e visam, nada mais que a aplicação da fórmula, sem que o 

discente raciocine de fato. 

Quando faz a apresentação de juros simples, a obra em questão, de acordo 

com Gallas (2013), privilegiava o uso da fórmula e não exigia raciocínio do estudante 

para resolver problemas práticos. Já no outro tipo de juros, os compostos, a obra 

abordava do ponto de vista de uma PG, mas os exercícios ficaram com a mesma 

abordagem dos juros simples. 

Sobre esta obra, em relação ao conteúdo de Matemática Financeira, Gallas 

(2013, p. 32), deixou claro que “possui apresentações superficiais da teoria e os 

exercícios mecânicos e repetitivos que não permitem o desenvolvimento da 

capacidade de raciocínio do estudante e sua tomada de decisões”. 

Segundo Gallas (2013), no Livro Nº 5, a Matemática Financeira tinha início, 

ao fazer uma revisão sobre: razão, proporção e porcentagem, destacando temas do 

cotiando dos estudantes. 

Antes de abordar os juros simples, os autores da obra mostraram ideias de 

onde podem ser aplicados, tais como: compra, venda, empréstimos, financiamentos. 

Isso mostra que 

  

O autor inicia o tópico de juros simples com uma surpresa agradável, pois o 
autor antes de mostrar a fórmula e apresentar os exemplos, faz uma revisão 
dos conceitos básicos e depois disso desenvolve a ideia de juro simples, 
mostrando ao aluno como este conteúdo está presente no seu cotidiano, 
ambientando o aluno, fazendo com que este sinta-se um agente ativo dentro 
da Matemática Financeira (p. 33) 

 

No entanto, depois abordam a temática, mas ao apresentarem exercícios, 

infelizmente privilegiavam exercícios que não faziam abordagem à problemas do 
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cotidianos do discentes. Quando abordaram juros compostos, o procedimento foi 

repetido. 

Gallas (2013) elucidou que a obra, mesmo de modo superficial apresentava 

os tópicos de descontos simples e composto. Além disso, a falta de situações-

problema com temas voltados ao dia a dia dos estudantes, sem dúvidas, deixou 

comprometida a compreensão do conteúdo. 

Finalmente Gallas (2013) destacou que os livros analisados na pesquisa, que 

são objetos importantes para o ensino aprendizado, ainda estavam sem cumprir aquilo 

que dizem os do PCN e PCNEM, sendo que um deles, o Livro 3, teve mais 

aproximações com o que se esperava de uma obra desse nível, tendo em vista as 

recomendações oficiais. 

Sousa (2014), em sua pesquisa também realizou as análises de alguns livros, 

a saber: 

(I) Matemática Completa, 1ª série. Ensino Médio. Autores: José Ruy Giovanni 

e José Roberto Bonjorno.  

(II) Matemática, Ensino Médio. Volume 3. Autoras: Kátia Stocco Smole e Maria 

Ignez Diniz.  

(III) Matemática Ciência e Aplicações, Ensino Médio. Volume 1. Autores: 

Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce, David Degenszajn, Roberto Périgo e Nilze de Almeida.  

(IV) Matemática, 1ª série. Ensino Médio. Autor: Luiz Roberto Dante.  

(V) Conexões com a Matemática, Ensino Médio. Volume 3. Organizadora: 

Editora Moderna. Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora 

Moderna. Editora responsável: Juliane Matsubara Barroso.  

(VI) Construindo a Matemática, Ensino Médio. Volumes I, II e III. Autores: 

Antônio de Pádua Raposo, Ciro Nogueira Filho, João Bosco Pitombeira de Carvalho, 

José Othon Dantas Lopes, Luciano Moura Cavalcante e Manoel Ferreira de Azevedo 

Filho.  

A pesquisa em questão mostrou que, em relação aos temas abordados no 

âmbito da Matemática Financeira, em todas as obras, porcentagem, juros simples e 

juros compostos são os assuntos com maior destaque e que, as obras procuraram 

contextualizar os problemas de Matemática Financeira. 

Os livros (I), (IV), (V) e (VI), quando trabalharam juros compostos, deram 

destaques para o cálculo do valor atual de um capital. Quanto à questão de maior 

abrangência, segundo a pesquisa, o livro (VI) foi o mais completo.  
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Além do mais, de acordo com a pesquisa,  

 
[...] o livro (VI) aborda também os seguintes pontos: sistemas de 
capitalização, capitalização simples, tipos de taxas, taxas proporcionais, 
taxas equivalentes, taxa efetiva, juros simples para períodos não inteiros, 
descontos comercial e por dentro, tanto para juros simples como para juros 
compostos. Aborda também rendas, anuidades, inflação e deflação. Em 
nenhum dos livros sequer foi mencionado o assunto sistemas de amortização 
(p. 59). 

 

Quando se fala em conexões entre os juros simples e as PA, bem como dos 

juros compostos com as PG, apenas no livro (I) não fazia tais apresentações.  

Quanto ao uso de tecnologias na educação, em especial o uso da calculadora 

se fazia presente nos livros (I), (II), (III) e (IV) e, no caso de uso de planilhas eletrônicas 

foi mencionada em apenas (II) e (V), fato que merece destaque a dica dada no livro 

(II), onde as pesquisadoras sugeriram a utilização da planilha gratuita, que são as 

trabalhadas nos laboratórios das escolas públicas, do Broffice, a qual é de fácil 

download. Até por que devemos que lembrar que nos laboratórios das escolas 

públicas se trabalham com softwares livres.  

Sousa (2014), após realizar as devidas análises dos livros didáticos, conclui 

que, apesar da relevância da Matemática Financeira para o cotidiano do estudante, a 

mesma ainda tem um tratamento aquém do necessário no âmbito do ensino médio, 

onde muitas vezes, as obras apresentam apenas sínteses de porcentagem, juros 

simples e juros compostos, fato que colaboração inferior necessária para a formação 

cidadã. 

 

3.1.2.3 Processo de ensino e aprendizagem 

 

O trabalho de Saito (2007) apresenta como aporte teórico os estudos de 

Barone (2004), Moreira (2006), Moreira e Macedo (2002), Letelier (1996), Gadotti 

(2000) e Libâneo (1998). 

As duas problemáticas da pesquisa foram: 

1) “Quais os fatores críticos para a implantação da educação em Finanças 

Pessoais nas grades curriculares?” (SAITO, 2007, p. 9), onde, através de uma 

pesquisa bibliográfica e documental o autor delineou uma visão geral sobre educação, 

currículo, política curricular e fatores críticos para a inserção da educação em finanças 

pessoais.  
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2) “Quais estratégias podem fomentar a capacitação dos indivíduos no âmbito 

escolar?” (SAITO, 2007, p. 9). Para responder essa indagação, o pesquisador lançou 

mão de entrevistas com alguns profissionais da área educacional, sendo assim, na 

verdade, aconteceu a busca de reconhecimento de estratégias que podem fomentar 

a capacitação financeira dos indivíduos no âmbito escolar, além de oferecer subsídios 

para a elaboração de futuras políticas públicas para a inclusão do tema no currículo 

das escolas. 

O trabalho tinha como principais objetivos buscar uma visão geral de 

educação, currículo, política curricular, finanças e processo decisório. 

Saito (2007) realizou pesquisa com várias entrevistas em seis escolas do 

estado de São Paulo. 

Além do mais, o trabalho de Saito (2007) apresentou alguns pontos 

interessantes, como por exemplo, a abordagem diferenciando poupança e 

investimento, o tratamento dado ao crédito, gestão de riscos e planejamento 

financeiro. O autor ainda indaga se a educação financeira deve ser tratada como um 

tema transversal ou como uma disciplina de fato. 

Um dos destaques de Saito (2007) é que  

 

Para o êxito das ações de educação em Finanças Pessoais, é necessário 
haver foco no desenvolvimento do pensamento crítico e do caráter não 
doutrinador, em detrimento da ênfase nos interesses comerciais e voltados 
ao consumo de um determinado produto financeiro (p. 99). 

 

Ao final, Saito (2007) apresentou sugestões no curto, médio e longo prazo 

com intuito de subsidiar políticas públicas para a inclusão da educação em finanças 

pessoais no currículo brasileiro, e expor orientações às instituições governamentais, 

escolas e faculdades voltadas à formação do corpo docente. 

Saito (2007) chegara a conclusão de que, as escolas brasileiras, com relação, 

a inserção dos temas financeiros nas aulas de Matemática, estão em ritmo mais lento 

que em outros países, como Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Austrália, Nova 

Zelândia e Coréia do Sul. 

O trabalho de Teixeira e Silva (2013) tem por objetivo indicar elementos de 

aplicabilidade prática, de conhecimentos de Matemática Financeira, para o 

desenvolvimento dos conhecimentos ligados diretamente ao dia-a-dia do mundo 

comercial.  
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Teixeira e Silva (2013) buscou contribuições nos PCN e em autores como 

Paiva (2008), dentre outros. 

O público que participou da pesquisa em questão foi composto de 28 

estudantes uma faixa etária entre 14 e 16 anos, com jovens capazes, pela maturidade, 

de iniciarem a administração o seu próprio dinheiro, onde, de início, partes teóricas 

como porcentagem, acréscimo, desconto, juros simples, juros compostos (cálculo de 

capital e montante), foram abordados. 

Teixeira e Silva (2013), em um segundo momento, trabalharam com ideias de 

valor atual envolvendo juros e porcentagem, propiciando assim que os estudantes 

percebessem, que em seu cotidiano, temas ligados a Matemática Financeira eram 

usados por eles. Além do mais a pesquisa mostrou, de modo didático, como situações 

de porcentagens e juros estavam presentes nas empresas e vendas, que são bem 

corriqueiros na vida das pessoas. Sendo assim os discentes foram estimulados a 

montarem uma empresa e fazerem pesquisas na busca de simular compras com 

preços mais acessíveis, encontrando custos menores e lucros maiores.  

O trabalho de Novaes (2009), tem como pressuposto a abordagem visual, 

criada pelo professor Augusto César Morgado e, afirma que “o conhecimento é 

construído por intermédio da visualização das operações financeiras utilizando um 

recurso visual, por nós denominado eixo das setas”. A autora, no trabalho, teve como 

objetivo verificar se um modelo que utiliza a visualização por meio do eixo e setas 

facilita a compreensão da Matemática Financeira por estudantes do ensino médio. 

Novaes (2009) buscara contribuições, de Serra (2006), Zot (2006), dentre 

outros. 

Além do mais, a autora destaca que os estudantes brasileiros em avaliações 

de larga escala envolvendo situações de porcentagem apresentam baixas notas. Para 

realizar o trabalho, a pesquisadora dividiu o trabalho em cinco partes: porcentagem, 

juros simples, fator de aumento e fator de desconto, juros compostos e o valor do 

dinheiro no tempo. 

Quando trabalhou os juros simples, a pesquisadora buscou estabelecer 

atividades em conexões com tópicos como PA e com função afim. Quando tratou dos 

juros compostos, usou estudos de equações exponenciais e PG. 

A proposta apresentada para realização da pesquisa é o eixo de setas, que 

evolui como uma escola de tempo, da esquerda para a direita, sendo composta de um 

eixo horizontal, onde permite uma visualização da variação dinheiro ao longo do 



75 
 
 

 

tempo privilegiando a compreensão do conteúdo, auxiliando e estimulando o 

estudante na criação de sua própria técnica, permitindo que os mesmos pensem e 

não que venham a fazer a memorização de fórmulas.  

Um destaque da pesquisadora foi que, ao se trabalhar Matemática Financeira, 

a escola capacita o estudante a entender melhor o mundo em que vive, 

 

[...] além de acreditarmos que através deste tema podemos capacitar o aluno 
a entender melhor o mundo em que vive, tornando-o mais crítico ao assistir 
um noticiário, ao ingressar no mundo do trabalho, ao consumir, ao cobrar 
seus direitos e analisar seus deveres (p. 7). 

 

Assim, ao realizar as análises a posteriori, pelo fato de que o índice de acertos 

para as questões foi elevado, Novaes (2009) conclui que as atividades sugeridas são 

significativas, bem como “a abordagem visual através do eixo das setas, levou os 

alunos à compreensão dos principais conceitos da Matemática Financeira, já que 

estes conseguiram resolver os problemas propostos sem a necessidade de se apoiar 

em fórmulas” (p. 165).  

A pesquisa mostrou que a abordagem visual, no ensino de Matemática 

Financeira, a despeito do público aplicado, sempre apresenta resultados positivos e, 

por tal situação conclui que, o método proposto no desenvolvimento do trabalho foi 

bem aceito por professores e estudantes, pois representa uma metodologia mais 

eficaz, dispensando uso de memorização de fórmulas, além de permitir melhor 

reflexão na resolução de problemas práticos. 

O trabalho de Kern, D. (2009) promoveu uma reflexão sobre o papel e a 

responsabilidade da escola em preparar os discentes para enfrentarem situações 

relacionadas ao mundo financeiro, bem como a possibilidade desse tema ser 

estudado a partir da realidade desses estudantes, com atividades práticas e 

significativas. O aporte teórico usado na pesquisa foi Freire (2001, 2006, 2007), 

D’Ambrósio (2007), entre outros. 

A pesquisadora realizou os seguintes estudos e procedimentos: levantamento 

teórico sobre a educação financeira e sobre o trabalho interdisciplinar; leitura do plano 

de estudos da escola em que foi realizada a pesquisa a fim de verificar se o mesmo 

contemplava assuntos relacionados com a educação financeira; aplicação de um 

questionário objetivando a identificação do perfil discente, bem como os 
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conhecimentos prévios sobre a temática; fez uma  intervenção pedagógica e a avaliou, 

com uma amostragem de oito estudantes através do estudo de entrevistas. 

O trabalho, supramencionado, foi realizado de forma interdisciplinar e 

composto de 12 encontros semanais de uma hora e quarenta minutos cada, com 

discentes do 3º ano do ensino médio de uma escola pública estadual do município de 

Ivoti – RS. Os estudantes, ao longo da pesquisa de campo, tiveram contato com temas 

como: história da moeda, impostos, economia doméstica, orçamento familiar, 

produtos bancários, consumo, aproveitamento total de alimentos, reciclagem como 

forma de trabalho e preservação do meio ambiente. 

Além do mais, a pesquisadora propôs aos estudantes problemas matemáticos 

do dia a dia, partindo de fatos retratados em reportagens, charges, entre outros; e 

dando um destaque a mais, através do uso do Excel, auxiliou os discentes no 

processo de organização das finanças pessoais. A questão que norteou a pesquisa 

foi: 

 
Os alunos do 3º ano do ensino médio de uma escola pública, no decorrer de 
sua trajetória de estudantes, tiveram algum contato com assuntos 
relacionados com uma Educação Financeira? Trabalhar na escola de forma 
que se possam relacionar os conteúdos curriculares com aspectos que dizem 
respeito ao “mundo financeiro” é possível? (p. 100). 

 

Em seus estudos, Kern, D. (2009) destacou que os assuntos que apresentam 

relação com a educação financeira deveriam ser trabalhados desde a pré-escola. 

Além do mais, a os estudos realizados por Kern, D. (2009) são bem enfáticos 

sobre o que o currículo das escolas brasileiras apresenta, pois entre outras temáticas, 

trazem a previsão de os conteúdos de Matemática Financeira possam ser abordados 

na escola, mas que o problema é que, tais temas são geralmente esquecidos nas 

aulas. 

A pesquisa de Almeida (2004) apresentou um levantamento, bem como a 

análise de como é possível trabalhar a Matemática Financeira através da utilização 

de problemas contextualizados, que retratem situações reais, por exemplo, aquelas 

apresentadas em jornais e revistas, para uma turma do Ensino Médio de uma escola 

pública. 

A fundamentação teórica pautada na investigação e na dinâmica da sala de 

aula Ponte (1997, 2002), na Educação Matemática crítica Skovsmose (2001), no papel 
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dos e na relação entre os sujeitos do processo de ensino e de aprendizagem Silva 

(1996); Freire (1975, 1992, 1996); Fiorentini (2000), e nos PCNEM.   

A questão que a pesquisadora investigara foi: “Quais reflexões, tensões e 

aprendizados emergem na tentativa de desenvolvimento de um projeto de ensino de 

alguns temas de Matemática Financeira?” 

Durante a realização da pesquisa, ela assumiu o papel de professora de uma 

turma de 1º ano do ensino médio em uma escola pública de Campinas e durante 20 

aulas, sendo três aulas por semana, desenvolvera a pesquisa de campo. 

Além do mais, a pesquisadora realizou uma entrevista semiestruturada com a 

professora da sala, onde a partir de um roteiro de várias questões, a mesma conseguiu 

obter informações sobre as percepções de como a mesma via o trabalho realizado 

pela pesquisadora, bem como os estudantes reagiram. 

Além de assistir as 20 aulas, os estudantes também responderam um 

questionário com perguntas abertas e fechadas, visando entre outras coisas ter a 

percepção sobre os dados socioeconômicos dos mesmos, como a comunidade 

discente percebia a importância do ensino médio e também suas acerca da 

Matemática.  

Além disso, vale salientar que as questões que nortearam a pesquisa foram: 

“Quais reflexões, tensões e aprendizados emergem na tentativa de desenvolver um 

projeto com abordagem diferenciada de alguns temas de Matemática Financeira numa 

sala de aula do ensino médio de uma escola pública estadual?” (p. 19). 

A pesquisadora, sob uma abordagem qualitativa, se valeu de instrumentos 

como: questionário, vídeo, áudio e diário de campo, buscara analisar as reflexões e 

tensões que surgiram durante o curso ministrado sobre temas de Matemática 

Financeira. 

Finalmente Almeida (2004) reafirma a importância da proposta desenvolvida 

em sala de aula, mostrando que contribui para a formação matemática do estudante 

e sua preparação para o mundo em que vive. 

 
Considero que a abordagem de conteúdos de matemática financeira no 
ensino médio pode contribuir com a formação matemática deste nível de 
aluno, bem como capacitá-lo para entender o mundo em que vive, tornando-
o mais crítico ao assistir a um noticiário, ao ingressar no mundo do trabalho, 
ao consumir, ao cobrar seus direitos e analisar seus deveres (p. 5). 
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3.1.2.4 Uso de tecnologias na educação 

  

O trabalho de Stieler (2007), que apresentou os resultados de uma 

experiência realizada por meio da Engenharia Didática e que buscava fazer a 

introdução, através do uso de planilha eletrônica do Excel, dos conceitos de 

capitalização simples e composta bem como o tema desconto simples. O aporte 

teórico foi baseado nos estudos de Almeida (1999), Kenski (1997) e Tajra (1998). 

Nos estudos de Stieler (2007), na análise a posteriori, ficou bem claro que a 

maior parte dos discentes conseguiu definir os conteúdos propostos e com o auxílio 

da planilha resolveram todas as atividades sugeridas. Além do mais o estudo em 

questão mostrou que os estudantes, quase sempre, estão presos a problemas que 

apresentam simplesmente o resultado numérico. 

A problemática a ser investigada foi se “o uso da planilha eletrônica do Excel 

motiva, facilita e, principalmente, cria o ele entre os conteúdos teóricos de Matemática 

Financeira e sua aplicação prática no dia-a-dia” (p. 18). 

Esse trabalho, por ser aplicado para estudantes de graduação, destacou-se 

apenas a metodologia aplicada, onde na verdade, focalizou assim a formação dos 

professores, para que no futuro, como profissionais da educação, tenham condições 

de desenvolver conceitos de Matemática Financeira de modo significativo.  

O trabalho de Caramori (2009) teve como objetivo fazer uma investigação 

sobre as opiniões dos professores de um Grupo de Formação Continuada sobre o uso 

da Calculadora HP-12C e da Planilha Excel para o ensino e aprendizagem de tópicos 

de Matemática Financeira.  

Essa pesquisa foi realizada com vinte professores de Matemática (do ensino 

fundamental e do médio) da Região Alto Uruguai, no norte do Rio Grande do Sul, onde 

problemas matemáticos que versavam os conceitos de porcentagem, juros simples e 

compostos, utilizando-se o emulador da calculadora HP-12C ($12C++) e a Planilha 

Excel foram trabalhados. 

Segundo Caramori (2009), a pesquisa mostrou que, devido a linguagem de 

programação da Calculadora HP-12C, os professores consideraram complexo o uso 

da mesma, no entanto viram-na como um bom recurso no estudo dos temas 

abordados na pesquisa. Já, em relação ao uso da Planilha Excel, devido a 

visualização, os resultados mostraram que a mesma desperta o interesse dos 

discentes para melhor estudar os temas da Matemática Financeira. 
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A pesquisa de Caramori (2009) apresentou uma proposta didática, através do 

uso da tecnologia, que relaciona o conhecimento científico aos problemas reais do 

cotidiano do estudante, de modo a gerar uma significação dos temas abordados nas 

aulas de Matemática Financeira.  

Conforme os PCN+, 

 

No Ensino Médio, etapa final da escolaridade básica, a Matemática deve ser 
compreendida como uma parcela do conhecimento humano essencial para a 
formação de todos os jovens, que contribui para a construção de uma visão 
de mundo, para ler e interpretar a realidade e para desenvolver capacidades 
que deles serão exigidas ao longo da vida social e profissional (BRASIL, 
2000, p. 111). 

 

Sendo assim, o professor pode e deve iniciar uma aula de Matemática 

Financeira a partir de reportagens de jornais, de fatos da vida dos estudantes, entre 

outros casos reais e pertinentes. Assim, 

 

Aprender Matemática de uma forma contextualizada, integrada e relacionada 
a outros conhecimentos traz em si o desenvolvimento de competências e 
habilidades que são 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 (Ibidem, p. 111). 

 

Finalmente Caramori (2009) destaca que, pelos dados observados na 

pesquisa de campo, a inserção de uso da tecnologia nas aulas de Matemática 

Financeira, trouxe resultados positivos, pois, o estudante e o professor, de certo modo, 

“ganham tempo” e assim, temas e questões mais amplas e com aplicações no 

cotidiano podem ser abordadas e resolvidas. 

 

3.2 ENSINO E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA FINANCEIRA SEGUNDO 

ESTUDANTES  

 

Esta seção traz a análise de uma pesquisa realizada com os estudantes do 

ensino médio de uma escola pública da rede estadual de ensino, os detalhes serão 

explicitados a seguir.  
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3.2.1 O método  

 

Esta pesquisa, que tinha como metas indagar fatos sociais sobre os discentes, 

aspectos didático–pedagógicos dos docentes e as dificuldades dos discentes para 

aprender conceitos de Matemática Financeira, foi realizada com 125 estudantes do 2º 

e 3º anos do ensino médio de uma escola pública estadual do município de Aurora do 

Pará-PA.  

A ação de execução da parte de campo deste trabalho ocorreu nos dias 1°, 5 

e 6 de setembro de 2016, onde, antes da aplicação dos questionários, realizou-se um 

contato prévio com a direção da escola e professores, destacando a importância do 

trabalho para a Educação Matemática, fato que foi repetido com os discentes em cada 

uma das salas onde o aplicou-se questionário. Após a aplicação do questionário, 

como alguns deles ficaram faltando respostas, 25 foram descartados, sendo assim, 

para efeitos de estudos e análise, apenas 100 foram considerados. 

O método usado nessa pesquisa foi, como supramencionado anteriormente, 

uma pesquisa de campo combinado com uma abordagem quantitativa, pois a mesma 

permite tem como cento a objetividade. 

 

Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa 
quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são 
grandes e consideradas representativas da população, os resultados são 
tomados como se constituíssem um retrato real de toda a população alvo da 
pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo 
positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com base 
na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos 
padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem 
matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre 
variáveis, etc. (FONSECA, 2002, p. 20). 

 

Quando a abordagem é quantitativa, de certo modo, o pesquisador tem mais 

facilidade sintetizar os dados e fazer a organização para divulgação, na verdade, 

segundo Contandriopoulos (1994), as informações produzidas por pesquisas dessa 

natureza são os mais publicados. 

 

3.2.2 O instrumento 

 

Existem diversos tipos de instrumentos para a realização de uma pesquisa, 

entre eles: entrevista, questionário e observação. Para realizar esta pesquisa, o 

instrumento foi um questionário (cf. Apêndice B). 
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Para Gil (1999, p. 128), a definição de questionário é uma  

  

[...] técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado 
de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o 
conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, 
situações vivenciadas etc. 

 

Além do mais, o autor supracitado, (p. 128-129) enumera algumas vantagens 

para o a aplicação da técnica de aplicação do questionário em relação as demais, que 

desempenham funções congêneres, a saber: 

 

a) possibilita atingir grande número de pessoas, mesmo que estejam 
dispersas numa área geográfica muito extensa, já que o questionário pode 
ser enviado pelo correio; 
b) implica menores gastos com pessoal, posto que o questionário não exige 
o treinamento dos pesquisadores; 
c) garante o anonimato das respostas; 
d) permite que as pessoas o respondam no momento em que julgarem mais 
conveniente; 
e) não expõe os pesquisadores à influência das opiniões e do aspecto 
pessoal do entrevistado. 

 

Considerando o que foi exposto, de forma coletiva elaboramos um 

questionário, no qual constava várias indagações sobre diversos temas relacionados 

à vida estudantil dos discentes, tais como: dificuldades de aprendizagem, participação 

da família nas atividades escolares, gosto pela Matemática, entre outros temas. Além 

do mais, o instrumento em questão apresentou uma parte que indagava a percepção 

dos discentes sobre as dificuldades apresentadas no processo de aquisição de 

conceitos relacionados a Matemática Financeira. 

 

3.2.3 Conhecimento da realidade 

 

Como foi bem destacado, a base de coleta de dados desta pesquisa foi a 

aplicação de um questionário com 21 questões. 

Como já foi destacado, as questões do instrumento desta pesquisa versaram 

sobre diversos temas da vida dos discentes e também sobre dificuldades de ensino-

aprendizagem de Matemática, em especial de Matemática Financeira. 

Todas as questões que foram inseridas no questionário tiveram uma 

importância fundamental para a realização da pesquisa, pois sabemos que o processo 

de ensino-aprendizagem não depende apenas de fatos isolados, entretanto, quando 
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as dificuldades aprecem ou quando o estudante consegue entender o assunto e fazer 

as devidas as aplicações na sua vida, um conjunto de fatores esteve por traz, isto é, 

a ação educacional, não acontece alheia ao mundo, pelo contrário, encontra-se bem 

inserida.  

 

3.2.3.1 A confiabilidade de um questionário 

 

Quando se trata de uma pesquisa que envolve seres humanos é muito 

importante que o pesquisador tenha ética, segundo La Taille (2008), o princípio da 

dignidade do ser humano deve ser mantido durante todo o processo. Por este motivo, 

faz-se necessário que a pesquisa tenha os dados devidamente validados por métodos 

estatísticos confiáveis.  

Quando uma pesquisa é realizada usando como instrumento um questionário, 

é importante que se possamos considerar duas situações sobre o mesmo: sua 

validade e sua confiabilidade. A validade de um questionário encontra-se relacionada 

ao fato de que o mesmo seja capaz de medir o que se deseja averiguar. E o que 

indagar sobre a confiabilidade?  

Em seus estudos Hayes (1998) conceituou o grau de confiabilidade como um 

resultado, que após medido, encontra-se livre da variância dos erros aleatórios. Indo 

além Richardson (1989), destaca que se um pesquisador não sabe a confiabilidade 

de seus dados, muitas dúvidas podem ser lançadas sobre as conclusões da pesquisa.  

Um dos índices bastante usado, que permite encontrar o grau de 

confiabilidade de um questionário é o Coeficiente alfa de Cronbach, que de acordo 

com Cortina (1993), é uma ferramenta bastante importante e difundida em pesquisas 

que apresentam o questionário como o instrumento principal.  

Ao fazermos uma breve pesquisa sobre este coeficiente chegaremos a 

concluso de que foi descoberto em 1951 por Lee J. Cronbach e que avalia, como já 

supramencionado, a consistência interna de uma escala, ou seja, para avaliar a 

magnitude em que os itens de um instrumento estão correlacionados (CORTINA, 

1993), isto é, faz a medida de correlação entre todos os itens que estão no instrumento 

do questionário (STREINER, 2003). 

Para calcular o coeficiente em questão, de acordo com Leontitsis e Pagge 

(2007), basta aplicar a equação a seguir: 
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                              , onde: 𝐾 é o número de itens, ∑𝑆𝑖
2 é o somatório da 

variância dos itens, 𝑆𝑇
2 é a variância da soma dos itens e 𝛼 é o alfa de Cronbach. 

De acordo com Magalhães (2008), os intervalos usados para a classificação 

da confiabilidade a partir do cálculo do coeficiente Alfa de Cronbach, estão dispostos 

a seguir: 

 

Quadro 6: Classificação da confiabilidade a partir do coeficiente  de Cronbach 
 

Confiabilidade Muito 

baixa 

Baixa  Moderada  Alta  Muito 

alta 

Valor do    <0,30 60,030,0   75,00,06   09075,0   90,0  

 

Fonte: Adaptado de Magalhães (2008). 

 

Em face do que foi descrito, é sempre importante que o pesquisar, após 

realizar a aplicação de um questionário e/ou de outro instrumento, possa buscar uma 

ferramenta que valide deus dados, para assim, respaldar seu trabalho dentro dos 

rigores que a ciência exige e, se for o caso, reaplicar a pesquisa, caso a confiabilidade 

não tenha sido confirmada. 

 

3.2.3.2 Alfa de Cronbach da questão 19 

 

O questionário aplicado apresentou várias questões de grande relevância, no 

entanto uma delas, a de número 19 que visava indagar os estudantes sobre o grau de 

dificuldade em aprender Matemática Financeira, teve a confirmação estatística, 

através do Alfa de Cronbach, de que as respostas dadas pelos discentes apresentam 

a devida confiabilidade. Para verificar o grau de confiabilidade dessa questão, fizemos 

a parametrização seguinte: 

 

Quadro 7: Parametrização para o cálculo do Alfa de Cronbach  
, 

GRAU PARÂMETRO 

Muito Fácil 1 

Fácil 2 

Regular 3 

Difícil 4 

Muito Difícil 5 
Fonte: Autor 
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Após usar o Software Microsoft Office Excel e fazer os devidos cálculos 

encontramos o valor 0,91 para o coeficiente Alfa de Cronbach, valor este que, de 

acordo com os estudos de Magalhães (2008), coloca este questionário com um grau 

de confiabilidade muito alto, isto mostra que as conclusões apresentadas, os devidos 

percentuais, sobre os mais diversos temas da Matemática Financeira, que foram 

abordados na questão 19, são de fato confiáveis e que apresentam cunho e rigor 

científicos. 

 

3.2.4 Resultados e análise 

 

A pesquisa, como supramencionado anteriormente, foi realizada através da 

aplicação de um questionário para 100 estudantes, que, de certo modo encontra-se 

dividido em quatro partes: perfil dos discentes; gosto pela Matemática; como os 

estudantes veem o ensino e avaliação e as dificuldades no aprendizado de 

Matemática Financeira. 

Quanto à faixa etária da idade, os estudantes pesquisados encontraram-se de 

15 a 23 anos, sendo que destes, 43% tinham 19 anos ou mais, o que encontra-se em 

desacordo com a legislação, pois a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), após ter seu artigo 32 modificado pela com a Lei nº 11.274/2006, destaca que 

“o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola 

pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade”, ou seja, muitos estudantes estão no 

ensino médio e já deveriam ter concluído esta etapa da educação básica, no entanto, 

esse fato pode ser atrelado a que muitos são de áreas rurais e a grande maioria 

trabalha para ajudar no sustento familiar. Além do mais 

 

Fatores escolares, sociais e culturais devem ser levados em consideração, 
porque a desigualdade social é refletida para dentro das escolas nas 
condições de acesso, ingresso e permanência principalmente para as 
populações de baixa renda, onde se observam problemas de toda ordem que 
se potencializam pela falta de oportunidades de se educarem (REIS, L., 2005, 
p. 6). 

 

Quanto a série em que estavam estudando, 41% do 2º ano e 51% do 3º ano. 

A grande maioria dos pesquisados, 59%, são do gênero feminino e todos são 

estudantes da rede pública estadual. 
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Em relação ao nível de escolaridade dos responsáveis, a maior parte deles, 

na verdade um número bem expressivo, 79% dos responsáveis masculinos e 64%, 

dos femininos, não chegaram a concluir o ensino fundamental, sendo que, 

respectivamente, 12% e 10%, não estudaram nenhuma série. Esse dado é bastante 

relevante e, ao mesmo tempo, preocupante, pois, por exemplo, uma pesquisa da 

Tribuna da Bahia, publicada em 10/08/2016 às 13h50min16s mostra que a 

escolaridade dos pais afeta o desempenho dos filhos no ENEM. O gráfico 1, a seguir, 

apresenta mais detalhes da pesquisa publicada por tal jornal. 

 

Gráfico 1: Relação entre escolaridade dos pais e a nota do ENEM dos filhos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Tribuna da Bahia 

 

Já em relação à profissão dos responsáveis, a maior parte, confirmando a 

questão da baixa escolaridade, indicou que os mesmos são agricultores, no caso dos 

homens e donas de casa, no caso das mulheres. Dessa forma, a primeira parte do 

questionário foi discutida. 
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Quando indagou-se sobre a questão das dependências de estudos na 

disciplina Matemática, a grande maioria, 77% da amostra pesquisada, disse nunca ter 

ficado “devendo” a disciplina de um ano para outro. 

Quando indagados sobre a frequência com que costumam estudar 

Matemática fora da escola, os números da amostra em questão destacam que 42% 

só estudavam na época de provas, 18% disseram não ter costume de estudar fora da 

escola, 9%, mais de três vezes por semana, 30% costumavam estudar três vezes ou 

menos por semana e apenas 1%, todos os dias. 

Quando foram perguntados se gostavam de Matemática, apenas 14% da 

amostra em questão, afirmou que não gostavam e os demais dividiram-se entre 47% 

gostar um pouco, 26% gostar e 13% gostar bastante. Essa amostra explicita o fato 

que poucos gostam bastante da Matemática, que é uma disciplina tão útil, assim como 

as demais, no entanto, estudos de Tatto e Escapin (2003), destacam que, mesmo 

antes da chegada à escola, muitos estudantes, pelo fato de ouvirem dos pais sobre 

as dificuldades que tiveram, já chegam com certa rejeição ao estudo em questão. 

Como foi supramencionada, a escolaridade dos pais é baixa para a amostra 

em questão, talvez ajude, de certo modo a justificar a resposta da sobre a pergunta: 

Quem lhe ajuda nas tarefas de Matemática? Onde os resultados da pesquisa mostram 

que obtivemos um resultado revelador que mostra 64% dos mesmos costuma estudar 

sozinhos e que 7% contam com ajuda dos amigos. Esses dados são bem parecidos 

com um estudo realizado por Moreira (2016), em escolas da capital, onde mostra que 

52,3% faziam as atividades sem ajuda nenhuma de familiares e/ou de outras pessoas, 

ou seja, a realidade de uma grande cidade e de uma do interior, não é muito diferente. 

Estudos realizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC), tendo como parâmetro os resultados do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), de julho de 2004, 

destacam que: 

 

[...] a criança, cuja família participa de forma mais direta no cotidiano escolar, 
apresenta um desempenho superior em relação àquela onde os pais estão 
ausentes do seu processo educacional. Ao conversarem com o filho sobre o 
que acontece na escola, cobrarem dele e ajudarem-no a fazer o dever de 
casa, falarem para não faltar à escola, tirar boas notas e ter hábito de leitura, 
os pais estarão contribuindo para a obtenção de notas mais altas (BRASIL, 
2004). 
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A participação familiar é muito importante no processo educacional dos filhos 

e, muitas vezes, os responsáveis até participam, mas não deveriam, pois como foi 

explicitado pelos dados dessa pesquisa, a escolarização dos mesmos impede uma 

ação mais ampla no sentido de ajudar nas tarefas extraclasse. 

Esse fator é mais preocupante pelo fato de que apenas 23% dos estudantes 

dessa amostra afirmaram entender sempre as explicações dadas pelo docente nas 

aulas de Matemática e sem a ajuda dos responsáveis, consequentemente o 

rendimento e aprendizado saírem aquém do esperado. Uma explicação para o fato de 

que poucos entendem o que o professor fala em sala, segundo nossa vivência 

docente, é o fato das vivências anteriores que muitos discentes tiveram, como: estudar 

em locais heterogêneos, falta de estudar um conteúdo, entre outros. Na verdade, 

existem estudos que coadunam com esse posicionamento, pois 

 

[...] um aluno pode, por exemplo, saber praticamente tudo sobre a 
Proclamação da República Brasileira e ignorar completamente as capitanias 
hereditárias. Mas não será capaz de estudar Trigonometria se não conhecer 
os fundamentos da Álgebra, nem entenderá essa última se não souber as 

operações aritméticas (LIMA, 1995 apud MILANI, 2006, p. 13). 

 

Com relação a questão das avaliações em sala de aula, os estudantes, na sua 

maioria, 56% da amostra, destacaram que o professor avalia unicamente através da 

prova escrita. Estudos mostram que esse valor até aumenta em outros locais, pois as 

nossas escolas estão centradas no modelo de avaliação que teve início no século XVI, 

no entanto, as perspectivas modernas de avaliação mostram que “a sala de aula é o 

lugar onde, em termos de avaliação, deveria predominar o diagnóstico como recurso 

de acompanhamento e reorientação da aprendizagem, em vez de predominarem os 

exames como recursos classificatórios” (LUCKESI, 2003, p. 47). 

Ainda sobre a questão de avaliação, quando indagou-se sobre os sentimentos 

diante da realização de um exame, as respostas foram diversas, das quais: 28% 

tranquilos, 5% entusiasmados e tranquilos e os demais, 19% com preocupação, 17% 

com medo e preocupado, entre outros termos. Na verdade, pela amostra percebemos 

que 67% dos discentes não apresentam uma relação tranquila para com os momentos 

de avaliação da aprendizagem, além disso, esses dados não se diferem dos estudos 

de Moreira (2016), que constatara que, como supramencionado, na capital, 70,8% dos 

estudantes têm relação semelhante para com a avaliação. 
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Na verdade, a avaliação é via de mão dupla, onde o estudante e o professor 

aprendem durante o processo, ambos são avaliados, o discente para saber onde 

encontra-se no processo de aprendizagem de um dado conteúdo e o professora para 

saber se suas técnicas e objetivos foram eficientes nas aulas.  

Quanto ao processo didático que o professor utilizava para ministrar as aulas 

de Matemática Financeira, indagamos: como o professor, nas aulas de Matemática 

Financeira, ministrava as aulas? As respostas foram: 71%, começando pela definição 

seguida de exemplos e exercícios, que é comumente usada na maioria das aulas, 

onde estudos revelam números semelhantes em outras localidades; 21%, começando 

com uma situação problema para depois introduzir o assunto; 6% criando um modelo 

para situação e em seguida analisando o modelo; 1%, utilizando ferramentas 

tecnológicas para resolver problemas e 1%, outra metodologia. 

Quando a técnica usada pelo professor para fixar os conteúdos de Matemática 

Financeira, as respostas, para essa amostragem foram: 63%, apresentava uma lista 

de exercícios para serem resolvidos, fato que, pela experiência docente posso 

constatar que acontece na maioria das aulas; 3%, apresentava jogos envolvendo o 

assunto; 29%, mandava resolver os exercícios do livro didático; 4%, mandava que 

você procurasse questões sobre o assunto para resolver e 1%, não propunha 

questões de fixação. 

Quando a metodologia a ser adota nas aulas, uma boa sugestão, por envolver 

o estudante e fazê-lo ator do seu processo educacional, é o ensino por atividade, pois 

assim os discentes passam a assumir posturas ativas no processo, que permite entre 

outras coisas melhorar o conhecimento e depois a percepção em relação aos exames 

e também o entendimento nas aulas de Matemática, pois  

 
[...] é importante, portanto, que comecemos a repensar a maneira de como 
ensinar a Matemática, concretamente, visando quebrar os esquemas 
tradicionais e oferecer aos estudantes, informações que possam suprir suas 
necessidades, que envolvam suas habilidades psicomotoras, onde eles 
possam manusear materiais e posteriormente passar ao domínio cognitivo 
(MENDES e SÁ, 2006, p. 10). 

 

Além dessa tendência do ensino de Matemática existem outras, as quais 

foram supramencionadas anteriormente e que merecem destaque durante as aulas, 

dependendo do tema e contexto que o professor vai abordar. Deste modo, as 

informações produzidas pela pesquisa mostram que os discentes têm, na sua maioria, 

acesso a tecnologias como internet, apenas 15% não têm acessam a rede mundial e 
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71% têm celular, fato que possibilita uso dessas ferramentas nas aulas como um 

aliado forte no processo de ensino aprendizagem e na construção de conceitos por 

redescobertas, pois, de acordo com os PCN 

 

É preciso ainda uma rápida reflexão sobre a relação entre Matemática e 
tecnologia. Embora seja comum, quando nos referimos às tecnologias ligadas 
à Matemática, tomarmos por base a informática e o uso de calculadoras, 
estes instrumentos, não obstante sua importância, de maneira alguma 
constituem o centro da questão (BRASIL, 2000,  p. 41).  

 

Fica evidenciado, como já descrito anteriormente, que o uso da calculadora e 

outros instrumentos tecnológicos devem ser usados pelos estudantes do ensino 

médio, não como o centro da aprendizagem, mas como um auxiliar ao processo.  

Um destaque especial será realizado com relação ao grau de dificuldades que 

os 100 estudantes afirmaram, ao se deparar com cada um dos itens e/ou conceitos 

pertinentes a Matemática Financeira. O quadro a seguir nos apresenta os detalhes: 

 

Quadro 8: Assuntos e grau de dificuldade para aprender temas da Matemática 

Financeira 

(continua) 

 Nº Assunto/habilidade 

Grau de dificuldade para aprender 

Muito 

Fácil 
Fácil Regular Difícil 

Muito 

Difícil 

01 Definição de Juros Simples 16% 26% 37% 14% 7% 

02 Definição de Capital 9% 22% 45% 16% 8% 

03 Definição de Taxa 9% 26% 41% 19% 5% 

04 Definição de Montante 3% 13% 39% 35% 10% 

05 Capitalização Simples 6% 20% 48% 19% 7% 

06 Capitalização Composta 3% 8% 40% 34% 15% 

07 Definição de taxas 
proporcionais 

1% 21% 38% 28% 11% 

08 Definição de Juros 
Compostos 

6% 16% 41% 22% 15% 

09 
Definição de taxas 
equivalentes 

3% 17% 39% 25% 16% 

10 
Relacionar Juros Simples e 
modelo da Função Afim 
 
m  

5% 17% 37% 27% 14% 

11 
Relacionar Juros Simples e 
Progressão Aritmética 

3% 9% 34% 35% 19% 
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 (conclusão) 

Nº Assunto/habilidade 

Grau de dificuldade para aprender 

Muito 

Fácil 
Fácil Regular Difícil 

Muito 

Difícil 

12 
Relacionar Juros 
Compostos e modelo da 
Função Exponencial  

5% 11% 31% 37% 16% 

13 
Relacionar Juros 
Compostos e Progressão 
Geométrica 

8% 11% 39% 29% 13% 

14 
Definição de Descontos 
Simples 

10% 23% 42% 20% 5% 

15 Definição de Descontos 
Compostos 

5% 19% 43% 22% 11% 

16 
Definição de 
aumentos/descontos 
sucessivos 

13% 20% 38% 20% 9% 

17 Definição de lucro/prejuízo 15% 19% 38% 22% 6% 

18 
Aplicar temas da 
Matemática Financeira em 
situações problemas 

10% 9% 39% 24% 18% 

 Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

 

Como foi destacado anteriormente, alguns temas da Matemática Financeira 

precisam de outros conhecimentos prévios, de outros temas matemáticos que venham 

a dar sustentáculo para a compreensão e sistematização de novos conceitos, fato 

este que pode ser percebido à medida que as questões apresentadas no quadro 

anterior tendem a relacionar dois temas conjuntamente, a exemplo disso temos a item 

11, onde 54% dos discentes da amostra afirmaram que a situação era de grau difícil 

ou muito difícil. 

Na realidade, pelos dados apresentados, temos duas situações a serem 

consideradas: ou os temas não foram abordados em sala de aula ou então o foram 

de maneira fragmentada. 

Se considerarmos a segunda possibilidade, o que de fato parece ser mais 

provável, pois todos os discentes afirmaram ter estudados os temas pertinentes no 

questionário, a solução não é tão simples, mas felizmente possível, pois cremos que 

se, no processo de formalização do conhecimento, no âmbito do planejamento 
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docente, o mesmo levar em consideração os pressupostos das teorias de 

aprendizagem e conhecimento, em especial aquela estudada por Ausubel, muitas 

situações serão fortemente minimizadas.   

Pois bem, a teoria em questão, de modo sucinto destaca que, para o professor 

tenha êxito no processo de ensino aprendizagem, deve “estudar seu aluno”, ou seja, 

descobrir o que o aluno já sabe e assim, através de esquemas e organizadores 

prévios, poderá ensiná-lo de modo significativo, pois a chave para que de fato haja 

aprendizagem, de acordo com esta teoria, encontra-se no conhecimento prévio do 

estudante. Nessas condições, a aprendizagem significativa de Ausubel “é concebida 

como processo de compreensão, reflexão e atribuição de significado do sujeito, em 

interação com o meio social, ao constituir a cultura e por ela ser constituído” (MASINI, 

2011, p.16). Freire (2007), ao concordar com a teoria em questão, indaga:  

 

Por que não discutir com os alunos a realidade concreta que se deva associar 
à disciplina cujo conteúdo se ensina? [...] Por que não estabelecer uma 
intimidade entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a 
experiência social que eles têm como indivíduos? (p. 30). 

 

Na verdade Freire (2007) reforça a teoria de Ausubel, pois quando se 

considera a experiência social do educando, faz-se uma ponte, cria-se subsunçores, 

que são tão defendidos pela teoria da aprendizagem significativa. 

A teoria da aprendizagem significativa tem como alicerce o processo 

relacional, a relação em suas várias vertentes:  

    

1) Relação do homem com o mundo que o cerca;  
2) Relação de quem ensina com aquele que aprende;  
3) Relação do compreender de quem ensina com o compreender de quem 
aprende;  
4) Relação do conteúdo a ser ensinado com o que aquele que aprende já 
conhece;  
5) Relação do que se propõe ensinar com as condições de quem vai aprender 
– seus interesses, nível de elaboração, representações e conceitos 
disponíveis nessa programação de ensino (MASINI, 2011, p. 17).  

 

Sem dúvidas, de acordo com o que foi mencionado, face aos dados 

pertinentes no quadro 8, o professor, como facilitador do processo de ensino-

aprendizagem, partindo do viés da aprendizagem significativa, por exemplo, antes de 

iniciar o estudo o tema juros simples, deve indagar os conhecimentos prévios dos 

estudantes sobre função do primeiro grau e PA; caso semelhantes nos estudos de 
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juros compostos com a PG e as Funções Exponenciais, entre outros temas 

pertinentes. 

 

3.3 PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA  

 

Esta seção apresenta uma abordagem sobre alguns pontos de vista que 

circundam o processo de ensino e aprendizagem da Matemática, como: “O uso da 

calculadora‟, “O ensino por atividades” e “A resolução de problemas”, metodologias 

que servirão de suporte para a realização de nossa pesquisa, que visa fazer a 

aplicação de uma sequência didática, diferente da tradicional, e posterior validação da 

mesma,  para potencializar  ensino e minimizar as dificuldades no âmbito da 

Matemática Financeira na educação básica. 

 

3.3.1 O ensino de Matemática 

 

Um dos maiores desafios da escola na atualidade que, indubitavelmente é 

percebido por toda comunidade escolar, é o ensino de Matemática, uma vez que tal 

disciplina não tem apresentado resultados satisfatórios nos processos avaliativos e 

também o índice de reprovação é alto. 

Apesar das dificuldades pertinentes ao ensino e aprendizagem da 

Matemática, a mesma, desde o tempo das cavernas tem desafiado, em alguns casos 

por necessidades que o homem tem de aprendê-la. De acordo com Oliveira, Alves e 

Neves (2008), por precisar calcular quantidade de alimentos, animais e pessoas, 

sendo assim, conceitos como os de números, percepção de semelhanças e diferenças 

foram surgindo. Deste modo, de acordo com as ideias supramencionadas, a 

Matemática tem-se mostrado como uma ferramenta responsável pelo processo de 

evolução do homem.  

Na realidade, quando a evolução social acontecia, a Matemática estava 

presente, de certo modo dando o devido suporte para que os povos da antiguidade 

registrassem grandezas como o tempo, através dos movimentos do Sol, de satélites, 

como a lua, e outros astros. 
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3.3.2 O uso da calculadora no processo de ensino-aprendizagem da Matemática 

 

É um fato perceptível de que a maioria das aulas é ministrada de modo 

expositivo e, como consequência, os estudantes tem se mostrado como atores 

desinteressados. Vale lembrar que a técnica de ministrar aulas expositivas tem sua 

importância no processo pedagógico e auxilia bastante no processo de ensino-

aprendizagem, pois, entre os diversos papeis desenvolvidos pelos professores, Freire 

e Shor (1996 apud Silva, A. 2005) destacam que o docente pode ministrar aulas 

expositivas, promover discussões e pesquisa entre os discentes. 

Na verdade, o professor deve usar várias técnicas para ministrar suas aulas, 

pois assim vem a contribuir para que forme um ser consciente de que o conhecimento 

é um processo e por isso, cada pessoa deve participar de modo ativo. Para Silva, A. 

(2005), a educação deve ser, sempre que possível, vinculada aos fatos que os 

estudantes presenciam e usam, um exemplo desse fato é a calculadora, onde 

praticamente, na atualidade, quase todos têm acesso. 

 Os PCN, quando destacam os diversos recursos didáticos, elencam o uso da 

calculadora como uma ferramenta capaz de contribuir para a formação de atitudes 

nos discentes, preparando-os para enfrentar desafios, buscando soluções e criando 

estratégias.  

Além do mais, o uso de instrumentos tecnológicos na nossa vida é inegável, 

pois na concepção de Assude (1990 apud Jucá, 2008, p. 65 - 66) 

 

As calculadoras e todos os outros meios informativos têm, neste momento, 
uma realidade social que não pode ser desprezada: elas existem e as 
pessoas as utilizam, sobretudo, nos cálculos elementares. Essa realidade 
social pode servir como pressão no tocante à escola, que deve estar em 
contacto com o meio que a circunda, e não pode se abstrair das pressões 
que esse meio exerce, assim como das suas necessidades e dos seus 
pedidos. 

 

Como, destacado anteriormente, não resta dúvidas de que a calculadora é 

uma ferramenta pedagógica importante, no entanto existem algumas resistências por 

parte de alguns educadores quanto ao uso da mesma, tal ação pode ser explicada, 

de acordo com D’Ambrosio (2003) pelo fato de que existe um excessivo 

conservadorismo aliado a falta de conhecimento sobre como a tecnologia foi usada, 

ao longo das eras, como um meio que foi decisivo na determinação dos rumos 

tomados pelas civilizações.  
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Além do mais, na concepção de Borba (1994 apud Schiffl, 2006), a restrição 

ao uso de calculadora vem como parte de um processo de formação, pois muitos 

professores foram educados apenas com uso dos recursos como lápis e papel.  

 

3.3.3 O ensino por atividades 

 

Os dados educacionais nos têm mostrado que o ensino de Matemática, em 

especial nas escolas públicas, que os estudantes não saem-se bem nos exames em 

tal disciplina, onde discentes estão insatisfeitos em seus desempenhos, fazendo com 

que esta seja encarada como uma matéria difícil o que consequentemente promove a 

rejeição de seu estudo e com professores preocupados com a disciplina, que tem 

apresentado índices de reprovação elevados.  

Para que tal realidade seja alterada, os professores têm buscado novas 

metodologias, para que assim as aulas sejam mais eficazes e que realmente a 

aprendizagem em sala de aula passe a ser uma realidade. 

Como uma alternativa para o método de ensino de Matemática tradicional, 

que como foi destacado, tem sido mais motivo de baixos índices e de motivação, em 

alguns casos, de abandono escolar, o Ensino de Matemática por Atividade surge 

como uma boa opção metodológica, na qual na concepção de Mendes e Sá (2006), 

deve ser inserido pelos professores em sala de aula, de modo que a dinâmica de 

realizar experimentos, por parte dos estudantes, possa fazer com que os mesmos 

percebam a importância da Matemática e do significado do seu aprendizado.  

O Ensino por Atividades nasceu dento do no final do movimento “Educação 

Progressiva”, iniciado no final do século XIX e que foi bastante difundido no âmbito do 

ensino da Matemática na década de 1980. Ronca e Escobar (1988, p. 17) colocam 

fatos importantes dentro do processo de ensino aprendizagem, tais como o ato de 

“despertar no aluno a capacidade de elaborar sobre as informações, desenvolvendo 

o seu poder de raciocínio”. 

O Ensino por Atividade, enquanto metodologia de ensino tem como objetivo 

principal trabalhar os conteúdos matemáticos, de modo que os estudantes possam 

ser capazes de descobrir, através de mecanismo apresentados pelo professor, as 

generalizações ou as regras, sem que antes, o professor tenha passado tal 

informação. Nessas condições, quando a Matemática é ensina por meio de atividades, 
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o discente vai descobrindo e concluindo, sendo, não um sujeito passivo, mas ativo 

dentro do processo do seu aprendizado.  

Sá (2009, p. 14-15) propõe que:  

 

[...] a prática metodológica do ensino de Matemática por atividade dá 
oportunidade ao aluno de construir sua aprendizagem, por meio da aquisição 
de conhecimentos e redescoberta de princípios. Esse tipo de abordagem 
interativa permite ao aluno realizar um grande número de experimentos, 
interpretá-los para depois discuti-lo em classe com o professor e colegas. 

 

Nessa perspectiva de ensino, o professor não encaminha sua aula iniciando 

pela apresentação de conceitos, seguido de definições, exemplos e exercício. Neste 

caso, a aula é introduzida com a apresentação da atividade e os itens interrogativos 

desta, vão conduzindo os estudantes a perceberem e descobrirem uma lei geral ou 

uma regularidade que o auxilie na compreensão e resolução da atividade. Com isso, 

o estudante vai construindo/descobrindo noções matemáticas a partir do objetivo 

proposto para cada atividade, pois pressupõe sua ação direta com as situações 

apresentadas.   

Fossa (2000, p. 10 - 11) também destaca que:  

 

O professor, geralmente, determina a agenda proposta, orienta a construção 
e valida os resultados, mas ao final das contas é o aluno quem deve fazer as 
construções. Dessa forma, as avaliações são feitas com o intuito de 
determinar o que o aluno construiu para que o professor possa determinar 
como continuar a sua orientação. 

 

Sem dúvidas, tais aspectos tendem a colaborar para que o estudante possa 

desenvolver habilidades de: analisar, planejar, testar, concluir e generalizar. Para Sá 

(2009), essa metodologia requer, assim como as demais, planejamento e execução 

de um plano, mas que para haja um aprendizado efetivo, alguns cuidados devem ser 

considerados: para haver um aprendizado efetivo.  

 

• As atividades devem apresentar-se de maneira auto-orientadas para que os 
alunos consigam conduzir-se durante a construção de sua aprendizagem;  
• Toda atividade deve procurar conduzir o aluno à construção das noções 
matemáticas através de três fases: a experimentação, a comunicação oral 
das ideias apreendidas e a representação simbólica das noções construídas;  
• As atividades devem ter características de continuidade, visto que precisam 
conduzir o aluno ao nível de representação abstrata das ideias matemáticas 
construídas a partir das experiências concretas vivenciadas por ele (p. 18). 
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Além do mais, o Ensino por Atividade, segundo Sá (2009, p. 18), visa 

“conduzir o aprendiz a uma construção constante das noções matemáticas presentes 

nos objetivos das atividades”, ou seja, cada etapa do processo é importante, pois são 

elas que, através da vivência na experimentação, serão o subsídio para o estudante 

fazer a construção final dos conceitos em desenvolvimento. 

Já para Fossa (2001), para que haja aprendizado, o uso de atividades no 

ensino de Matemática deve conter:  

 Objetivo claro por parte do professor que for usar as atividades;  

 Estar estruturadas, a fim de permitir a familiarização pelos estudantes;  

 Levar os estudantes a formular hipóteses a seres investigadas e discutidas entre 

si;  

 Registro final dos resultados obtidos;  

 Se organizadas de modo a reunir várias atividades a fim de atingir um número 

pequeno de objetivos.  

Os estudos de Pophan e Baker (1976 apud Paula, 2012) apresentam que para 

uma sequência de atividades alcance seus objetivos dentro do âmbito educacional, 

os fatores pertinentes à organização e planejamento, que foram destacados por Fossa 

(2000) e Sá (2009), devem ser divididos em seis partes, saber: A revelação dos 

objetivos, O propósito percebido, A prática apropriada, O conhecimento dos 

resultados, a diferenciação do ensino e a consecução dos objetivos afetivos. 

Quanto aos objetivos, que é a primeira parte, Pophan e Baker (1976 apud 

Paula, 2012) explicita que os mesmos devem ser bastante claro, elaborados em uma 

linguagem que o estudante seja capaz de compreender, sendo assim “[...] não deve 

restar dúvida no espírito do aluno sobre as intenções do professor” (ibidem, p. 28). O 

pesquisador sugere que o professor, logo no início das atividades, revele tais objetivos 

aos estudantes. 

A segunda parte, que é Propósito percebido é muito importante, pois é nela 

que, na concepção do autor, “[...] deve-se mostrar aos alunos o valor do que está se 

estudando” (ibidem, p. 28).  

A terceira parte, que é “A prática apropriada” é de vital importância para uma 

sequência de atividades, pois é nela que “o professor pode oferecer oportunidades, 

durante uma sequência de ensino, para que o aluno se comporte de um modo 

coerente com os objetivos do ensino” (ibidem, p. 28). Este princípio elucida a 

necessidade devem as atividades sejam apropriadas e que sejam em número 
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suficiente para que o estudante tenha a possibilidade de alcançar o que o professor 

havia planejado. 

A quarta parte, que é “O conhecimento dos resultados” é o momento em que 

“[...] deve-se tomar medidas para capacitar os alunos a determinar a adequação de 

suas respostas logo depois de emiti-las” (ibidem, p. 29). Esta parte destaca a 

necessidade de que, a conclusão de uma aula, isto é, a construção da regra por parte 

dos estudantes seja dentro do mesmo período de aula.  

A quinta parte, que é “A diferenciação do ensino”, tem duas possibilidades na 

visão de Pophan e Baker (1976 apud Paula, 2012); a primeira, a primeira consiste em 

modificar os objetivos para estudantes diferentes, de modo que cada um deles tenha 

em suas atividades objetivas diferentes e a segunda propõe o uso de diferentes meios 

para alcançar fins idênticos.  

E, finalmente, a última parte, que “consecução dos objetivos afetivos”, que na 

visão do pesquisador tais fatos são importantes, assim como os cognitivos, dentro do 

processo de ensino, uma vez que “[...] se o professor deseja promover uma resposta 

mais positiva do aluno para com o assunto, certamente fez sentido associar a este um 

número tão grande quanto possível de fatores positivos” (ibidem, p. 29).  

Assim, vemos o Ensino por Atividade, ao ser usado como metodologia de 

ensino tem a capacidade de conduzir o discente a desenvolver ou ampliar seu encanto 

pela Matemática, tornando-o um agente ativo no processo educacional, fazendo com 

que os mesmos percebam o quão importante é a Matemática. 

Vale ressaltar que, além do uso de Ensino por Atividades nas aulas de 

Matemática, outros métodos podem ser usados, como é o caso da Resolução de 

Problemas que, a seguir, será explicitado. 

 

3.3.4 A resolução de problemas  

 

Nesta seção, discutimos alguns conceitos sobre o uso da resolução de 

problemas nas aulas de Matemática, bem como a visão de alguns pesquisadores, 

que, de certo modo apresentam caminhos e perspectivas distintas. 

Se considerarmos a formação para a cidadania, a Resolução de Problemas, 

abre muitas possibilidades para que sejam trabalhadas dentro da educação 

matemática e, deste modo, auxilia dentro do processo educativo. A seguir, 

explicitaremos algumas contribuições de estudos sobre a resolução de problemas. 
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3.3.4.1 Aporte teórico 

 
O ser humano sempre buscou ao longo dos séculos, resolver alguns 

problemas, alguns de ordem prática, isto é, que estavam mais relacionados com 

questões do cotidiano e outros, apenas para exercitar o raciocínio e, em muitos casos, 

desafiar outras pessoas em alguns duelos. 

Sendo assim, por uma questão epistemológica, para descobrir meios de 

solucionar problemas ao seu redor, o ser humano é provocado, encontrando assim 

meios, até então desconhecidos, para resolver uma situação-problema, o que de certo 

modo, é bom para o processo de aprendizagem. 

Quando o ser humano busca construir esquemas para que, por seu próprio 

meio, sendo ou não provocado por outro sujeito que, no processo educacional é o 

professor, recebe o nome de atividade heurística. 

Ao discorrer sobre essa temática Puchkin (1969 apud Medeiros Junior, 2007, 

p. 39 - 40) salienta: 

 
Acontece que, na vida quotidiana, [...], freqüentemente surgem diante do 
homem situações que geram conflitos entre as circunstâncias e as exigências 
do exercício de uma atividade. Precisa o homem executar uma série de ações 
e solucionar este ou aquele problema. Contudo, as condições reinantes não 
lhe propiciam meios para solucionar esses problemas. E mesmo todo o seu 
arsenal de experiências passadas não lhe apresenta qualquer esquema 
completo adequado às condições emergentes. A fim de descobrir uma saída 
para a situação, deve o homem criar uma nova estratégia de ação, isto é, 
concretizar um ato de criação. Contingência como esta é, normalmente, 
denominada um problema ou uma situação problemática, ao passo que o 
processo psíquico que, ao auxiliar sua solução elabora uma nova estratégia 
que se mostra como algo inédito é designado como pensamento criador ou, 
para usarmos terminologia que nos vem de Arquimedes, atividade heurística.  

 

A palavra heurística, em termos pedagógicos, pode ser definida como: 

“método educacional que consiste em fazer descobrir pelo aluno o que se lhe quer 

ensinar” (HOUAISS, 2001). 

Em face do exposto, pode-se inferir que, em relação à resolução de 

problemas, a heurística pode ser um conjunto de métodos que conduzem à 

investigação e, consequentemente, a resolução de um problema (VILANOVA, 2000). 

Essa técnica, desde os tempos antigos era usada, por exemplo, o renomado filosofo 

grego, Sócrates (469 - 399 a.C.), já usava a heurística. 

De acordo com Tahan (1961 apud Medeiros Junior, 2007, p. 40), a heurística 

pode ser dividida em duas partes, a saber: 
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Método negativo ou irônico: o professor finge-se ignorante e faz sucessivas 
perguntas aos alunos, como se desejasse aprender. 
Método positivo ou maiêutica: o professor parte das respostas dadas pelo 
aluno para fazer outras perguntas, seguindo do concreto para o abstrato, do 
particular para o geral. 

 

Pode-se perceber que a atividade heurística é importante no processo de 

resolver problemas, e por tal fato Polya (1945) destaca: 

 
A Heurística moderna esforça-se por compreender o processo de resolução 
de problemas, especialmente as operações mentais, tipicamente úteis nesse 
processo. Dispõe de várias fontes de informação, nenhuma das quais deve 
ser desprezada. Um estudo sério da heurística deve levar em conta tanto as 
suas bases lógicas quanto as psicológicas, não deveria negligenciar aquilo 
que autores antigos como Pappus, Descartes, Leibnitz e Bolzano disseram 
sobre o assunto, mas muito menos deveria negligenciar a experiência 
imparcial. A experiência na resolução de problemas e a experiência na 
observação dessa atividade por parte de outros devem ser a base em que a 
heurística é construída. Nesse estudo, não deveríamos descurar de nenhum 
tipo de problema, e deveríamos buscar os aspectos comuns na maneira de 
tratar de problemas de toda a sorte: deveríamos visar aos aspectos gerais, 
independentemente do assunto do problema. O estudo da heurística tem 
objetivos “práticos”: uma melhor compreensão das operações mentais 
tipicamente úteis na resolução de problemas poderia exercer uma influência 
benéfica sobre o ensino, especialmente sobre o ensino da Matemática 
(POLYA, 1945, p. 129-130). 

 

Polya (1945) nos indica que, ao longo dos anos, desde os tempos mais 

antigos, grandes estudiosos buscaram desenvolver técnicas para solucionar 

problemas, tendo como base a heurística. O matemático grego Pappus (c. 290-350), 

em sua obra Analyomenos já destacava a sistematização de métodos para resolver 

problemas. Além dele, Descartes (596-650), Leibnitz (1646-1716), Bernardo Bolzano 

(1781-1848) também trabalharam na mesma perspectiva na tentativa de lançar 

métodos para solucionar a mesma temática. 

Para melhor entendimento sobre as ideias de como os fatos pertinentes a 

Resolução de Problemas foram tratados, a seguir apresentaremos alguns conceitos 

desse tema. 

 

3.3.4.2 Conceitos de problema 

 

Nesta seção, para melhor entender o tema pertinente à metodologia de 

resolução de problemas, faremos uma abordagem conceitual com base em diversas 

pesquisas. 
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Uma definição bastante clássica para o que venha a ser um problema pode 

ser vista nos estudos de Lester (1983), onde se destaca que um problema é um caso 

em que se precisa encontrar uma solução e que não se tem um caminho rápido e 

direto que o leve à solução. 

Ao buscar conceituar o quem a ser um problema, no livro Matemática para 

aprender a pensar Vila e Callejo (2006), com muita propriedade destacam 

 

Reservaremos, pois, o termo problema para designar uma situação, proposta 
com finalidade educativa, que propõe uma questão matemática cujo método 
de solução não é imediatamente acessível ao aluno/resolvedor ou ao grupo 
de alunos que tenta resolvê-la, porque não dispõe de um algoritmo que 
relaciona os dados e a incógnita ou de um processo que identifique 
automaticamente os dados com a conclusão e, portanto, deverá buscar, 
investigar, estabelecer relações e envolver suas emoções para enfrentar uma 
situação nova (p. 29). 

 

Já para Kantowski (1997), um problema é uma situação em que um indivíduo 

não pode dar resposta usando as ferramentas disponíveis. 

Para Dante (1998, p. 9), um problema “é qualquer situação que exija o pensar 

do indivíduo para solucioná-lo”. 

Um problema, na concepção de Walle (2009), é definido 

  

[...] como qualquer tarefa ou atividade na qual os estudantes não tenham 
nenhum método ou regra já receitados ou memorizados e nem haja uma 
percepção por parte dos estudantes de que haja um método específico de 
solução (p. 57). 

 

Nos estudos de Charles e Lester (1982, p. 12), destacam que “um problema 

é uma tarefa para a qual”:  

1. O indivíduo, que com ela se confronta, quer e precisa encontrar uma 

solução;   

2. O indivíduo não tem procedimento prontamente disponível para achar a 

solução;  

3. O indivíduo deve fazer uma tentativa para encontrar a solução. 

Indo além, os pesquisadores Newell e Simon (1972), conceituam uma 

situação-problema como sendo um caso em que o sujeito quer fazer alguma coisa, no 

entanto desconhece o processo para que sua meta seja alcançada. Já na visão de 

Huete e Bravo (2006), uma situação-problema é aquela que possibilita que o sujeito 

observe, compare e realize ordenação. 
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Na realidade, pode-se dizer baseado nos estudos destacados que um 

problema é uma situação que surge como um obstáculo a ser transposto por um 

indivíduo, que para fazer tal ação precisa fazer uma busca de conhecimentos já vistos 

anteriormente e, depois de reflexões, buscar novas ferramentas que, em muitos casos 

são imprescindíveis para que se consiga solucionar o problema em estudo. 

Vale ressaltar que, quando se resolve um problema, se busca uma solução, 

foi assim com Arquimedes, no caso da coroa do rei, mas, a solução do problema em 

si, pedagogicamente falando, não é o fato mais importante, por este fato, sem dúvidas, 

concordamos com Onuchic (1999, p. 215) que, metodologicamente falando, conceitua 

um problema como “tudo aquilo que não se sabe fazer, mas que se está interessando 

em resolver”, fato que, se executado, propicia descobertas e construção de novos 

conceitos. 

Falando sobre isso, Reis e Zuffi (2007), destacam a necessidade de que haja, 

por parte de quem vai busca solução do problema, alguma dificuldade a ser superada, 

para que o ato possa ser considerado uma problemática, pois  

 
[...] tal situação-problema somente se constituirá em uma motivação de 
aprendizado para uma pessoa, quando não lhe for familiar, ou seja, quando 
há certa novidade na mesma, que requer um tratamento distinto de uma mera 
aplicação rotineira; quando necessita de uma deliberação, identificação de 
hipóteses possíveis, tendo o indivíduo que elaborar condutas próprias que 
ponham à prova suas capacidades de raciocínio autônomo (p. 120). 

 

Para Trigo (1996 apud Cavalcante e Rego, 2010 ), uma situação proposta só 

pode ser considerada um problema se acontecer os itens: 

 
(i) a existência de um interesse, isto é, uma pessoa ou um grupo de indivíduos 
que quer ou necessita encontrar uma solução; (ii) a inexistência de uma 
solução imediata, isto é, não existe um procedimento ou regra que garanta a 
solução completa da tarefa, como, por  exemplo, quando a aplicação direta 
de algum algoritmo4 ou um conjunto de regras não é suficiente para 
determinar a solução; e (iii) a presença de diversos caminhos ou métodos de 
solução (algébricos, geométricos, numéricos) (p. 94-95). 

 

A seguir, para melhor sintetizar os conceitos de problema, bem como os 

componentes envolvidos e necessários para a solução, apresentamos as figuras 9 e 

10: 

 

                                            
4 Sequências de operações que podem ser repetidas muitas vezes e que, em teoria, garantem a solução de um 

problema. 
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Figura 9: Perspectivas do conceito de problema 

 

Fonte: Poggioli (2001 apud Cavalcante e Rego, 2010) 

 
Figura 10: Componentes de um problema  

 

Fonte: Poggioli (2001 apud Cavalcante e Rego, 2010) 
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A seguir, apresentamos alguns fatos relativos a matemática e a matemática 

Financeira. 

 

3.4 MATEMATICA E A MATEMÁTICA FINANCEIRA 

 

Esta seção apresenta alguns conceitos importantes pertinentes à Matemática 

e a Matemática Financeira, destacando alguns pontos históricos, conceitos, 

recomendações dos PCN e a presença da Matemática Financeira no cotidiano das 

pessoas. 

 

3.4.1 A Matemática 

 

Quando nos deparamos com a palavra matemática, comumente, algumas 

pessoas, até por uma curiosidade, buscam saber o significado da mesma, pois bem, 

o dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea (2001), indica que a Matemática 

tem raiz grega, do radical “máthema”, cujo significado é ciência, conhecimento ou 

aprendizagem e que do mesmo deriva-se o vocábulo “mathematikós”, cujo significado 

é prazer de aprender. 

Considerando o sentido da palavra Matemática, destacado anteriormente, 

Mialaret (1975, p. 24) faz a alusão de que “iniciar o nosso jovem nos mistérios da 

matemática é prepará-lo intelectualmente para participar na vida da cidade, é dar-lhe 

possibilidade de desempenhar corretamente o seu papel de cidadão”. 

Mas como se ensinar Matemática tendo em vista que a mesma é uma 

disciplina que encontra-se dentro de um currículo escolar, que passou, ao longo dos 

anos, devidos a diversas mudanças sociais? Algumas correntes se sobressaíram 

dentro do ensino dessa disciplina.  

Fiorentini (1995) nos esclarece mais sobre essas tendências dentro do ensino 

da Matemática, vejamos: 

De acordo com a tendência formalista: 

 

Acreditava-se que a possibilidade da melhoria do ensino da matemática se 
devia, quase que exclusivamente, a um melhor estudo, por parte do professor 
ou por parte dos formuladores de currículos, do próprio conteúdo matemático 
visto em uma dimensão acentuadamente técnica e formal (p. 8). 
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Nessa concepção, a Matemática a ser ensinada era aquela concebida como 

lógica, compreendida a partir das estruturas. 

Ainda de acordo com o mesmo estudo, a tendência Empírico-Ativista, 

defendia que o conhecimento matemático parte do mundo físico, no qual, o homem, 

através dos sentidos tem a capacidade de extrair e fazer as devidas manipulações, 

que são indispensáveis para o processo de aprendizagem. Essa tendência defendia 

o ensino de Matemática com uso de atividades lúdicas, pois propiciam redescobertas. 

 

A concepção empírico-ativista do processo ensino aprendizagem surge no 
Brasil a partir da década de 20, no século XX. Emerge no seio do movimento 
escalonovista, estando também associado ao pragmatismo norte-americano 
de John Dewey. No âmbito do ensino da matemática, Euclides Roxo e 
Everaldo Backheuser, seriam os principais representantes dessa corrente ao 
pensamento (ibidem, p. 9). 

 

A principal contribuição dessas tendências para a Matemática no Brasil foi a 

unificação da mesma em uma única disciplina e para formular diretrizes metodológicas 

para seu ensino. 

Sendo assim, a Matemática é uma grande ferramenta dentro do âmbito 

educacional, segundo Howson e Kahane (1986 apud RICO, 2004), as contribuições 

da mesma para educação podem ser sintetizadas em: desenvolver da capacidade de 

raciocínio; seu caráter exemplar de certeza; o prazer estético que proporciona; sua 

função de instrumento auxiliar para outras disciplinas. 

 

3.4.2 A Matemática Financeira 

 

Nesta seção apresentamos alguns aspectos importantes da Matemática 

Financeira, tais como: conceito, abordagem histórica, a presença de mesma em nosso 

dia a dia e alguns analises sobre o que falam os documentos oficiais sobre essa área 

da Matemática.  

 

3.4.2.1 Conceito de Matemática Financeira 

 

A Matemática Financeira é a parte da Matemática que estuda o 

comportamento do dinheiro ao longo do tempo, fazendo avaliações de como o 

dinheiro poderá ser empregado para maximizar os resultados. 
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Para Puccini (1984, p. 2), “a Matemática Financeira tem por objetivo o 

manuseio de fluxos de caixa visando suas transformações em outros fluxos 

equivalentes que permitam suas comparações de maneira mais fácil e segura”.  

Segundo Araújo (1992, p. 13), “a matemática financeira é um ramo da 

matemática aplicada. Mais precisamente é aquele ramo da matemática que estuda o 

comportamento do dinheiro no tempo” e Hazzan e Pompeo (2004, p. 1) afirmam que 

“a matemática financeira visa estudar o valor do dinheiro no tempo, nas aplicações de 

dinheiro e nos pagamentos de empréstimos”. 

 

3.4.2.2 Um pouco de história  

 

I) Origem dos juros 

Existem indícios de que os juros e os impostos surgiram na Babilônia no ano 

de 2.000 a.C., onde as pessoas, ao irem aos templos, cada um na busca de adorar 

os deuses, aproveitavam para guardar nestes locais objetos de valor, tais como: 

metais preciosos, joias ou cereais (cevada ou trigo) e agiam desta maneira, pois 

sabiam que ali estariam seguros e ninguém conseguiria roubá-los.  

De acordo com as anotações dos Cadernos BC (2002, p. 6) “os sacerdotes 

não cobravam para cuidar desses bens, mas podiam emprestar uma parte deles para 

quem precisasse e, em troca, recebiam algum pagamento”.  

Em muitos casos, alguns agricultores solicitavam trigo emprestado, por 

exemplo, e prometiam devolvê-lo depois e assim, quando o sacerdote aceitava a 

proposta, anotava numa pequena tábua de argila a quantidade de trigo emprestada 

e, após as colheitas, o  agricultor voltava ao templo para devolver o trigo que havia 

solicitado e, pelo favor recebido, uma quantidade extra de trigo e, justamente essa 

“quantidade a mais” que se têm os primeiros indícios do que seria conhecido 

posteriormente como juros. 

 

II) Origem do dinheiro  

Na pré-história, os homens viviam, em suas comunidades, de modo restrito, 

onde a comunicação quase não existia entre locais diferentes, sendo que todas as 

necessidades eram supridas com produtos da natureza, fato que não exigia que 

acontecessem trocas entre elas. 
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Com o passar dos dias, em especial, quando acontecera o desenvolvimento 

do artesanato, algumas relações comerciais, as trocas, começaram a fazer-se 

necessárias, as quais era realizadas por meio do escambo, isto é, uma mercadoria 

que alguém tinha em excesso era trocada por outra que tinha necessidade. A figura 

11 explicita como era realizado tal procedimento. 

 

Figura 11: Escambo 
 

 

Fonte: Banco Central do Brasil 

 

O escambo perdurou por muito tempo e, ainda hoje, em muitos casos, em 

especial em locais de difícil acesso, ainda é realizado. 

Em um dado momento, ocorreu a percepção de que alguns produtos eram 

mais procurados pelas pessoas para que as trocas fossem realizadas e, por esse 

motivo, tais mercadorias passaram a ser usadas como padrão, isto é, assumiram a 

função de moeda-mercadoria.  

Dois exemplos bem usados na época dessa moeda-mercadoria foram o gado, 

que era de melhor meio de locomoção e reprodução e o sal, que era usado para 

conservar outros alimentos. 

 

III) Origem dos bancos  

A expansão do comércio possibilitou o nascimento do dinheiro, que por sua 

vez era a troca de moedas entre as fronteiras de um país. As transações comerciais 

possibilitaram o acumulo de grandes quantidades de moedas, em alguns casos 

pessoas, com a finalidade de vender para outros países, acumulavam dinheiro de 

outras nacionalidades, nascendo desta forma outro tipo de comércio, o câmbio. 
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Foram os cambistas os primeiros a dispor dinheiro para emprestar e também, 

em muitos casos, por terem um suporte de segurança, guardavam dinheiro de outras 

pessoas. 

Os cambistas tinham como um de seus instrumentos de trabalho um banco 

de madeira, pois ao chegarem ao comércio, exerciam suas profissões sentadas em 

tais objetos, por esses motivos nasceram os termos “banqueiro” e “banco”. 

Com a intensificação das atividades comerciais, teve-se uma necessidade de 

organização de uma rede bancária, fato que veio a acontecer na Itália, pelo fato de 

terem um vasto comércio e por influência da igreja e também na Judeia, pois os 

mesmos viviam fora da autoridade papal.  

Sendo assim, em 1157, em Veneza, o duque Vitali, cria o primeiro banco e, 

após tal fato, demoraríamos até os séculos XIII, XIV e XV para a efetivação da rede 

bancária. 

 

IV) O nascimento do cartão de crédito 

Na década de 1920, alguns comércios e serviços como postos de gasolina, 

hotéis dos Estados Unidos da América começaram a usar cartões para seus clientes 

que eram mais fiéis, dando-lhes a oportunidade de abastecer o veículo sem que fosse 

preciso usar dinheiro ou cheques.  

Já na década de 1950, o Diners Club lançou o primeiro cartão, que era 

confeccionado em papel cartão, trazendo o nome do associado de um lado e dos 

estabelecimentos filiados em outro. Esse cartão, a princípio, foi aceito apenas em 27 

restaurantes norte-americanos. Somente 5 anos mais tarde que Diners passara a usar 

plástico para confeccionar os cartões. 

Outra empresa a se lançar no ramo dos cartões foi a American Express, que 

em 1958 passa a disponibilizar seus cartões, fato também realizado pelo Bank of 

America introduziu o seu BankAmericard, que tornou-se o primeiro banco a ter seu 

próprio cartão. 

Com o passar dos anos, a aprimorarão dos recursos tecnológicos possibilitou 

a expansão de tal instrumento, que teve a consolidação e popularização na década 

de 1990 e, na atualidade é muito usado e que fácil aquisição, sendo possível a 

qualquer comércio, para fidelizar clientes, fazer a emissão de seu próprio cartão, uma 

vez que facilita as compras, elimina a burocracia e ajuda na segurança. 
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3.4.2.3 Matemática Financeira no dia a dia  

 

É bastante comum no nosso cotidiano nos depararmos com indagações 

como: 

 Comprar à vista ou a prazo?  

 Quanto poupar por mês, durante quantos meses, para comprar algo no futuro?  

 Mesmo produto com diferentes condições de pagamento. Qual a melhor opção? 

Para que sejamos capazes de responder, com mais precisão, perguntas como 

as citadas, precisamos entender alguns conceitos básicos da Matemática Financeira, 

como, por exemplo, porcentagens, taxas e juros. 

 

O mercado financeiro segue integralmente a lei dos juros compostos. Assim, 
todos os papeis de renda fixa (Letras de Câmbio, Certificados de Depósitos 
etc.), o sistema de habitação, as prestações de crediários, os descontos de 
duplicatas e outros intermináveis exemplos do mercado financeiro seguem a 
lei dos juros compostos e não a dos juros simples (PUCCINI, 1984, p. 11).  

 

No mundo atual, antes que se realize qualquer projeto, o aspecto financeiro é 

sempre analisado e tem um peso importante na decisão final. Esse fato também 

encontra-se bem próximo as decisões tomadas pelas famílias, por exemplo, comprar 

uma eletrodoméstico em 10 vezes “sem juros” ou pouparmos o dinheiro para 

comprarmos o mesmo produto à vista? Como é possível avaliar essa decisão para 

saber a melhor decisão? 

Mais uma vez fica claro que, a menos que a pessoa tenha conhecimentos de 

juros, o problema fica sem solução, por isso há uma necessidade de que as pessoas 

estudem tais temas, a fim de saber o que lhes é conveniente ou não, enquanto 

consumidores. De acordo com os PCN,  

 
Em um mundo onde as necessidades sociais, culturais e profissionais 
ganham novos contornos, todas as áreas requerem alguma competência em 
Matemática, e a possibilidade de compreender conceitos e procedimentos 
matemáticos é necessária, tanto para tirar conclusões e fazer 
argumentações, quanto para o cidadão agir como consumidor prudente ou 
tomar decisões em sua vida pessoal e profissional (BRASIL, 1999, p. 251).  

 

Assim, em consequência da necessidade das pessoas, o estudo e a prática 

da matemática financeira são particularmente importantes na educação básica, uma 

vez que as pessoas precisam ter ferramentas para decidir e fazer cobranças no âmbito 

da cidadania. 
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Além disso, nas compras, a despeito de que sejam parceladas ou à vista, não 

temos escolhas, temos que pagar impostos, que nos serão ressarcidos em forma de 

serviços públicos. 

As pessoas precisam saber que os serviços públicos não são favores, mas 

sim uma obrigação dos governos, uma vez que quando vamos usar tais serviços, já 

pagamos antecipadamente. No quadro a seguir vamos apresentar alguns índices de 

impostos, que são cobrados em várias mercadorias e serviços que contratamos: 

 

Quadro 9: Relação de alguns impostos pagos nas compras/serviços 
(continua) 

Produtos % de Tributos no valor final 

Passagens aéreas 8,65% 

Vassoura 26,25% 

Conta de água 29,83% 

Cama de Madeira 30,57% 

Sofá de Madeira/plástico 34,50% 

Bicicleta 34,50% 

Tapete 34,50% 

Medicamentos 36% 

Motocicleta de até 125 cc 44,40% 

Gasolina 57,03% 

Conta de Luz 45,81% 

Conta de Telefone 47,87% 

Cigarro 81,68% 

Óleo de soja 37,18% 

Trigo 34,47% 

Feijão 18,00% 

Carne bovina 18,63% 

Sal 29,48% 

Açúcar 40,40% 

Café 36,52% 

Macarrão 35,20% 

Farinha 34,47% 

Arroz 18,00% 

Leite 33,63% 

Sabonete 42% 

Xampu 52,35% 

Desodorante 47,25% 

Sapatos 37,37% 

Roupas 37,84% 

Fogão 39,50% 

Telefone Celular 41,00% 
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(conclusão) 

Produtos % de Tributos no valor final 

Computador 38,00% 

Ferro de Passar 44,35% 

Liquidificador 43,64% 

Papel Higiênico 40,50% 

Pasta de Dente 42,00% 

Caneta 48,69% 

Livros 13,18% 

Borracha 44,39% 

Lápis 36,19% 

Automóvel 43,63% 

Tijolo 34,23% 

Telha 34,47% 
Fonte: Adaptado do Portal Aciara (s/d apud Silva, A. 2015) 

 

A seguir destacaremos algumas informações que estão contidas nos 

documentos oficiais de nosso país com relação ao ensino e a necessidade da 

Matemática Financeira. 

 

3.4.2.4 A Matemática Financeira e os documentos oficiais 

 

Os PCN destacam que “o currículo do Ensino Médio deve garantir [...] espaço 

para que os alunos possam estender e [...] a Matemática na interpretação e 

intervenção no real” (BRASIL, 2000, p. 44). 

Segundo Assaf Neto (1998, p. 13) Matemática Financeira é o "estudo do 

dinheiro no tempo ao longo do tempo". Já para D’ Ambrosio (2002 apud Quallio 2012, 

p. 18) “a Matemática Financeira é subárea da matemática aplicada, especialmente 

ligada às aplicações”. 

Os conteúdos matemáticos estão inter-relacionados. Por exemplo, os Juros 

Simples articulam-se com Função Afim e PA e os Juros Compostos, com a Função 

Exponencial e PG. 

Dentro das diversas tendências de ensino da Matemática, algumas podem 

facilitar o ensino da Matemática Financeira, por exemplo, a Matemática Crítica de Ole 

Skovsmose, que consiste em fazer, através de temas matemáticos, reflexões de 

temas de cunho social em questões que têm relação direta com a cidadania; o Ensino 

por Atividades, que tem entre seus estudiosos Mendes e Sá (2006), permite, segundo 
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eles, a formação de um ser humano consciente e com uma capacidade intelectual 

capaz de refletir sobre os diversos problemas matemáticos do cotidiano. Além do 

mais, a Modelagem Matemática e a Resolução de Problemas também são úteis nesse 

processo. 

No Brasil existem documentos que formalizam a importância da educação na 

formação para o desenvolvimento pleno da cidadania, a exemplo temos os PCN, que 

apresentam propostas voltadas para a aprendizagem do discente, com uma 

abordagem interdisciplinar e com relação ao contexto social dos atores envolvidos no 

processo educacional e a Lei Nº 9394/96, a LDB, que norteia todo o aparato legal de 

nosso processo educativo. 

Vejamos alguns destaques importantes que os documentos oficiais fazem ao 

ensino da Matemática, bem como a necessidade de estudo da mesma e a grande 

contribuição. 

A LDB, ao referir-se à abrangência da educação, logo em seu artigo 1º, 

explicita que  

  

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais (BRASIL, 1996, p. 1). 

 

Além do mais, no caput da mesma lei, o legislador deixou bem claro a 

necessidade de que a educação fosse o vínculo entre mundo do trabalho e da 

cidadania. E o artigo 2º acrescenta que “A educação, dever da família e do Estado, 

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (ibidem, p. 1).  

Quanto a educação brasileira no ensino médio, a LDB, seu artigo 35, incisos 

II e III, esclarecem que: 

 

A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 
ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico 
(ibidem, p. 14).    
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A LDB destaca a necessidade de formação de um cidadão crítico de seus 

direitos na sociedade segundo Miguel e Miorim (2004, p. 71) a Matemática é 

imprescindível para a formação cidadã, pois “[...] por intermédio do conhecimento 

matemático, valores e atitudes de natureza diversa, visando à formação integral do 

ser humano e, particularmente, do cidadão, isto é, do homem público”.  

Já os PCN destacam que 

 

Ao se estabelecer um primeiro conjunto de parâmetros para a organização 
do ensino de Matemática no Ensino Médio pretende-se [...] o 
desenvolvimento e promoção de alunos, com [...] a sua inserção num mundo 
em mudança e contribuindo para desenvolver as capacidades que deles 
serão exigidas em sua vida social e profissional. [...] todas as áreas requerem 
alguma competência em Matemática e a possibilidade de compreender 
conceitos e procedimentos matemáticos é necessária tanto para tirar 
conclusões e fazer argumentações, quanto para o cidadão agir como 
consumidor prudente ou tomar decisões em sua vida pessoal e profissional 
(BRASIL, 2000, p. 40).  

 

Indo além, os PCN, elucidam que ao 

 

Analisar e valorizar informações provenientes de diferentes fontes, utilizando 
ferramentas matemáticas para formar uma opinião própria que lhe permita 
expressar-se criticamente sobre problemas da Matemática, das outras áreas 
do conhecimento e da atualidade (ibidem p. 42).  

 

Ao analisar esses trechos dos PCN, indubitavelmente, a ideia de que, ao se 

trabalhar Matemática Financeira, deve acontecer à preparação dos discentes para a 

vida e seus múltiplos desafios e etapas.  

No ano de 2002, com a finalidade de complementar os PCN, foi lançado os 

PCN+, que entre outros fatos reforça que 

 

Reconhecer e utilizar símbolos, códigos e nomenclaturas da linguagem 
matemática; por exemplo, ao ler embalagens de produtos, manuais técnicos, 
textos de jornais ou outras comunicações, compreender o significado de 
dados apresentados por meio de porcentagens, escritas numéricas, 
potências de dez, variáveis em fórmulas (idem, 2002, p. 114). 

 

Na Matemática Financeira há uma necessidade de uso de símbolos, bem 

como suas interpretações e aplicações, como exemplo, no estudo de porcentagens e 

taxas, que são de grande importância nesse ramo da Matemática.  

Além disso, os PCN+ ainda relatam a importância da leitura das diversas 

fontes que permeiam o mundo ao nosso redor, pois  
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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 (ibidem, p. 114).  

 

No final da educação básica em nosso país, isto é, no ensino médio, segundo 

Brasil (2002), o estudante deve demonstrar a capacidade de efetuar e analisar os 

cálculos realizados com dados presentes na economia e nas propagandas que estão 

sempre ao seu lado, nas promoções de vendas de produtos, por exemplo. 

Já as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), que 

tem a função de organizar e articular as diversas propostas pedagógicas para o ensino 

médio no Brasil, tanto na rede pública como privada, esclarece que  

 

Tendo em vista que a função precípua da educação, de um modo geral, e do 
Ensino Médio – última etapa da Educação Básica – em particular, vai além 
da formação profissional, e atinge a construção da cidadania, é preciso 
oferecer aos nossos jovens novas perspectivas culturais para que possam 
expandir seus horizontes e dotá-los de autonomia intelectual, assegurando-
lhes o acesso ao conhecimento historicamente acumulado e à produção 
coletiva de novos conhecimentos, sem perder de vista que a educação 
também é, em grande medida, uma chave para o exercício dos demais 
direitos sociais (idem, 2013, p. 147). 

 

O estudante, ao final do ensino médio deve ser capaz de analisar e julgar 

cálculos realizados sobre dados econômicos ou sociais e propagandas de vendas a 

prazo, pois na verdade, esse raciocínio é necessário para o pleno exercício da 

cidadania, onde comumente o cidadão se depara com informações em jornais, 

independente do meio de sua veiculação, nos quais existem informações a respeito 

de: juros, inflação, ofertas de vendas de mercadorias, anúncios de empréstimos, estão 

sempre ocupando espaços em tais mídias; que destacam desde endividamento de 

pessoas físicas e de grandes potências mundiais, que são o sustentáculo da 

economia, que também devem e pagam juros. 

Ao falar sobre isso os estudos apresentados nas Orientações Curriculares 

para o Ensino Médio (OCNEM), em relação às recomendações referentes aos 

conteúdos matemáticos de Números e operações, destacam que a escola deve 

proporcionar aos discentes temáticas de modo que os mesmos, quando terminarem 

a educação básica possam ter a capacidade “de decidir sobre as 

vantagens/desvantagens de uma compra à vista ou a prazo; calcular impostos e 
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contribuições previdenciárias; avaliar modalidades de juros bancários” (BRASIL, 

2006, p. 71). 

Nessas condições, em face do que foi posto, baseando-se nas ideias de 

estudiosos da área de Currículo, Educação Matemática e dos pressupostos legais 

para a nossa educação, há uma necessidade de múltiplas pesquisas e estudos sobre 

o uso da Matemática em temas voltados para a formação do ser humano pensante e 

que seja capaz, baseados em elementos racionais consistentes, em face de uma 

tomada de decisão importante, fazer a opção, de modo a eliminar e/ou minimizar as 

consequências negativas para ele, bem como para sua comunidade. 

 

3.5 CONCEITOS DA MATEMÁTICA FINANCEIRA 

 

Para que possamos nos situar no objeto matemático pertinente a esta 

pesquisa, nesta seção abordamos alguns conceitos, bem como daremos alguns 

exemplos de como os mesmos podem ser aplicados em situações do nosso cotidiano. 

Sendo assim apresentaremos definições e demonstrações de capital, juros, 

taxas, fatores de correção, sistemas de capitalização, descontos, série de capitais e 

amortização.   

 

3.5.1 Capital, juros, montante e taxa 

    

Definição 1: Capital é o valor em dinheiro aplicado numa aplicação financeira, 

que pode ser atividade comercial, o valor financiado de um bem, ou de um empréstimo 

tomado. Pode ser denotado por: 𝑃 (Principal); 𝐶 (Capital); 𝑉 𝑃 (Valor Presente); 𝑃𝑉 

(Present Value); 𝐶𝑜 (Capital Inicial).  

Definição 2: Os juros (J) são os rendimentos que se obtém, ao se emprestar 

um capital por um dado tempo. 

Conforme Faro (2006 apud Barros, 2013,  p. 24), “juro, conceitualmente, é 

definido como a remuneração, a qualquer título, atribuída ao fator capital. 

Considerando que neste capital foi realizada uma operação financeira por 

determinado período de tempo”. 

Quando se faz um empréstimo em dinheiro geralmente se paga pelo uso do 

capital, ou seja, o tomador do empréstimo paga juros, que nesse caso é um ganho 
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para quem recebe; que em alguns casos, como se paga uma dívida em atraso e, 

nesse caso, os juros estão na forma de prejuízo para a pessoa que vai pagar. 

Definição 3: O montante (M), também chamado de valor futuro, é o valor que 

é obtido através da soma entre o capital (C) empregado e os juros (J) produzidos, isto 

é, 𝑀 = 𝐶 + 𝐽.  

Definição 4: A taxa (𝑖) é o fator que deve ser aplicado ao capital, isto é, o 

coeficiente, para saber qual o valor dos juros que o capital vai produzir. 

 

3.5.2 Fatores de correção    

 

Em Matemática, fator é o termo da operação multiplicação, sendo assim, para 

encontrar um fator de correção que transformará um valor 𝐴 em 𝐵, basta a  aplicação 

da operação inversa à  multiplicação. 

Se o fator de correção, que transformara 𝐴 em 𝐵 é 𝐹, então, é possível 

escrever que 𝐵 = 𝐴 × 𝐹, isto é,  𝐹 =
𝐵

𝐴
. 

Quando efetuamos uma divisão de 𝐵 por 𝐴, sendo ambos não nulos, existem, 

duas possibilidades, o resultado pode ser maior ou menor que a unidade. 

Considerando, por exemplo, as definições 2 e 4, quando os juros produzidos 

por um capital apresentam uma taxa de 5%, o valor do mesmo sai de 100% para 

105%, neste caso, 𝐹 =
105

100
= 105% = 100% + 5% = 1,05 = 1 + 0,05. Tal valor 

(1,05=1+0,05) representa a soma entre 1 e a taxa, em notação unitária. 

Se uma pessoa perder 15% do que tinha, ficará com 85%, neste caso o valor 

de 𝐹 =
85

100
= 85% = 100% − 15% = 0,85 = 1 − 0,15. Tal valor (0,85=1-0,15) 

representa a diferença entre 1 e a taxa, em notação unitária. 

Definição 5: O fator de correção (F) é um número expresso por 𝐹 = 1 ± 𝑖, onde 

i representa a taxa unitária e seu valor é encontrado através de uma divisão entre o 

valor posterior e o anterior. 

  

3.5.3 Regimes de capitalização  

 

Definição 6: É o processo usado para a formação de juros, a partir de um 

capital, ao longo do tempo. 
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Existem, ao considerar o tempo, duas formas de fazer uma capitalização: 

discreta e contínua.  

 

3.5.3.1 Capitalização discreta  

 

Definição 7: Esse regime de capitalização, segundo Feijó (2009, p. 49), a rigor, 

“o juro só seria incorporado ao valor do capital ao final de um período elementar de 

tempo, de duração finita”. 

Quando vimos uma taxa (ao dia, ao mês, ao bimestre, ao ano, etc), que são 

aquelas usadas quando vamos pagar um boleto em atraso, por exemplo, estamos nos 

deparando com casos de regime de capitalização discreta.  

O comportamento dos juros, no caso em estudo, pode ser em juros simples 

ou compostos, cujos conceitos e aplicações serão apresentados a seguir. 

 

I) Juros Simples  

O uso dos juros simples está associado às operações financeiras feitas à curto 

prazo. Nesta parte do trabalho vamos deduzir as fórmulas básicas de juros simples e 

mostrar algumas aplicações. 

Definição 8: Os juros simples são aqueles que incidem sempre sobre o capital 

inicial, isto é, a taxa de juros é aplicada, ao final de cada período, em cima do mesmo 

valor presente.  

O quadro a seguir mostra como acontece o acúmulo de capital por juros 

simples, quando um capital de R$ 1.000,00 foi aplicado durante três anos a uma taxa 

de juros de 10% ao ano.  

 

Quadro 10: Juros simples 
 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autor (2017) 

 

ANO SALDO  CÁLCULO DOS JUROS MONTANTE 

0  – 

 

– 

 

R$ 1.000,00 

1 R$ 1.000,00 1.000,00x0,1=100,00 R$ 1.100,00 

2 R$ 1.100,00 1.000,00x0,1=100,00 R$ 1.200,00 

3 R$ 1.200,00 1.000,00x0,1=100,00 R$ 1.300,00 
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Teorema 1: No regime de juros simples de taxa constante i, um capital C 

transforma-se, após t períodos de tempo, em um capital acumulado 

𝐶𝑡 = 𝐶0(1 + 𝑖 × 𝑡) 

 

Demonstração 1:  

Vamos considerar que Jn seja o juro auferido, isto é, a variação do capital 

acumulado M a uma taxa de juros in, dada na mesma unidade temporal do intervalo 

t, no juro simples ela será:        𝐽𝑛 = 𝐶0 × 𝑖𝑛+1.                                                     (1.1) 

Considerando a definição de taxa de juros, o capital acumulado, isto é o 

montante, ao longo de t períodos, será: 

𝐶1 = 𝐶0 + 𝐽0 = 𝐶0 + 𝐶0 × 𝑖1 = 𝐶0(1 + 𝑖1) 

𝐶2 = 𝐶1 + 𝐽1 = 𝐶0(1 + 𝑖1) + 𝐶0 × 𝑖2 = 𝐶0(1 + 𝑖1 + 𝑖2)  

𝐶3 = 𝐶2 + 𝐽2 = 𝐶(1 + 𝑖1 + 𝑖2) +  𝐶 × 𝑖3 = 𝐶0(1 + 𝑖1 + 𝑖2 + 𝑖3)  

... 

𝐶𝑡 = 𝐶𝑡−1 + 𝐽𝑡−1 = 𝐶0(1 + 𝑖1 + 𝑖2 +⋯+ 𝑖𝑡−1) + 𝐶0 × 𝑖𝑡 = 𝐶(1 + 𝑖1 + 𝑖2 +⋯+

𝑖𝑡−1 + 𝑖𝑡)                                                                                                                (1.2) 

 

Assim, 

𝐶𝑡 = 𝐶0 (1 +∑𝑖𝑡

𝑡

𝑘=1

) 

 

No caso em questão, em que a taxa de juros é constante, ou seja, 𝑖1 = 𝑖2 =

⋯ = 𝑖𝑡 = 𝑖, logo, podemos reescrever (1.2) da seguinte maneira: 

𝑀𝑡 = 𝐶(1 + 𝑖 + 𝑖 +⋯+ 𝑖)⏟        
𝑡 𝑣𝑒𝑧𝑒𝑠

.                                                                                                                           

E, finalmente reescrevê-la como: 

𝑀𝑡 = 𝐶(1 + 𝑖 × 𝑡) (1.3). 

  

Pelo conceito de juros simples, para um capital empregado ao longo de um 

tempo t, podemos construir uma sequência de montantes, vejamos: 

 

𝑀0 = 𝐶 (1.4) 

𝑀1 = 𝐶 + 𝐽 (1.5) 
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𝑀2 = 𝐶 + 2𝐽 (1.6) 

𝑀3 = 𝐶 + 3𝐽 (1.7) 

... 

𝑀𝑡 = 𝐶 + 𝑡 × 𝐽 (1.8) 

 

Na sequência formada de (1.4) até (1.8), que é (𝑀0,  𝑀1,  𝑀2,  … ,𝑀𝑡−1,  𝑀𝑡), 

percebe-se que:  

𝑀1 −𝑀0 = 𝐽                                                                                                                                                                                                                    

𝑀2 −𝑀1 = 𝐽  

𝑀3 −𝑀2 = 𝐽  

... 

𝑀𝑡−1 −𝑀𝑡−2 = 𝐽  

𝑀𝑡 −𝑀𝑡−1 = 𝐽  

 

Como os resultados foram os mesmos, observamos que a sequência  

(𝑀0,  𝑀1,  𝑀2,  … ,𝑀𝑡−1,  𝑀𝑡) é uma PA de razão J = Ci. Faremos outra demonstração do 

Teorema 1. 

 

Demonstração 2: 

Vamos considerar 𝑎1 = 𝐶0, 𝑟 = 𝑖𝐶 e 𝐶𝑡 = 𝑎𝑛+1. 

Assim, pela fórmula do termo geral de uma PA, temos 

𝑎𝑛+1 = 𝑎1 + [(𝑛 + 1) − 1)𝑟 ⇒ 𝐶𝑡 = 𝑎1 + 𝑛𝑟 = 𝐶0 + 𝑡𝑖𝐶0 ⇒ 𝐶𝑡 = 𝐶0(1 + 𝑖𝑡)  

 

Teorema 2: No regime de juros simples de taxa constante i, um capital C 

transforma-se, após t períodos de tempo, em um capital acumulado 𝐶𝑡 e produz um 

juro dado por 𝐽 = 𝐶𝑖𝑡. 

 

Demonstração:  

Em consequência de (1.3), aplicando (1.1), segue que: 

 

𝐽1 = 𝐶0 × 𝑖 (2.1) 

𝐽2 = 𝐶1 × 𝑖 = 𝐶2 − 𝐶1 = 𝐶1 × (1 + 𝑖) − 𝐶1 = 𝐶1 × [(1 + 𝑖) − 1] = 𝐶1 × 𝑖 (2.2) 

𝐽3 = 𝐶2 × 𝑖 = 𝐶3 − 𝐶2 = 𝐶2 × (1 + 𝑖) − 𝐶2 = 𝐶2 × [(1 + 𝑖) − 1] = 𝐶2 × 𝑖 (2.3) 
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𝐽4 = 𝐶3 × 𝑖 = 𝐶4 − 𝐶3 = 𝐶3 × (1 + 𝑖) − 𝐶3 = 𝐶3 × [(1 + 𝑖) − 1] = 𝐶3 × 𝑖 (2.4) 

... 

𝐽𝑡−1 = 𝐶𝑡−2 × 𝑖 = 𝐶𝑡−1 − 𝐶𝑡−2 = 𝐶𝑡−2 × (1 + 𝑖) − 𝐶𝑡−2 = 𝐶𝑡−2 × [(1 + 𝑖) − 1]

= 𝐶𝑡−2 × 𝑖 

(2.5) 

𝐽𝑡 = 𝐶𝑡−1 × 𝑖 = 𝐶𝑡 − 𝐶𝑡−1 = 𝐶𝑡−1 × (1 + 𝑖) − 𝐶𝑡−1 = 𝐶𝑡−1 × [(1 + 𝑖) − 1]

= 𝐶𝑡−1 × 𝑖 

(2.6) 

 

Assim, para encontrarmos os juros simples totais (𝐽), basta que efetuemos a 

soma de (2.1) até (2.6), isto é: 

𝐽 = 𝐽1 + 𝐽2 + 𝐽3 + 𝐽4 +...+𝐽𝑡−1 + 𝐽𝑡 (2.7) 

. 

Sendo assim, o valor de (2.1) pode ser expresso por: 

𝐽 = 𝐶0 × 𝑖 + 𝐶1 × 𝑖 + 𝐶2 × 𝑖 + 𝐶3 × 𝑖 +⋯+ 𝐶𝑡−3 × 𝑖 + 𝐶𝑡−2 × 𝑖 + 𝐶𝑡−1 × 𝑖 + 𝐶𝑡

× 𝑖 

(2.8) 

 

De posse de (2.8), é possível reescrever  (2.7) da seguinte maneira: 

𝐽 = 𝑖 × (𝐶0 + 𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3 +⋯+ 𝐶𝑡−3 + 𝐶𝑡−2 + 𝐶𝑡−1 + 𝐶𝑡) (2.9) 

 

É possível afirmar, tomando como base a definição 7, que: 𝐶0 = 𝐶1 = 𝐶2 =

𝐶3 = ⋯ = 𝐶𝑡−3 = 𝐶𝑡−2 = 𝐶𝑡−1 = 𝐶𝑡  

Sendo assim, (2.9) pode ser reescrita da seguinte forma: 

𝐽 = 𝐶0 + 𝐶0 + 𝐶0 + 𝐶0 +⋯+ 𝐶0 + 𝐶0 + 𝐶0⏟                        
𝑡 𝑣𝑒𝑧𝑒𝑠

 (2.10) 

 

E, finalmente reescrever (2.10) como: 

𝐽 = 𝐶𝑖𝑡 (2.11) 

Ao considerarmos a formação dos juros simples, ao final de cada período, 

onde vigora a taxa i, a evolução do montante (Cn), que como vimos, ocorre de modo 

descontínuo, pode ser visualizado no gráfico que segue. 
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Gráfico 2: Gráfico dos montantes nos juros simples 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Barros (2013) 

 

Teorema 3: No regime de juros simples de taxa constante i, um capital C 

transforma-se, após 𝑛 períodos de tempo, mesmo que 𝑛 não seja inteiro, no capital 

acumulado  

𝑀𝑛 = 𝐶(1 + 𝑖 × 𝑛) 

Demonstração: 

Para os casos em que os períodos de tempo não são inteiros, temos que usar 

a convenção linear para determinar a formação do juro simples, ao longo de um 

período considerado. 

Seja 𝑘, 𝑛 < 𝑘 < 𝑛 + 1, com 𝑛 inteiro. Devemos realizar uma interpolação linear 

entre os dois valores dos montantes Cn e Cn+1. Considere o gráfico a seguir: 
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Gráfico 3: Interpolação linear nos juros simples 
 

 

Fonte: Barros (2013) 

 

Ao usarmos a fórmula (1.3) e, considerando a semelhança de triângulos no 

gráfico 3, efetivaremos uma interpolação linear: 

 

Por semelhança de triângulos, segue que: 

 

𝐶𝑛+1 − 𝐶𝑛
𝑦

=
𝑛 + 1 − 𝑛

𝑥
 

Como 𝐶𝑛+1 − 𝐶𝑛 = 𝐶0 × 𝑖, temos: 

𝐶0 × 𝑖

𝑦
=
1

𝑥
⇒ 𝑦 = 𝐶0 × 𝑖 × 𝑥 

Além do mais, observando também que 𝐶𝑘 = 𝐶𝑛 + 𝑦, então: 

𝐶𝑘 = 𝐶0 × (1 + 𝑖 × 𝑛) + 𝐶0 × 𝑖 × 𝑥 = 𝐶0 × (1 + 𝑖 × 𝑘) 

Ou seja,  

𝐶𝑘 = 𝐶0 × (1 + 𝑖 × 𝑘) (3.1) 

Logo, em face do que foi exposto, conclui-se que, através do uso da 

convenção linear e do resultado (3.1), que a equação (1.3) vale para os casos em que 

o tempo é um número racional.  
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Exemplos: 

1) Um capital de R$2.000,00 é aplicado durante dois meses, à taxa de 2% ao 

mês. Qual foi o juro nesse período? 

Resolução: 

J = ? 

t = 2 meses 

i = 2% a.m = 0,02 a.m. 

C = R$ 2.000,00 

Logo, por (2.11), segue que: 

𝐽 = 𝐶𝑖𝑡 ⇒ 𝐽 = 2000 × 0,02 × 2 ⇒ 𝐽 = 80 

Portanto, o juro é igual a R$ 80,00. 

 

2) Um principal de R$ 900,00 foi aplicado por um período de 5 meses à taxa 

de juros de 2% ao mês. Qual o montante no final desse período? 

Resolução: 

M = ? 

t = 5 meses 

i = 2% a.m = 0,02 a.m. 

C = R$ 900,00 

Logo, por (1.3), segue que: 

𝑀 = 𝐶(1 + 0,02 × 5) ⇒ 𝑀 = 990  

Portanto, o montante é igual a R$ 990,00. 

 

3) Determinar o valor do principal que deve ser aplicado com uma taxa de 

juros de 4,5% ao mês , para produzir um montante de R$5.000,00 no prazo de dois 

semestres, no regime de juros simples. 

Resolução: 

M = R$5.000,00 

t = 2 semestres = 12 meses 

i = 4,5% a.m = 0,045 a.m. 

C = ? 

Logo, por (1.3), segue que: 

𝑀 = 𝐶(1 + 0,045 × 12) ⇒ 5000 = 𝐶 × 1,54 ⇒ 𝐶 =
5000

1,54
= 3246,75  
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Portanto, o valor do principal é igual a R$ 3.246,75. 

 

4) Determinar o tempo necessário para que um capital dobrar de valor no 

regime de juros simples a uma taxa de juros de 0,8% ao mês. 

Resolução: 

M = 2C 

t = ? 

i = 0,8% a.m 

Logo, por (1.3), segue que: 

𝑀 = 𝐶(1 + 0,008 × 𝑡) ⇒ 2𝐶 = 𝐶 × (1 + 0,008 × 𝑡) ⇒ 𝑡 =
1

0,008
= 125  

Portanto, o tempo necessário será de 125 meses. 

 

5) Determinar o valor da rentabilidade (taxa de juros) que faz um principal de 

R$2000,00 se transformar num montante de R$ 1800,00, num prazo de 18 meses. 

Resolução: 

J = R$ 1800,00 

t = 18 meses 

i = ? 

C = R$ 2000,00 

Logo, por (2.11), segue que: 

𝐽 = 𝐶𝑖𝑡 ⇒ 1800 = 2000 × 𝑖 × 18 ⇒ 𝑖 =
1800

36000
= 0,05 = 5% 

Portanto, a rentabilidade  é igual a 5% ao mês. 

 

6) Um cidadão, ao comprar sua moto, fez um financiamento onde deve pagar 

o valor de R$ 128,80 no dia 15 de janeiro de 2017. Se o pagamento for feito com 

atraso, o devedor pagará multa de 2% sobre o valor da prestação e juros simples de 

6% ao mês, conforme boleto bancário da figura 12. Supondo que ele pague a dívida 

no dia 01 de fevereiro de 2017, de quanto será a multa e o juro? 
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Figura 12: Boleto de pagamento da moto 
 

Fonte: Nascimento Junior (2017) 

 

Resolução: 

Para resolver esse problema, tem-se alguns passos: 

1º) observe a figura 12 para fazer a contagem exata dos dias em atraso: nesse 

caso não se conta o dia do vencimento, mas se conta o dia do pagamento. 

2º) a multa é uma penalidade, logo não importa a quantidade de dias de 

atraso, calcula-se a multa aplicando o seu percentual sobre o capital (valor da dívida) 

multa = 0, 02 · 128,8 = 2,576 = R$ 2,58 

 

Quadro 11: Dias em atraso 
 

MÊS Nº DE DIAS JUSTIFICATIVA 

Janeiro 31—15 = 16 (nº de dias de janeiro) —(data de vencimento) 

Fevereiro 1 Data do pagamento 

Total de dias 17 Soma dos dias de janeiro e fevereiro 
Fonte: Autor (2017) 

 

3º) encontra-se a taxa diária: 𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 = 6%.    𝑖𝑑𝑖á𝑟𝑎 =
6%

30
= 0,2% 

4º) calcula-se o juro simples, onde: 

J = ? 

t = 17 dias  
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i = 0,2% a.d. = 0,002 a.d. 

C = R$ 128,80 

Logo, considerando o Teorema 3 e por (2.11), segue que: 

𝐽 = 𝐶𝑖𝑡 ⇒ J = R$ 128,80 × 0,002 × 17 = 4,38 

Portanto, a multa e o juro somarão R$ 6,96 

 

II) Juros compostos  

O uso dos juros compostos é o principal regime de juros utilizado no sistema 

financeiro atual, pois apresentam maior rentabilidade, se comparado com os Juros 

Simples, ou seja, em tal regime acontece “juros sobre juros”. 

O sistema de Juros Compostos tem muitas aplicações, dentre elas: 

i) correção da poupança da pessoa física ou jurídica; 

ii) financiamentos habitacionais e de automóveis; 

iii) empréstimos bancários. 

 

Definição 9: Os Juros Compostos são aqueles em que, no final de cada 

período, os juros produzidos são incorporados àquele capital e passam a correr juros 

no período seguinte. 

O quadro a seguir mostra como acontece o acúmulo de capital por juros 

compostos, quando um capital de R$ 1.000,00 é aplicado durante três anos a uma 

taxa de juros de 10% ao ano.  

 

Quadro 12: Juros compostos 

ANO SALDO CÁLCULO DOS JUROS MONTANTE 

0  –  

 

– R$ 1.000,00 

1 R$ 1.000,00 1.000,00x0,1=100,00 R$ 1.100,00 

2 R$ 1.100,00 1.100,00x0,1=110,00 R$ 1.210,00 

3 R$ 1.210,00 1.210,00x0,1=121,00 R$ 1.331,00 
 

Fonte: Autor (2017) 

 

Teorema 4: No regime de capitalização composta de taxa constante i, um 

capital C transforma-se, após 𝑛 períodos de tempo, em um capital acumulado 𝐶𝑛 =

𝐶(1 + 𝑖)𝑛 
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Demonstração:  

Vamos considerar que Jn seja o juro auferido, isto é,  a variação do capital 

acumulado M a uma taxa de juros in, dada na mesma unidade temporal do intervalo 𝑛, 

no juro composto, teremos 

𝐽𝑛 = 𝐶𝑛−1 × 𝑖𝑛 (4.1) 

 
Deste modo, o acúmulo de capital se dará por: 

𝐶𝑛 = 𝐶𝑛−1 + 𝐽𝑛 = 𝐶𝑛−1 + 𝐶𝑛−1 × 𝑖𝑛 = 𝐶𝑛−1 × (1 + 𝑖𝑛) 

E, quando consideramos 𝑛 períodos, supondo 𝐶 = 𝐶0, temos 

𝐶1 = 𝐶0 + 𝐽1 = 𝐶0 × (1 + 𝑖1)    

𝐶2 = 𝐶1 + 𝐽2 = 𝐶0 × (1 + 𝑖1) × (1 + 𝑖2)    

... 

𝐶𝑛 = 𝐶𝑛−1 + 𝐽𝑛 = 𝐶0(1 + 𝑖1) × (1 + 𝑖2) × (1 + 𝑖3) × …× (1 + 𝑖𝑛)  (4.2) 

Assim,  

𝐶𝑛 = 𝐶0 ×∏(1 + 𝑖𝑘)

𝑛

𝑘=1

 

 
No caso em questão, em que a taxa de juros é constante, ou seja, 𝑖1 = 𝑖2 =

⋯ = 𝑖𝑛 = 𝑖 (4.3), logo, podemos reescrever (4.2) da seguinte maneira: 

𝐶𝑛 = 𝐶0 (1 + 𝑖) × (1 + 𝑖) × (1 + 𝑖) × …× (1 + 𝑖)⏟                          
𝑛 𝑣𝑒𝑧𝑒𝑠

 (4.4) 

E, finalmente reescrever (4.4) como:  

𝐶𝑛 = 𝐶0(1 + 𝑖)
𝑛 (4.5) 

Pelo conceito de Juros Compostos, para um capital empregado ao longo de 

um tempo n, podemos construir uma sequência de montantes, vejamos: 

𝐶0 = 𝐶0 (4.6) 

𝐶1 = 𝐶0 + 𝐽1 = 𝐶0 × (1 + 𝑖) (4.7) 

𝐶2 = 𝐶1 + 𝐽2 = 𝐶0 × (1 + 𝑖) × (1 + 𝑖) = 𝐶0 × (1 + 𝑖)
2 (4.8) 

𝐶3 = 𝐶2 + 𝐽3 = 𝐶0 × (1 + 𝑖)
2 × (1 + 𝑖) = 𝐶0 × (1 + 𝑖)

3 (4.9) 

... 

𝐶𝑛 = 𝐶𝑛−1 + 𝐽𝑛 = 𝐶0 × (1 + 𝑖)
𝑛−1 × (1 + 𝑖) = 𝐶0 × (1 + 𝑖)

𝑛 (4.10) 
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A sequência formada com os elementos de (4.6) até (4.10) tem n+1 termos, 

formada é (𝐶0, 𝐶0 × (1 + 𝑖), 𝐶0 × (1 + 𝑖)
2, 𝐶0 × (1 + 𝑖)

3, … , 𝐶0 × (1 + 𝑖)
𝑛−2, 𝐶0 × (1 +

𝑖)𝑛−1, 𝐶0 × (1 + 𝑖)
𝑛 ) (4.11), onde é possível perceber que: 

 

𝐶1
𝐶0
=
𝐶0 × (1 + 𝑖)

𝐶0
= 1 + 𝑖 

(4.12) 

𝐶2
𝐶1
=
𝐶0 × (1 + 𝑖)

2

𝐶0(1 + 𝑖)
= 1 + 𝑖 

(4.13) 

𝐶3
𝐶2
=
𝐶0 × (1 + 𝑖)

3

𝐶0(1 + 𝑖)2
= 1 + 𝑖 

(4.14) 

... 

𝐶𝑛−1

𝐶𝑛−2
=
𝐶0×(1+𝑖)

𝑛−1

𝐶0(1+𝑖)𝑛−2
= 1 + 𝑖   (4.15) 

𝐶𝑛
𝐶𝑛−1

=
𝐶0 × (1 + 𝑖)

𝑛

𝐶0(1 + 𝑖)𝑛−1
= 1 + 𝑖 

(4.16) 

 

Sendo assim, como os resultados de (4.12) até (4.16) foram os mesmos e 

pode-se concluir que (4.11) é uma PG. Assim, temos outra possibilidade de provar o 

Teorema 4. 

Nessas condições e, considerando 𝑎1 = 𝐶0, 𝑞 = 1 + 𝑖 e 𝐶𝑛 = 𝑎𝑛+1, segue: 

𝐶𝑛 = 𝑎𝑛+1 = 𝑎1 × 𝑞
[(𝑛+1)−1] = 𝑎1 × 𝑞

𝑛 ⇒ 𝐶𝑛 = 𝐶0 × (1 + 𝑖)
𝑛  

Assim, 

𝐶𝑛 = 𝐶0 × (1 + 𝑖)
𝑛 cqd. 

 

Teorema 5: No regime de capitalização composta de taxa constante i, um 

capital C produz um juro que é exatamente expresso por 𝐽 = 𝐶0[(1 + 𝑖)
𝑛 − 1]. 

 

Demonstração: 

Ao considerar (1.1), isto é, fazermos a aplicação do conceito de juros em cada 

período, e considerando (1.3), temos que: 

𝐽1 = 𝐶0 × 𝑖 (5.1) 

𝐽2 = 𝐶1 − 𝐶0 = 𝐶1 × 𝑖 = [𝐶0 × (1 + 𝑖)] × 𝑖 = 𝐶0 × (1 + 𝑖) × 𝑖 (5.2) 

𝐽3 = 𝐶3 − 𝐶2 = 𝐶2 × 𝑖 = [𝐶1 × (1 + 𝑖)] × 𝑖 = 𝐶0 × (1 + 𝑖)
2 × 𝑖 (5.3) 

𝐽4 = 𝐶4 − 𝐶3 = 𝐶3 × 𝑖 = [𝐶2 × (1 + 𝑖)] × 𝑖 = 𝐶0 × (1 + 𝑖)
3 × 𝑖 (5.4) 



128 
 
 

 

... 

𝐽𝑛−1 = 𝐶𝑛−1 − 𝐶𝑛−2 = 𝐶𝑛−2 × 𝑖 = [𝐶𝑛−3 × (1 + 𝑖)] × 𝑖 = 𝐶0 × (1 + 𝑖)
𝑛−2 × 𝑖 (5.5) 

𝐽𝑛 = 𝐶𝑛 − 𝐶𝑛−1 = 𝐶𝑛−1 × 𝑖 = [𝐶𝑛−2 × (1 + 𝑖)] × 𝑖 = 𝐶0 × (1 + 𝑖)
𝑛−1 × 𝑖 (5.6) 

 

Assim, podemos escrever uma sequência dos juros de (5.1) a (5.6), que ficará 

da seguinte maneira (𝐶0 × 𝑖, 𝐶0 × (1 + 𝑖) × 𝑖, 𝐶0(1 + 𝑖)
2 × 𝑖, 𝐶0 × (1 + 𝑖)

2 × 𝑖, ...,  𝐶0 ×

(1 + 𝑖)𝑛−2 × 𝑖, 𝐶0 × (1 + 𝑖)
𝑛−1 × 𝑖) (5.7), onde a mesma apresenta exatamente 𝑛 

elementos e mais: 

 

𝐽2
𝐽1
=
𝐶0 × (1 + 𝑖) × 𝑖

𝐶0 × 𝑖
= 1 + 𝑖 

(5.8) 

𝐽3
𝐽2
=
𝐶0 × (1 + 𝑖)

2 × 𝑖

𝐶0 × (1 + 𝑖) × 𝑖
= 1 + 𝑖 

(5.9) 

𝐽4
𝐽3
=
𝐶0 × (1 + 𝑖)

3 × 𝑖

𝐶0 × (1 + 𝑖)2 × 𝑖
= 1 + 𝑖 

(5.10) 

... 

𝐽𝑛−1
𝐽𝑛−2

=
𝐶0 × (1 + 𝑖)

𝑛−2 × 𝑖

𝐶0 × (1 + 𝑖)𝑛−3 × 𝑖
= 1 + 𝑖 

(5.11) 

𝐽𝑛
𝐽𝑛−1

=
𝐶0 × (1 + 𝑖)

𝑛−1 × 𝑖

𝐶0 × (1 + 𝑖)𝑛−2 × 𝑖
= 1 + 𝑖 

(5.12) 

 

E deste modo, como os resultados de (5.8) até (5.12) foram os mesmos, 

podemos dizer (5.7) é uma PG. Sendo assim, podemos fazer a demonstração do 

Teorema 5. 

 

Demonstração: 

Nessas condições e, considerando o 𝑎1 = 𝐶0 × 𝑖 e 𝑞 = 1 + 𝑖, pela fórmula do 

da soma dos termos de uma PG, temos: 

𝐽𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝐽) = 𝐽1 + 𝐽2 + 𝐽3 + 𝐽4 +⋯+ 𝐽𝑛−1 + 𝐽𝑛 = 𝑆𝑛 ⇒ 𝐽 =
𝑎1 × (𝑞

𝑛 − 1)

𝑞 − 1
⇒ 𝐽

=
𝐶0 × 𝑖 × [(1 + 𝑖)

𝑛 − 1]

1 + 𝑖 − 1
=
𝐶0 × 𝑖 × [(1 + 𝑖)

𝑛 − 1]

𝑖
= 𝐶0 × [(1 + 𝑖)

𝑛 − 1] 

Assim, 

𝐽 = 𝐶0[(1 + 𝑖)
𝑛 − 1] cqd. (5.13) 
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Ao considerarmos a formação dos Juros Compostos, ao final de cada período, 

onde vigora a taxa i, a evolução do montante (Cn), que como vimos, ocorre de modo 

descontínuo, pode ser visualizado no gráfico que segue. 

 
Gráfico 4: Gráfico dos montantes nos juros compostos 

 

 

Fonte: Barros (2013) 

 

Ao observar a figura anterior e comparar com o gráfico 2 é possível perceber 

que os "degraus" não são iguais entre si, mas, que a cada período sucessivo, assume 

um valor maior que o anterior, ou seja, na capitalização composta o acrescimento é 

mais acentuado que no regime de capitalização simples (considerando para isso o 

mesmo capital inicial e mesma taxa de juros).  

 

Teorema 6: No regime de capitalização composta de taxa constante i, um 

capital C irá demorar 𝑛 períodos para produzir um montante 𝐶𝑛, onde 𝑛 =
𝑙𝑜𝑔

𝐶𝑛
𝐶0

log(1+𝑖)
. 

Demonstração: 

Usando o estudo dos Logaritmos, em especial a propriedade log𝑏𝑎
𝑛 =

n × log𝑏𝑎, nos possibilita a aplicação para o cálculo do valor de n para que o 

investimento de certo capital produza um montante, ou seja: 
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De (4.5), segue que: 

𝐶𝑛 = 𝐶0 × (1 + 𝑖)
𝑛 ⇒

𝐶𝑛
𝐶0
= (1 + 𝑖)𝑛 ⇒ 𝑙𝑜𝑔

𝐶𝑛
𝐶0
= 𝑙𝑜𝑔(1 + 𝑖)𝑛 

(6.1) 

De onde, com apoio nas propriedades dos Logaritmos, temos que: 

𝑙𝑜𝑔(1 + 𝑖)𝑛 = 𝑛 × 𝑙𝑜𝑔(1 + 𝑖)  (6.2) 

 

Assim, ao substituir (6.2) em (6.1), segue: 

𝑙𝑜𝑔
𝐶𝑛
𝐶0
= 𝑙𝑜𝑔(1 + 𝑖)𝑛 ⇒ 𝑙𝑜𝑔

𝐶𝑛
𝐶0
= 𝑛 × log(1 + 𝑖) 

 

Portanto,  

𝑛 =
𝑙𝑜𝑔

𝐶𝑛
𝐶0

log(1+𝑖)
 cqd 

(6.3) 

 

De acordo com Faro (2006), a capitalização composta, diferente da simples, 

que admite apenas a convenção linear, admite as convenções linear e a exponencial.  

 

Teorema 7: No regime de juros compostos de taxa constante i, um capital C 

transforma-se, após 𝑛 períodos de tempo, quando 𝑛 não é inteiro, existem as 

convenções linear (que combina juros simples e compostos) e a exponencial.  

 

Demonstração: 

Parte 1: Convenção Linear 

Vamos admitir que os juros devidos a um capital 𝐶0 por uma fração imprópria 

de período a que se refere à taxa i de juros corresponde à mesma fração de juros que 

lhe seriam devidos ao fim do período. A formação dos juros ao longo de um período é 

linear. Vamos concluir que, por esta convenção, se admite a formação de juros 

compostos para a parte inteira do prazo e de juros simples para a parte fracionária. 

Sendo assim, seja 𝐶0 um capital colocado para render juros segundo uma taxa 

i e durante uma fração 
𝑝

𝑞
 própria do período a que se refere à taxa i, então por 

semelhança de triângulos, conforme a figura 13 teremos: 
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Figura 13: Convenção linear 1 
 

 

Fonte: Sousa (2014) 

𝐽𝑝
𝑞

𝑝
𝑞

=
𝐽1
1
⇒ 𝐽𝑝

𝑞
=
𝑝

𝑞
𝐽1 

𝐽𝑝
𝑞
=
𝑝

𝑞
[𝐶0(1 + 𝑖)

1 − 1] =
𝑝

𝑞
[𝐶0(1 + 𝑖) − 1] =

𝑝

𝑞
𝑖𝐶0 

 

Agora vamos considerar um período 𝑚 = 𝑛 +
𝑝

𝑞
, em que 𝑛 é um número inteiro 

de períodos e 
𝑝

𝑞
 uma fração própria desse período, um capital C colocado no regime 

de juros compostos a uma taxa i durante o prazo m, será, de acordo com a figura 14, 

por semelhança de triângulos:  

 
Figura 14: Convenção linear 2 
 

 

Fonte: Sousa (2014) 

 



132 
 
 

 

𝐽𝑛+1 − 𝐽𝑛
𝑛 + 1 − 𝑛

=
𝐽𝑚 − 𝐽𝑛
𝑚 − 𝑛

 

𝐽𝑚 − 𝐽𝑛 = (𝑚 − 𝑛). ( 𝐽𝑛+1 − 𝐽𝑛) =
𝑝

𝑞
( 𝐽𝑛+1 − 𝐽𝑛) 

𝐽𝑚 =
𝑝

𝑞
( 𝐽𝑛+1 − 𝐽𝑛) + 𝐽𝑛 (7.1) 

Utilizando a fórmula (5.13) de juros compostos, vamos obter: 

𝐽𝑚 =
𝑝

𝑞
{𝐶0[(1 + 𝑖)

𝑛+1 − 1] − 𝐶0[[(1 + 𝑖)
𝑛 − 1]]} + 𝐶0[[(1 + 𝑖)

𝑛 − 1]] 

𝐽𝑚 =
𝑝

𝑞
𝐶0(1 + 𝑖)

𝑛+1 −
𝑝

𝑞
𝐶0 −

𝑝

𝑞
𝐶0(1 + 𝑖)

𝑛 +
𝑝

𝑞
𝐶0 + 𝐶0(1 + 𝑖)

𝑛 − 𝐶0 

𝐽𝑚 = 𝐶0 {(1 + 𝑖)
𝑛 [
𝑝

𝑞
(1 + 𝑖) −

𝑝

𝑞
] − 1} 

𝐽𝑚 = 𝐶0 [(1 + 𝑖)
𝑛 (
𝑝

𝑞
+
𝑝

𝑞
𝑖 −

𝑝

𝑞
) − 1] 

𝐽𝑚 = 𝐶0 [(1 + 𝑖)
𝑛 (1 +

𝑝

𝑞
𝑖) − 1] 

Ou então: 

𝐽
𝑛+
𝑝
𝑞
= 𝐶0 [(1 + 𝑖)

𝑛 (1 +
𝑝

𝑞
𝑖) − 1] 

 

Assim, o montante 𝐶𝑚  será, portanto: 

𝐶𝑚 = 𝐶0 + 𝐽𝑚 

𝐶𝑚 = 𝐶0 + 𝐶0 [(1 + 𝑖)
𝑛 (1 +

𝑝

𝑞
𝑖) − 1] 

𝐶𝑚 = 𝐶0 + 𝐶0(1 + 𝑖)
𝑛 (1 +

𝑝

𝑞
𝑖) − 𝐶0 

𝐶𝑚 = 𝐶0(1 + 𝑖)
𝑛 (1 +

𝑝

𝑞
𝑖) 

Assim, 

𝐶
𝑛+
𝑝
𝑞
= 𝐶0(1 + 𝑖)

𝑛 (1 +
𝑝

𝑞
𝑖) (7.1) 

 

Em face do resultado obtido por (7.1) e de acordo com Faro (2006), quando 

aplicamos a convenção linear em um processo de capitalização composta, acontece 

uma divisão entre os Juros Simples e Compostos, onde a parte inteira passa a ser 

empregada no regime composto, já a parte fracionada do prazo utilizada no regime 

simples, ambas sob a mesma taxa de juros. 
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Parte 2: Convenção Exponencial 

Quando fala-se da convenção exponencial no regime de capitalização 

composta e, lembrando que a Função Exponencial, pode ser definida por 𝑓(𝑥) = 𝐴𝐵𝑥, 

sendo 𝐴 um parâmetro), obtém-se uma solução geral da forma 𝐶𝑛 = 𝐴. 𝐵
𝑛. 

Vamos considerar o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 5: Convenção Exponencial 
 

 

Fonte: Barros (2013) 

 
Considerando o gráfico e também a descrição na convenção exponencial, 

podemos dizer que qualquer acréscimo ao capital (∆𝐶𝑛) pode ser encontrado através 

de ∆𝐶𝑛 = 𝐶𝑛 × 𝑖. 

 

Além de que: 

𝐶𝑛+1 = 𝐶𝑛 + ∆𝐶𝑛 = 𝐶𝑛 + 𝐶𝑛 × 𝑖 = 𝐶𝑛(1 + 𝑖) 

 

Ou seja: 

𝐶𝑛+1 − 𝐶𝑛(1 + 𝑖) = 0 (7.2) 

 

A equação (7.2), que equivale a (4.5), encontra-se presente o valor da variável 

no instante 𝑛 + 1 valor da variável no instante em 𝑛, pode ser denominada de equação 

de diferenças (se ocorressem variações infinitesimais, como nos casos contínuos, a 
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equação seria uma equação diferencial). Além disso, (7.2) é linear e é homogênea 

(pois o termo independente é igual a zero), podendo ser reescrita da seguinte forma: 

𝛽 − (1 + 𝑖) = 0 ⇒ 𝛽 = (1 + 𝑖) 

Ao aplicar a definição geral usada como 𝐶𝑛 = 𝐴.𝐵
𝑛, então: 

𝐶𝑛 = 𝐴 × (1 + 𝑖)
𝑛 (7.3) 

E de modo particular para 𝑛 = 0 em (7.3), segue que: 

𝐶0 = 𝐴 × (1 + 𝑖)
0 = 𝐴 × 1 = 𝐴 

Donde, concluímos que: 

𝐶𝑛 = 𝐶0 × (1 + 𝑖)
𝑛 (7.4) 

E, nessas condições, considerando (7.4) que vem a reforçar Faro (2006), 

indicando que na adoção da convenção exponencial, não faz sentido falar em 

capitalização descontínua, pois deixam de existir os pontos de descontinuidade.  

Anteriormente vimos a questão das convenções usadas nos juros compostos, 

mas é sempre bom lembrar que em algumas situações, principalmente nos casos em 

que o cidadão vai receber, em cadernetas de poupança e das aplicações nos 

chamados fundos de renda fixa, esse fato não vale, pois só se paga de fato no final 

de cada período inteiro de capitalização (aniversário). 

 

Exemplos:  

1) Um capital de R$120.000,00 está aplicado a uma taxa de 4% 𝑎.𝑚, durante 

1 ano e meio. Usando o regime de juros compostos, qual será o valor futuro (montante) 

dessa aplicação? 

Resolução: 

𝐶0 = R$ 120.000,00 

𝑖 = 4% a. m. 

𝑛 = 1 ano e meio = 18 meses 

𝐶18 =? 

Logo, por (4.5), segue que: 

 𝐶18 = 𝐶0 × (1 + 0,04)
18 ⇒ 𝐶18 = 120000 × (1 + 0,04)

18 = 243097,98 

Portanto, o montante é de, aproximadamente, R$ 243.097,98. 
 

2) Um capital de R$ 60.000,00 está aplicado a uma taxa de 2,5% 𝑎.𝑚, durante 

15 meses. Usando o regime de juros compostos, qual será o valor dos juros 

produzidos na aplicação? 
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Resolução: 

𝐶0 = R$ 60.000,00 

𝑖 = 2,5% a. m. 

𝑛 = 15 meses 

𝐽 =? 

Logo, por (5.13), segue que: 

𝐽 = 𝐶0 × [(1 + 𝑖)
𝑛 − 1] ⇒ 𝐽 = 60000 × [(1 + 0,025)15 − 1] ⇒ 𝐽 = 26897,89  

Portanto, o montante é de, aproximadamente, R$ 26.897,89. 
 

3) Qual o capital necessário para que, após um ano, em sistema de Juros 

Compostos, à taxa de 5% 𝑎.𝑚, gere um montante de R$ 80.000,00? 

Resolução: 

𝐶0 = ? 

𝑖 = 5% a. m. 

𝑛 = 1 ano = 12 meses 

𝐶12 = R$ 80.000,00 

Logo, por (4.5), segue que: 

 𝐶12 = 𝐶0 × (1 + 0,05)
12 ⇒ 80000 = 𝐶0 × (1 + 0,05)

12 ⇒ 𝐶0 =
80000

(1+0,05)12
=

75352,43 

Portanto, o capital necessário é de, aproximadamente, R$ 75.352,43. 

 

4) Uma pessoa, ao realizar um depósito de R$ 50.000,00, consegue realizar, 

após 1 ano, um valor de R$ 65.000,00. Sabendo que o regime foi de capitalização 

composta, qual o valor da taxa empregada? 

Resolução: 

𝐶0 = R$ 50.000,00 

𝑖 =? 

𝑛 = 1 ano  = 12 meses 

𝐶12 = R$ 65.000,00 

Logo, por (4.5), segue que: 

 𝐶12 = 𝐶0 × (1 + 𝑖)
12 ⇒

65000

50000
= (1 + 𝑖)12 ⇒ (1 + 𝑖)12 = 1,3 ⇒ 1 + 𝑖 = √1,3

12 ⇒

1 + 𝑖 = 1,022 ⇒ 𝑖 = 0,022 

Portanto, a taxa empregada foi de, aproximadamente, 2,2%. 
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5) Uma pessoa fez uma aplicação de R$ 53.000,00 no sistema de 

capitalização composta, a taxa de 3% 𝑎.𝑚  e, após um período consegue resgatar R$ 

65.000,00. Qual o foi o período em que o capital ficou aplicado? 

Resolução: 

𝐶0 = R$ 53.000,00 

𝑖 =3% 𝑎.𝑚 

𝑛 = ? 

𝐶𝑛 = R$ 65.000,00 

Logo, por (6.3), segue que:  

𝑛 =
𝑙𝑜𝑔

𝐶𝑛
𝐶0

log(1+𝑖)
=

𝑙𝑜𝑔
65000

53000

log(1,03)
= 6,9  

Portanto, o capital foi aplicado por aproximadamente, 7 meses. 

 

3.5.3.2 Capitalização contínua  

 

Os problemas de ordem prática sempre, ao longo das civilizações, chamaram 

a atenção de mentes voltadas para a Matemática e outras áreas do conhecimento 

humano, por exemplo, no século XVIII, o matemático suíço Jacques Bernoulli (1655 - 

1705) propôs a seguinte questão: 

Como cresceria um depósito bancário ao longo do tempo se os juros, ao invés 

de serem creditados anualmente ou semestralmente, o fossem em intervalos de 

tempo cada vez menores, até que os acréscimos pudessem ser considerados 

instantâneos e sobre eles, imediatamente, também incidissem as mesmas taxas de 

juros? 

Vamos analisar o caso proposto no problema 

Um capital C, ao ser empregado à taxa de i% ao ano, de modo que ser retirado 

após uma fração 
𝑝 

𝑞
 do ano, os juros J são proporcionais a esta fração, isto é: 

𝐽 =
𝑝 

𝑞
×

𝑖 

100
× 𝐶 

Além disso, vamos analisar os juros obtidos, bem como o montante que o 

capital C, em questão, quando aplicado à taxa de 100% ao ano, rende, após um ano, 

nos casos a seguir: 

Caso 1: A pessoa emprega o capital e retira apenas ao final do ano. Nessa 

situação, os juros são: 
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𝐽 =
100 

100
× 𝐶 = 𝐶 

O montante é igual a 𝑀1 = 𝐶 + 𝐽 = 2𝐶 
 

Caso 2: A pessoa emprega o capital e retira após 6 meses e em seguida faz 

a reaplicação à mesma taxa. Nessa situação: 

Parte 1: Nos primeiros 6 meses 

𝐽 =
1 

2
×
100 

100
× 𝐶 =

𝐶

2
 

O montante é igual a 𝑀1 = 𝐶 + 𝐽 = 𝐶 +
𝐶

2
= 𝐶 (1 +

1

2
) 

 

Parte 2: Reaplicando este capital 𝑀1 = 𝐶 (1 +
1

2
) por mais 6 meses, à mesma 

taxa, ao final de um ano, terá como: 

𝐽1 =
1 

2
×
100 

100
× 𝑀1 =

𝑀1
2

 

O montante é igual a 𝑀2 = 𝑀1 + 𝐽1 = 𝑀1 +
𝑀1

2
= 𝑀1 (1 +

1

2
) = 𝐶 (1 +

1

2
) ×

(1 +
1

2
) = 𝐶 (1 +

1

2
)
2

 

 
Caso 3: A pessoa emprega o capital e de 4 em 4 meses o mesmo capital é 

retirado e reaplicado à mesma taxa: 

Parte 1: Nos primeiros 4 meses 

𝐽 =
1 

3
×
100 

100
× 𝐶 =

𝐶

3
 

O montante é igual a 𝑀1 = 𝐶 + 𝐽 = 𝐶 +
𝐶

3
= 𝐶 (1 +

1

3
). 

 

Parte 2: Reaplicando este capital 𝑀1 = 𝐶 (1 +
1

3
) por mais 4 meses, à mesma 

taxa, terá como: 

𝐽1 =
1 

3
×
100 

100
× 𝑀1 =

𝑀1
3

 

O montante é igual a 𝑀2 = 𝑀1 + 𝐽1 = 𝑀1 +
𝑀1

3
= 𝑀1 (1 +

1

3
) = 𝐶 (1 +

1

3
) ×

(1 +
1

3
) = 𝐶 (1 +

1

3
)
2

. 

 

Parte 3: Reaplicando este capital 𝑀2 = 𝐶 (1 +
1

3
)
2

 por mais 4 meses, à mesma 

taxa, ao final de um ano, terá como: 

𝐽2 =
1 

3
×
100 

100
× 𝑀2 =

𝑀2
3

 

O montante é igual a 𝑀3 = 𝑀2 + 𝐽2 = 𝑀2 +
𝑀2

3
= 𝑀2 (1 +

1

3
) = 𝐶 (1 +

1

3
)
2

×

(1 +
1

3
) = 𝐶 (1 +

1

3
)
3

. 
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Caso 4: A pessoa emprega o capital e de, 3 em 3 meses,  o mesmo é retirado 

e reaplicado à mesma taxa: 

Parte 1: Nos primeiros 3 meses 

𝐽 =
1 

4
×
100 

100
× 𝐶 =

𝐶

4
 

O montante é igual a 𝑀1 = 𝐶 + 𝐽 = 𝐶 +
𝐶

4
= 𝐶 (1 +

1

4
). 

 

Parte 2: Reaplicando este capital 𝑀1 = 𝐶 (1 +
1

4
) por mais 3 meses, à mesma 

taxa, terá como: 

𝐽1 =
1 

4
×
100 

100
× 𝑀1 =

𝑀1
4

 

O montante é igual a 𝑀2 = 𝑀1 + 𝐽1 = 𝑀1 +
𝑀1

4
= 𝑀1 (1 +

1

4
) = 𝐶 (1 +

1

4
) ×

(1 +
1

4
) = 𝐶 (1 +

1

4
)
2

. 

 

Parte 3: Reaplicando este capital 𝑀2 = 𝐶 (1 +
1

4
)
2

 por mais 3 meses, à mesma 

taxa, terá como: 

𝐽2 =
1 

4
×
100 

100
× 𝑀2 =

𝑀2
4

 

O montante é igual a 𝑀3 = 𝑀2 + 𝐽2 = 𝑀2 +
𝑀2

4
= 𝑀2 (1 +

1

4
) = 𝐶 (1 +

1

4
)
2

×

(1 +
1

4
) = 𝐶 (1 +

1

4
)
3

. 

 

Parte 4: Reaplicando este capital 𝑀3 = 𝐶 (1 +
1

4
)
3

 por mais 3 meses, à mesma 

taxa, ao final de um ano, terá como: 

𝐽3 =
1 

4
×
100 

100
× 𝑀3 =

𝑀3
4

 

O montante é igual a 𝑀4 = 𝑀3 + 𝐽3 = 𝑀3 +
𝑀3

4
= 𝑀3 (1 +

1

4
) = 𝐶 (1 +

1

4
)
3

×

(1 +
1

2
) = 𝐶 (1 +

1

4
)
4

. 

 

Ao compararmos os quatro casos, temos que: 

Caso 1: 𝑀1 = 2 × 𝐶 

Caso 2: 𝑀2 = 2,25 × 𝐶 

Caso 3: 𝑀3 = 2,37037. . .× 𝐶 

Caso 4: 𝑀4 = 2,44140625. . .× 𝐶 

Após a análise dos casos anteriores, chega-se à conclusão de que o caso 4 

apresenta mais vantagem e, se continuarmos, veremos que quanto maior o número 

de retiradas e de reaplicações à mesma taxa, maior será o montante, ou seja, quando 

os períodos de capitalização são menores. 
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Definição 10: A capitalização contínua é um regime que se processa em 

intervalos de tempo bastante reduzidos - caracteristicamente em intervalo de tempo 

infinitesimal – promovendo grande frequência de capitalização.  

Além disso, sabemos que, por ser uma capitalização contínua, o valor de n, 

que é a quantidade de capitalizações, pode crescer mais e mais, ou seja, tender ao 

infinito e, consequentemente, como vimos, o montante vai crescendo cada vez mais. 

Teorema 8: No regime de capitalização composta, um capital C, quando 

aplicado a uma taxa nominal i durante n anos capitalizados m vezes em intervalos 

infinitesimais, produzirá, como montante M = 𝐶. 𝑒𝑖𝑛. 

 

Demonstração 1: (Usando limite) 

O montante para juros compostos, de acordo com (4.5) pode ser calculado 

por: 𝑀𝑛 =  𝐶(1 + 𝑖)
𝑛 

Deste modo: 

i) se fizermos duas capitalizações no período, então a taxa fica dividida por 2 e o 

período dobra: 

𝑀2 =  𝐶 [(1 +
𝑖

2
)
𝑛2

] 

ii) se fizermos três capitalizações no período, então a taxa fica dividida por 3 e o 

período triplica: 

𝑀3 =  𝐶 [(1 +
𝑖

3
)
𝑛3

] 

iii) se fizermos m capitalizações no período, então a taxa fica dividida por m e o período 

fica multiplicado por m: 

𝑀𝑚 =  𝐶 [(1 +
𝑖

𝑚
)
𝑛𝑚

] 

Além disso, considerando 
𝑖

𝑚
=

1

𝑘
 a equação anterior por der ser reescrita como: 

               𝑀𝑘 =  𝐶 (1 +
𝑖

𝑚
)
𝑚𝑛

= 𝐶 [(1 +
1

𝑘
)
𝑖𝑘

]
𝑛

= 𝐶 [(1 +
1

𝑘
)
𝑘

]
𝑖𝑛

. 

Assim, 

𝑀𝑘  = 𝐶 [(1 +
1

𝑘
)
𝑘

]

𝑖𝑛
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Como, no caso específico, as capitalizações são realizadas em intervalos 

infinitesimais, utilizando limites, segue que 

𝑀 = lim
𝑘→∞

 𝑀𝑘  =    lim
𝑘→∞

𝐶 [(1 +
1

𝑘
)
𝑘

]

𝑖𝑛

= 𝐶 [ lim
𝑘→∞

(1 +
1

𝑘
)
𝑘

]

𝑖𝑛

= 𝐶𝑒𝑖𝑛 
(8.1) 

 

Demonstração 2: (Usando Equações Diferenciais Ordinárias) 

A taxa de variação do valor do investimento é 
𝑑𝐶(𝑡)

𝑑𝑡
 e essa quantidade é igual 

a taxa segundo o qual o investimento aumenta, que é a taxa de juros i vezes o valor 

corrente do investimento C(t).  

Assim,  
𝑑𝐶(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑖𝐶(𝑡) 𝑐𝑜𝑚  𝐶(0) = 𝐶0, que é uma EDO de variáveis separáveis, 

logo: 

𝑑𝐶(𝑡)

𝐶(𝑡)
= 𝑖𝑑𝑡 ⇒ ∫

𝑑𝐶(𝑡)

𝐶(𝑡)
= ∫ 𝑖 𝑑𝑡 + 𝐾  ((8.2) 

 

Logo,  

𝑙𝑛𝐶(𝑡) = 𝑖𝑡 + 𝐾 ⇒ 𝐶(𝑡) = 𝑒𝑖𝑡+𝐾 = 𝑒𝑖𝑡 × 𝑒𝐾 

Agora,  

𝐶(0) = 𝐶0   ⇒  𝐶0 = 𝑒
𝐾 

Portanto, 

𝐶(𝑡) = 𝐶0𝑒
𝑖𝑡. 

 

Exemplo: 

Considere um capital de R$1.000,00 à taxa de 18% a.a., empregado durante 

um ano, com capitalização: 

 

Quadro 13: Montante de um capital à capitalização contínua 
 

  (continua) 

CAPITALIZAÇÃO TAXA EFETIVA MONTANTE 

Anual 18% C(1,18) = 1180,00 

Semestral 18% 

2
 = 9% a. s. 

 

C(1,09)2  = 1181,10 

Quadrimestral 18% 

3
 = 6% a.q. C(1,06)3  = 1191,02 

Trimestral 18%

4
 = 4,5% a.t. C(1,045)4  = 1192,52 

Bimestral 18%

6
 = 3% a.b. C(1,03)6 = 1194,05 
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(conclusão) 

CAPITALIZAÇÃO TAXA EFETIVA MONTANTE 

Mensal  18%

12
 = 1,5% a.m. C(1,015)12  = 1195,62 

Quinzenal 18%

24
 = 0,75% a.q. C(1,0075)24  = 1196,41 

Diária 18%

360
 = 0,05 a.d. C(1,0005)360  = 1197,16 

 

 Fonte: Autor (2017) 

 

Neste caso, percebe-se que, em face do exposto, o montante pode ser 

expresso por, então usando o Teorema 8 podemos calcular o valor do montante a 

juros contínuos, que será: 

M = lim
𝑛→∞

𝐶. (1 +
0,18

𝑛
)
𝑛

= 𝐶. 𝑒0,18 = 1197,22   

 

Além do mais, o exemplo acima, também pode ser resolvido através de outro 

recurso matemático, as Equações Diferenciais Ordinárias. É valido lembrar que a 

motivação, de acordo com Ávila (2006), para o surgimento do número e, foi justamente 

um problema sobre juros compostos contínuos no século XVIII. 

 

3.5.4 Juros simples X Juros compostos  

 

Enquanto nos juros simples o valor do rendimento é fixo, isto é, os juros são 

calculados sempre sobre o capital; nos juros compostos o valor do juro de cada 

período, de acordo com a definição 9, incide mês a mês, caso a capitalização seja 

mensal, sobre o valor acumulado, ou seja, os juros de cada período são incorporados 

ao capital para cálculo dos juros seguinte, na verdade é o popular “juro sobre juro”. 

Os financiamentos e investimentos na atualidade são calculados seguindo este 

modelo de investimento, que oferece maior rendimento, e consequentemente maior 

lucro. 

Um fator a se considerar é que, ao passo que a capitalização composta atrai 

pessoas para o investimento, preocupa outros, pois na tomada de empréstimo ou 

financiamento, o valor tomado aumenta rapidamente com a composição de juros. 

Além disso, uma diferença entre os dois sistemas estudados até o momento, 

dentro do regime de capitalização discreta é que os juros simples crescem em PA e 

pode ser representado, de modo aproximado por uma função linear, ao passo que os 
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compostos, em PG e tem sua representação aproximada pelo modelo de uma função 

exponencial. 

Deste modo, podemos dizer que o valor do montante a juros simples pode ser 

expresso de acordo com o comportamento da função 𝑓(𝑥) = 𝐶(1 + 𝑖𝑥), ao passo que, 

a juros compostos por 𝑔(𝑥) = 𝐶(1 + 𝑖)𝑥, que podem ser representadas, graficamente, 

a seguir: 

 
Gráfico 6: Comparação entre os montantes produzidos pelos juros simples e 
compostos 
 

Fonte: Souza (2013) 

 

No gráfico, a linha vermelha representa um valor corrigido pelos juros 

compostos, enquanto a linha azul representa um valor corrigido pelos juros simples. 

Está claro que, ao passar do tempo, os juros compostos ganham dos juros simples 

com vantagem cada vez maior, mas que para um período menor que uma unidade de 

tempo, os juros simples apresentam um montante maior. 
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3.5.5 Tipos de taxas   

 

Definição 11: A taxa de juros é a razão entre acréscimos recebidos (ou pagos) 

no fim de um período e o capital que gerara tal acréscimo. 

 

3.5.5.1 Taxas proporcionais 

   

Definição 12: Sejam duas taxa de juros distintas, 𝑖1 e 𝑖2, determinadas 

respectivamente nos períodos de tempo 𝑛1 e 𝑛2, se  

𝑖1

𝑖2
=
𝑛1

𝑛2
 , diz-se que 𝑖1 e 𝑖2 são taxas juros proporcionais entre si. 

Se levarmos em consideração, por exemplo, que  𝑚 o número de vezes que 

o período de tempo menor cabe no período maior, e sendo 𝑛2 dos dois períodos o 

período menor de tempo, então 𝑛1, pela condição de taxas proporcionais, segue que: 

𝑖

𝑖𝑚
=
𝑚 × 𝑛2
𝑛2

 

𝑖

𝑖𝑚
= 𝑚 

𝑖𝑚 =
𝑖

𝑚
 

Exemplos:  

1) Qual a taxa mensal proporcional a 30% ao ano? 

Usando  𝑖𝑚 =
𝑖

𝑚
 , segue que: 

 𝑖12 =
30

12
  

𝑖12 = 2,5 % ao mês 

 

2) Qual a taxa mensal proporcional a 0,08% ao dia? 

Usando 
𝑖1

𝑖2
=
𝑛1

𝑛2
, segue que: 

0,08

𝑖2
=
1

30
 

𝑖2 = 2,4% ao mês 

 

3) Qual a taxa anual proporcional a 9% ao trimestre? 

Usando 
𝑖1

𝑖2
=
𝑛1

𝑛2
, segue que: 
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9

𝑖2
=
1

4
 

𝑖2 = 36% ao mês 

 

3.5.5.2 Taxas equivalentes  

 

Definição 13: Taxas equivalentes são aquelas que apesar de possuírem 

unidades de períodos diferentes, quando aplicadas a um mesmo capital, no final de 

um mesmo prazo produzem o mesmo montante.  

No regime de juros simples, considerando dois capitais iniciais 𝐶0 iguais, 

aplicados no mesmo período 𝑛, um sob a taxa de juros 𝑖  e o outro sob a taxa 𝑖𝑚, os 

montantes 𝑀 e 𝑀′ resultante serão iguais se: 

𝐶0 × (1 + 𝑖 × 𝑛) = 𝐶0 × (1 + 𝑖𝑚 ×𝑚 × 𝑛) 

E, assim resulta que: 𝑖𝑚 =
𝑖

𝑚
, fato que nos permite afirmar que no regime de 

juros simples as taxas de juros proporcionais são também taxas de juros equivalentes. 

No regime de juros compostos, considerando dois capitais iniciais 𝐶0 iguais, 

aplicados no mesmo período 𝑛, um sob a taxa de juros 𝑖  e o outro sob a taxa 𝑖𝑚, os 

montantes 𝑀 e 𝑀′ resultante serão iguais se: 

𝐶0 × (1 + 𝑖)
𝑛 = 𝐶0 × (1 + 𝑖𝑚)

𝑚×𝑛 

Assim,  

(1 + 𝑖)𝑛 = (1 + 𝑖𝑚)
𝑚×𝑛 ⇒ 1 + 𝑖 = (1 + 𝑖𝑚)

𝑚 

𝑖 = (1 + 𝑖𝑚)
𝑚 − 1 

 

Exemplos: 

 

1) A taxa de juros mensal de uma certa operadora de cartão de crédito é de 

17%. Determine a taxa equivalente anual.  

Resolução: 

Usando 𝑖 = (1 + 𝑖𝑚)
𝑚 − 1, segue que: 

𝑖 = (1 + 0,17)12 − 1 

𝑖 = (1,17)12 − 1 ⇒  

𝑖 = 5,58 ⇒ 𝑖 ≅ 558% ao ano 

 

2) Obtenha a taxa mensal de juros equivalente a 10% ao ano 
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Resolução: 

Usando 𝑖 = (1 + 𝑖𝑚)
𝑚 − 1, segue que: 

𝑖 = (1 + 0,1)
1
12 − 1 

𝑖 = 0,7974 ⇒ 𝑖 ≅ 79,74% ao mês. 

 

3.5.5.3 Taxa nominal ou aparente 

 

Definição 14: é a taxa de juros em que a unidade referencial de tempo é 

diferente da unidade de capitalização. 

 

Exemplos: 

a) Uma taxa de 12% ao ano com capitalização bimestral. 

b) 3% ao trimestre com capitalização mensal. 

c) 15% ao semestre com capitalização bimestral. 

 

A taxa nominal é muito usada no mercado, mas é valido lembrar que a mesma 

não representa uma taxa efetiva e, sendo assim, não deve ser usada nos cálculos 

financeiros, em especial no sistema de capitalização composto. 

 

3.5.5.4 Taxa efetiva  

 

Definição 15: É a taxa de juros em que a unidade de tempo coincide com a 

dos períodos de capitalização. 

Exemplos: 

a) 4% ao mês, com capitalização mensal; 

b) 6% ao bimestre, com capitalização bimestral; 

c) 5% ao trimestre, com capitalização trimestral. 

Existe uma taxa nominal associada a uma taxa efetiva implícita que deve ser 

encontrada a taxa proporcional no regime de juros simples e que deve ser usada nos 

cálculos. 

 

Exemplos:  

a) Uma taxa nominal de 12% ao ano, capitalizados mensalmente: 
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12% 𝑎.  𝑎.

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
= 1% ao mês 

b) 18% ao ano, capitalizados semestralmente: 

18% 𝑎.  𝑎.

2 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠
= 9% ao semestre 

c)12% ao ano, capitalizados trimestralmente: 

12% 𝑎.  𝑎.

4 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠
= 3% ao trimestre 

 

Para efeito de cálculo, quando usamos a taxa efetiva, os resultados sempre 

são maiores que os apresentados na taxa nominal, uma vez que estamos trabalhando 

com juros compostos. 

 

3.5.5.5 Taxa acumulada de juros com taxas variáveis  

 

Definição 16: É a taxa de juros que substitui várias taxas, que são expressas 

por números diferentes, em cada período.  

O uso da taxa de juros com taxas variáveis é usada, normalmente, para fazer 

atualizações de aluguéis, na atualização de saldos de financiamento e em diversos 

contratos. Seu valor poder positivo ou negativo.  

A expressão que nos permite encontrar o valor da taxa de juros com taxas 

variáveis é a seguinte: 

 

𝑖𝑎𝑐 = [(1 + 𝑖1)(1 + 𝑖2)(1 + 𝑖3)… (1 + 𝑖𝑛) − 1] × 100 

 

Exemplo: 

Calcule a taxa acumulada no período indicado no seguinte quadro de uma 

empresa de gêneros alimentícios. 

 

Quadro 14: Taxas mensais analisadas 
 

PERÍODO TAXA NO MOMENTO 

Julho/2017 0,25% 

Agosto/2017 0,21% 

Setembro/2017 0,17% 

Outubro/2017 0,15% 

Fonte: Autor (2017) 
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Resolução: 

Usando 𝑖𝑎𝑐 = [(1 + 𝑖1)(1 + 𝑖2)(1 + 𝑖3)(1 + 𝑖4) − 1] × 100, segue que: 

𝑖𝑎𝑐 = [(1 + 0,0025)(1 + 0,0021)(1 + 0,0017)(1 + 0,0015) − 1] × 100 

𝑖𝑎𝑐 ≅ 0,78% 

Portanto a taxa de juros equivalente as que foram aplicadas é, 

aproximadamente, 0,78%. 

 

3.5.5.6. Taxa real   

 

Definição 17: É a taxa que de fato é aplicada, isto é, tem sua apuração após 

o desconto da inflação. 

Ao considerarmos certo capital (𝐶), a taxa real (𝑖𝑟), a taxa efetiva (𝑖𝑒𝑓) e a 

inflação (𝑖𝑖𝑛𝑓) em dados período, com as taxas unitárias, podemos relacioná-las, tendo 

em vista os fatores de aumento, por: 

𝐶(1 + 𝑖𝑒𝑓) = 𝐶(1 + 𝑖𝑟)(1 + 𝑖𝑖𝑛𝑓) 

1 + 𝑖𝑟 =
1 + 𝑖𝑒𝑓

1 + 𝑖𝑖𝑛𝑓
 

Assim,  

𝑖𝑟 =
1 + 𝑖𝑒𝑓

1 + 𝑖𝑖𝑛𝑓
− 1 

 
Exemplo: 

O salário de um trabalhador foi reajustado em 10% em um período em que a 

inflação foi de 8%. Qual o valor da taxa real de reajuste no erário do mesmo? 

 

Resolução: 

Usando  𝑖𝑟 =
1+𝑖𝑒𝑓

1+𝑖𝑖𝑛𝑓
− 1, segue que: 

𝑖𝑟 =
1 + 0,10

1 + 0,08
− 1 

 

𝑖𝑟 =
1,10

1,08
− 1 ≅ 0,0185 = 1,85% 

 

Portanto a taxa de reajuste real no salário do trabalhador foi de, 

aproximadamente, 1,85%. 
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3.5.5.7 Taxa média de juros 

 
Definição 18: É a taxa que se aplicada por n vezes em um capital C faz o 

mesmo montante que n taxas diferentes aplicadas no mesmo período. 

Essa taxa pode ser calculada do seguinte modo: 

O montante da taxa média, em juros compostos, pode ser expresso por 

𝑀 = 𝐶(𝑖𝑚 + 1)
𝑛 

O montante das n taxas variáveis, em juros compostos, pode ser expresso 

por: 

𝑀 = 𝐶(1 + 𝑖1)(1 + 𝑖2)(1 + 𝑖3)… (1 + 𝑖𝑛) 

Em consequência, 

(𝑖𝑚 + 1)
𝑛 = (1 + 𝑖1)(1 + 𝑖2)(1 + 𝑖3)… (1 + 𝑖𝑛) 

Assim, 

𝑖𝑚 = [(1 + 𝑖1)(1 + 𝑖2)(1 + 𝑖3)… (1 + 𝑖𝑛)]
1
𝑛 − 1 

 

Exemplo: 

Calcule a taxa média de juros no período indicado no seguinte quadro de uma 

empresa de gêneros alimentícios. 

 
Quadro 15: Taxas mensais da empresa 

 

PERÍODO TAXA NO MOMENTO 

Julho/2017 0,95% 

Agosto/2017 1,21% 

Setembro/2017 2,17% 

Outubro/2017 0,85% 

Fonte: Autor (2017) 

 

Resolução: 

Usando 𝑖𝑚 = [(1 + 𝑖1)(1 + 𝑖2)(1 + 𝑖3)(1 + 𝑖4)]
1

4 − 1, segue que: 

𝑖𝑎𝑐 = [(1 + 0,0095)(1 + 1,0121)(1 + 1,021)(1 + 0,0085)]
1
𝑛 − 1 

𝑖𝑎𝑐 ≅ 1,29% 

 

Portanto a taxa média de juros é, aproximadamente, 1,29%. 
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3.5.5.8 Equivalência entre as taxas contínua e composta 

 

Vamos agora fazer a comparação entre as taxas de juros composta e 

contínua. Sabe-se que por taxa de juros equivalentes, isto é,  

𝑖 = (1 + 𝑖𝑛)
𝑛 − 1,  podemos escrever: 

1 + 𝑖 = (1 +
𝑗

𝑛
)
𝑛

 

Assim, ao isolarmos 𝑗, segue que: 

[(1 +
𝑗

𝑛
)
𝑛

]

1
𝑛

= (1 + 𝑖)
1
𝑛 

𝑗 = [(1 + 𝑖)
1
𝑛 − 1] × 𝑛 =

[(1 + 𝑖)
1
𝑛 − 1]

1
𝑛

 

Da equação anterior, o limite da taxa nominal 𝑗 quando 𝑛 → ∞ será a taxa 

instantânea δ, assim: 

δ = lim
𝑛→∞

[(1 + 𝑖)
1
𝑛 − 1]

1
𝑛

 

Quando vamos encontrar o limite anterior, o resultado fica da forma 
0

0
, isto é, 

uma indeterminação matemática. Em tal situação podemos usar o teorema de 

L'Hospital, de onde segue que: 

δ = lim
𝑛→∞

𝑑
𝑑𝑛
[(1 + 𝑖)

1
𝑛 − 1]

𝑑
𝑑𝑛
(
1
𝑛)

= lim
𝑛→∞

𝑑
𝑑𝑛
[(1 + 𝑖)

1
𝑛]

𝑑
𝑑𝑛
(
1
𝑛)

 

Sabe-se, pelas regras de derivação que: 

𝑑

𝑑𝑛
[(1 + 𝑖)

1
𝑛] = (1 + 𝑖)

1
𝑛 × 𝑙𝑛(1 + 𝑖) ×

𝑑

𝑑𝑛
(
1

𝑛
) 

E 

𝑑

𝑑𝑛
(
1

𝑛
) =

−1

𝑛2
 

Então: 

δ = lim
𝑛→∞

(1 + 𝑖)
1
𝑛 × 𝑙𝑛(1 + 𝑖) × (

−1
𝑛2
)

(
−1
𝑛2
)

= lim
𝑛→∞

[(1 + 𝑖)
1
𝑛 × 𝑙𝑛(1 + 𝑖)] 
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Assim,  

δ = lim
𝑛→∞

[(1 + 𝑖)
1
𝑛] × lim

𝑛→∞
[𝑙𝑛(1 + 𝑖)] = 1 × [𝑙𝑛(1 + 𝑖)] 

Portanto, vale a relação: 

δ = 𝑙𝑛(1 + 𝑖) 

Ou 

1 + 𝑖 = 𝑒δ 

Deste modo, a equação anterior nos permite relacionar a taxa instantânea δ 

com a taxa efetiva i de capitalização descontínua no regime composto. 

 

Exemplo: 

Qual a taxa a instantânea anual que é equivalente à taxa anual a juros 

compostos de: 

a) 12% 

Resolução: 

 Usando  δ = 𝑙𝑛(1 + 𝑖), segue que: 

δ = 𝑙𝑛(1 + 0,12) = 𝑙𝑛(1,12) ≅ 0,1133 = 11,33% 

Portanto, a taxa instantânea de 11,33% ao ano, equivale a 12% ao ano, no 

regime de juros compostos. 

 

b) 50% 

Resolução: 

 Usando  δ = 𝑙𝑛(1 + 𝑖), segue que: 

δ = 𝑙𝑛(1 + 0,50) = 𝑙𝑛(1,50) ≅ 0,4055 = 40,55% 

Portanto, a taxa instantânea de 40,55% ao ano, equivale a 50% ao ano, no 

regime de juros compostos. 

 

c) 1300% 

Resolução: 

 Usando  δ = 𝑙𝑛(1 + 𝑖), segue que: 

δ = 𝑙𝑛(1 + 13) = 𝑙𝑛(14) ≅ 2,6391 = 263,91% 

Portanto, a taxa instantânea de 263,91% ao ano, equivale a 1300% ao ano, 

no regime de juros compostos. 

 



151 
 
 

 

3.5.6 Descontos 

 
Definição 19: Desconto é a operação financeira de abatimento que se faz  

sobre um título de crédito, quando o mesmo é  resgatado antes de seu vencimento. 

Exemplos de títulos de crédito: 

 Cheque (ordem de pagamento, à vista); 

 Duplicata (obrigação de pagamento, proveniente de venda de mercadorias ou 

serviços); 

 Letra de Câmbio (ordem de pagamento); 

 Letras do Tesouro Nacional (LTN, ordem de pagamento); 

 Nota Promissória (promessa de pagamento). 

Enquanto o processo de capitalização, faz o estudo para encontrar o valor 

nominal da aplicação, o desconto, no sentido inverso, faz a determinação do valor 

atual de um título vencível no futuro.  

Quando estuamos a operação de desconto, faz-se necessário o 

conhecimento de alguns termos peculiares à temática, que são: 

N: valor nominal do título, também conhecido como valor de face do título; 

A: valor atual do título, valor descontado, ou ainda, valor líquido do título; 

D: desconto;  

i: taxa de desconto; 

n: quantidade de períodos antes do vencimento (prazo de antecipação) 

Depois de conhecermos os termos, e em face da definição, podemos 

matemática expressar o desconto como: 𝐷 = 𝑁 − 𝐴. Os tipos de descontos são: 

simples, compostos, os quais delimitaremos a seguir. 

 

3.5.6.1 Descontos simples 

 

Definição 20: O desconto simples é o processo que usa o sistema de juros 

simples para fazer a determinação do valor atual (A) de um título, com valor nominal 

(N). 

Existem duas formas de desconto simples, que são: desconto comercial e 

desconto racional, os quais delimitaremos a seguir. 
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I) Desconto simples comercial 

Definição 21: O desconto simples comercial, também conhecido como 

desconto bancário ou por fora é equivalente ao valor dos juros simples produzido pelo 

valor nominal do título no período 𝑛 de tempo correspondente e à taxa 𝑖 fixada. 

Como consequência da definição, podemos escrever: 

𝐷 = 𝑁𝑖𝑛 

Ou então, como 𝐷 = 𝑁 − 𝐴, segue que, após efetuar o desconto simples 

comercial, o valor atual (A) passa a ser: 

𝐴 = 𝑁(1 − 𝑖𝑛) 

 

Exemplos: 

1) Um título de valor nominal de R$ 25.000,00 é descontado 2 meses antes 

do seu vencimento, à taxa de juros simples de 2,5% ao mês. Qual o desconto 

comercial?  

Resolução: 

𝑁= R$ 25.000,00 

𝐷=? 

𝑛=2 meses 

𝑖= 2,5% ao mês 

𝐷 = 𝑁𝑖𝑛 

𝐷 = 25000 × 0,025 × 2 ≅ 1250,00 

Portanto, o valor do desconto comercial foi de, aproximadamente, R$ 1250,00. 

 

2) Qual o valor do desconto comercial simples de um título de R$ 3.000,00, 

com vencimento para 90 dias, à taxa de 2,5% ao mês?      

Resolução: 

𝑁= R$ 3.000,00 

𝐷=? 

𝑛=3 meses 

𝑖= 2,5% ao mês 

𝐷 = 𝑁𝑖𝑛 

𝐷 = 3000 × 0,025 × 3 ≅ 225,00 

Portanto, o valor do desconto comercial foi de, aproximadamente, R$ 225,00. 
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3) Qual a taxa mensal simples de desconto utilizada numa operação a 120 

dias cujo valor nominal é de R$ 1.000,00 e o valor líquido de R$ 880,00?     

Resolução: 

𝑁= R$ 1.000,00 

𝐴= R$ 880,00 

𝑛=4 meses 

𝑖= ? ao mês 

𝐴 = 𝑁(1 − 𝑖𝑛) 

880 = 1000 × (1 − 4𝑖) 

1 − 4𝑖 = 0,88 

𝑖 =
0,12

4
= 0,03 = 3% 

Portanto, o valor da taxa de desconto comercial, foi de 3%. 

 

4) Uma duplicata de R$ 32.000,00, com 90 dias a decorrer até o vencimento, 

foi descontada por um banco à taxa 2,7% ao mês. Calcular o valor líquido entregue 

ou creditado ao cliente 

Resolução: 

𝑁= R$ 32.000,00 

𝐴= ? 

𝑛=3 meses 

𝑖= 2,7% ao mês 

𝐴 = 𝑁(1 − 𝑖𝑛) 

𝐴 = 32000 × (1 − 3 × 0,027) 

𝐴 = 29408,00 

Portanto, o valor líquido entregue ou creditado ao cliente, foi de R$ 29.408,00. 

 

5) Um investidor adquiriu um título pelo valor de R$ 700.000,00 com valor de 

face de R$ 896.000,00 e taxa simples de 8% ao ano, determinar o prazo desse título. 

Resolução: 

𝑁= R$ 896.000,00 

𝐴= R$ 700.000,00  

𝑛=? 

𝑖= 8% ao ano 
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𝐴 = 𝑁(1 − 𝑖𝑛) 

700000 = 896000 × (1 − 𝑛 × 0,08) 

1 − 𝑛 × 0,08 = 0,78125 

𝑛 =
0,21875

0,08
≅ 2 anos 8 meses 24 dias. 

 

Portanto, o prazo desse título, foi de 2 anos 8 meses 24 dias. 

 

II) Desconto simples racional  

Definição 22: O desconto simples racional ou por dentro é equivalente ao valor 

dos juros simples produzido pelo valor atual do título no período 𝑛 de tempo 

correspondente e à taxa 𝑖 fixada. 

Como consequência da definição, podemos escrever: 

𝐷𝑟 = 𝐴𝑖𝑛 

Ou então, como 𝐷𝑟 = 𝑁 − 𝐴, segue que, após efetuar o desconto simples 

racional, o valor atual (A) passa a ser: 

𝐷𝑟 = 𝑁 − 𝐴 

𝐴𝑖𝑛 = 𝑁 − 𝐴 

𝐴 + 𝐴𝑖𝑛 = 𝑁 

𝐴(1 + 𝑖𝑛) = 𝑁 

𝐴 =
𝑁

(1 + 𝑖𝑛)
 

 

Exemplos: 

1) Um título de valor nominal de R$ 25.000,00 é descontado 2 meses antes 

do seu vencimento, à taxa de juros simples de 2,5% ao mês. Qual o desconto 

racional? 

Resolução: 

𝑁= R$ 25.000,00  

𝐷𝑟= ?  

𝑛=2 meses 

𝑖= 2,5% ao mês 
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𝐷𝑟 = 𝐴𝑖𝑛 

𝐷𝑟 = (𝑁 − 𝐷𝑟)𝑖𝑛 

𝐷𝑟 = (25000 − 𝐷𝑟) × 0,025 × 2 

𝐷𝑟 = (25000 − 𝐷𝑟) × 0,05 

𝐷𝑟 = 1250 − 𝐷𝑟 × 0,05 

𝐷𝑟 + 𝐷𝑟 × 0,05 = 1250 

𝐷𝑟 ≅ 1190,48 

Portanto, o desconto racional, foi de, aproximadamente, R$ 1190,48. 

 

2) Uma pessoa pretende saldar um título de R$ 5500,00, 3 meses antes de 

seu vencimento. Sabendo-se que a taxa de juros simples corrente é de 4% ao mês. 

Qual o valor do desconto racional e quanto irá receber? 

Resolução: 

𝑁= R$ 25.000,00  

𝐷𝑟= ?  

𝐴=? 

𝑛=3 meses 

𝑖= 4% ao mês 

𝐴 =
𝑁

(1 + 𝑖𝑛)
 

𝐴 =
25000

(1 + 0,04 × 3)
 

𝐴 =
25000

1,12
≅ 22321,43 

 

𝐷𝑟 = 𝑁 − 𝐴 

𝐷𝑟 = 25000 − 22321,43 

𝐷𝑟 ≅ 2678,57 

Portanto, o desconto racional, foi de, aproximadamente, R$ 2678,57 e a 

pessoa irá receber, aproximadamente, R$ 22321,43. 

 

3) Uma nota promissória de valor nominal R$ 8.856,00, com vencimento em 

4 meses, foi comprada por R$ 8.200,00. Qual é a taxa de desconto racional exigida 

pelo comprador? 
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Resolução: 

𝑁= R$ 8856,00  

𝐴=R$ 8200,00 

𝑛=4 meses 

𝑖= ? % ao mês 

𝐴 =
𝑁

(1 + 𝑖𝑛)
 

8200 =
8856

(1 + 𝑖 × 4)
 

𝑖 × 4 =
8856

8200
− 1 

𝑖 =
0,08

4
= 0,02 = 2% ao mês 

Portanto, o valor da taxa de desconto racional, foi de 2% ao mês. 

 

III) Comparação entre os descontos simples 

O valor do desconto comercial é expresso, como bem foi destacado, por:  

𝐷 = 𝑁𝑖𝑛, ao passo que, para o desconto racional, o valor é  

𝐷𝑟 = 𝐴𝑖𝑛. 

A relação entre os dois tipos de descontos é expressa por:  

𝐷𝑟 = 𝐴𝑖𝑛 

𝐷𝑟 =
𝑁

(1 + 𝑖𝑛)
𝑖𝑛 

𝐷𝑟 =
𝑁𝑖𝑛

(1 + 𝑖𝑛)
=

𝐷

(1 + 𝑖𝑛)
 

 

Ficou explicitado no exemplo 1, bem como na relação anterior, que o valor 

desconto comercial é maior que o valor do desconto racional, não é à toa que os 

bancos aplicam o desconto comercial. 

 

3.5.6.2 Descontos compostos 

 

Definição 23: O desconto composto é o processo que usa o sistema de juros 

compostos para fazer a determinação do valor atual (A) de um título, com valor 

nominal (N). 
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Existem duas formas de desconto compostos, que são: desconto comercial e 

desconto racional, os quais delimitaremos a seguir. 

 

I) Desconto composto comercial  

Definição 24: É a soma do desconto simples comercial obtido a cada período, 

considerando que, a partir do primeiro período, o valor nominal do título equivale ao 

valor atual no período anterior. 

Teorema 9: O valor do desconto composto comercial para um valor nominal 

𝑁, considerando  uma taxa 𝑖 é expresso por: 

𝐷𝑐 = 𝑁 × [1 − (1 − 𝑖)
𝑛] 

Demonstração: 

𝐷1 = 𝑁 × 𝑖 

𝐷2 = 𝑁1 × 𝑖 = (𝑁 − 𝐷) × 𝑖 = 𝑁 × 𝑖 − 𝐷 × 𝑖 = 𝑁 × 𝑖 − 𝑁 × 𝑖
2 = 𝑁𝑖(1 − 𝑖) 

𝐷3 = 𝑁2 × 𝑖 = (𝑁1 − 𝐷2) × 𝑖 = 𝑁1 × 𝑖 − 𝐷2 × 𝑖 = 𝐷2 − 𝐷2 × 𝑖 = 𝐷2(1 − 𝑖) 

𝐷3 = 𝑁𝑖(1 − 𝑖)(1 − 𝑖) = 𝑁𝑖(1 − 𝑖)
2 

. 

. 

. 
𝐷𝑛 = 𝑁𝑛−1 × 𝑖 = (𝑁𝑛−2 − 𝐷𝑛−1) × 𝑖 = 𝑁𝑛−2 × 𝑖 − 𝐷𝑛−1 × 𝑖 = 𝐷𝑛−1 − 𝐷𝑛−1 × 𝑖

= 𝐷𝑛−1(1 − 𝑖) =  𝑁𝑖(1 − 𝑖)
𝑛−1 

Sendo assim, pela definição, segue que: 

𝐷𝑐 = 𝐷1 + 𝐷2 + 𝐷3 +⋯+ 𝐷𝑛 

𝐷𝑐 =  𝑁 × 𝑖 + 𝑁𝑖(1 − 𝑖) + 𝑁𝑖(1 − 𝑖)
2 +⋯+𝑁𝑖(1 − 𝑖)𝑛−1 

𝐷𝑐 =  𝑁 × 𝑖 × [1 + (1 − 𝑖) + (1 − 𝑖)
2 +⋯+ (1 − 𝑖)𝑛−1] (9.1) 

 

A expressão entre colchetes em (9.1) representa uma PG de razão (1 − 𝑖), 

com 𝑛 termos, onde 𝑎1 = 1 e, nessas condições, segue que: 

𝑆𝑛 = 1 + (1 − 𝑖) + (1 − 𝑖)
2 +⋯+ (1 − 𝑖)𝑛−1 = 1 ×

[(1 − 𝑖)𝑛 − 1]

(1 − 𝑖) − 1
 

𝑆𝑛 =
[(1 − 𝑖)𝑛 − 1]

(−𝑖)
= [
1 − (1 − 𝑖)𝑛

𝑖
] 

(9.2) 

E, finalmente, ao substituirmos (9.2) em (9.1), segue que: 

𝐷𝑐 =  𝑁 × 𝑖 × [
1 − (1 − 𝑖)𝑛

𝑖
] 

Assim, 
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𝐷𝑐 = 𝑁 × [1 − (1 − 𝑖)
𝑛] cqd (9.3) 

 

Exemplos: 

1) Uma duplicata no valor de R$ 28.800,00, com 120 dias para seu vencimento 

é descontada comercialmente a uma taxa de 2,5% ao mês. Qual o valor líquido 

creditado na conta e o valor do desconto concedido? 

Resolução: 

𝑁= R$ 28800,00  

𝐴=? 

𝑛=4 meses 

𝑖= 2,5 % ao mês 

𝐷𝑐 = 𝑁 × [1 − (1 − 𝑖)
𝑛] 

𝐷𝑐 = 28800 × [1 − (1 − 0,025)
4] 

𝐷𝑐 ≅ 2773,79 

𝐴 = 𝑁 − 𝐷𝑐 

𝐴 = 28800 − 2773,79 

𝐴 ≅ 26026,21 

Portanto, o valor líquido creditado na conta é de, aproximadamente, R$ 

26026,21 e o desconto comercial foi de, aproximadamente, R$ 2773,79. 

 
2) Uma empresa descontou um título no valor de R$ 67.300,00, com 60 dias 

de prazo, recebendo um crédito em conta no valor de R$ 61.680,00. Qual a taxa 

mensal de desconto comercial composto? 

Resolução: 

𝑁= R$ 67.300,00 

𝐴= R$ 61.680,00 

𝑛= 2 meses 

𝑖= ? % ao mês 

𝐷𝑐 = 𝑁 × [1 − (1 − 𝑖)
𝑛] 

67300 − 61680 = 67300 × [1 − (1 − 𝑖)2] 

5500 = 67300 × [1 − (1 − 𝑖)2] 

1 − (1 − 𝑖)2 =
5500

67300
 

1 − (1 − 𝑖)2 = 0,08172 
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(1 − 𝑖)2 = 0,91828 

𝑖 ≅ 0,04173 = 4,173% 

Portanto, a taxa cobrada foi de, aproximadamente, 4,173% ao mês. 

 

3) Uma duplicata no valor de R$ 8.000,00 foi descontada 4 meses antes do 

vencimento, a uma taxa de desconto comercial composto igual a 3% a.m. Qual o 

desconto sofrido pelo título? 

Resolução: 

𝑁= R$ 8000,00 

𝐷𝑐 = ? 

𝑛= 4 meses 

𝑖= 3% ao mês 

𝐷𝑐 = 𝑁 × [1 − (1 − 𝑖)
𝑛] 

𝐷𝑐 = 8000 × [1 − (1 − 0,03)
4] 

𝐷𝑐 ≅ 917,66 

Portanto, o valor do desconto foi de, aproximadamente, R$ 917,66. 

 

II) Desconto composto racional 

Definição 25: É a soma do desconto simples racional obtido a cada período, 

considerando que, a partir do primeiro período, o valor nominal do título equivale ao 

valor atual no período anterior. 

Teorema 10: O valor do desconto composto racionam para um valor nominal 

𝑁, considerando  uma taxa 𝑖 é expresso por: 

𝐷𝑟 = 𝑁 × [1 −
1

(1 + 𝑖)𝑛
] 

Demonstração: 

𝐷1 =
𝑁 × 𝑖

1 + 𝑖
 

𝐷2 =
𝑁1 × 𝑖

1 + 𝑖
=
(𝑁 − 𝐷1) × 𝑖

1 + 𝑖
=
𝑁 × 𝑖

1 + 𝑖
−
𝐷1 × 𝑖

1 + 𝑖
= 𝐷1 −

𝐷1 × 𝑖

1 + 𝑖
=

𝐷1
1 + 𝑖

=
𝑁 × 𝑖

(1 + 𝑖)2
 

𝐷3 =
𝑁2 × 𝑖

1 + 𝑖
=
(𝑁1 − 𝐷2) × 𝑖

1 + 𝑖
=
𝑁1 × 𝑖

1 + 𝑖
−
𝐷2 × 𝑖

1 + 𝑖
= 𝐷2 −

𝐷2 × 𝑖

1 + 𝑖
=

𝐷2
1 + 𝑖

=
𝑁 × 𝑖

(1 + 𝑖)3
 

. 

. 

. 



160 
 
 

 

𝐷𝑛 =
𝑁𝑛−1 × 𝑖

1 + 𝑖
=
(𝑁𝑛−2 − 𝐷𝑛−1) × 𝑖

1 + 𝑖
=
𝑁𝑛−2 × 𝑖

1 + 𝑖
−
𝐷𝑛−1 × 𝑖

1 + 𝑖
= 𝐷𝑛−1 −

𝐷𝑛−1 × 𝑖

1 + 𝑖
=
𝐷𝑛−1
1 + 𝑖

=
𝑁 × 𝑖

(1 + 𝑖)𝑛
 

 

Sendo assim, pela definição, segue que: 

𝐷𝑟 = 𝐷1 + 𝐷2 + 𝐷3 +⋯+ 𝐷𝑛 

𝐷𝑟 = 
𝑁 × 𝑖

1 + 𝑖
+

𝑁 × 𝑖

(1 + 𝑖)2
+

𝑁 × 𝑖

(1 + 𝑖)3
+⋯+

𝑁 × 𝑖

(1 + 𝑖)𝑛
 

𝐷𝑟 =  𝑁 × 𝑖 × [
1

1 + 𝑖
+

1

(1 + 𝑖)2
+

1

(1 + 𝑖)3
+⋯+

1

(1 + 𝑖)𝑛
] 

(10.1) 

 

A expressão entre colchetes em (10.1) representa uma PG de razão 
1

1+𝑖
, com 

𝑛 termos, onde 𝑎1 =
1

1+𝑖
 e, nessas condições,  segue que: 

𝑆𝑛 =
1

1 + 𝑖
+

1

(1 + 𝑖)2
+

1

(1 + 𝑖)3
+⋯+

1

(1 + 𝑖)𝑛
 

𝑆𝑛 = (
1

1 + 𝑖
) × [

(
1

1 + 𝑖)
𝑛

− 1

1
1 + 𝑖 − 1

] 

𝑆𝑛 = (
1

1 + 𝑖
) ×

1 − (1 + 𝑖)𝑛

1 + 𝑖
1 − (1 + 𝑖)
1 + 𝑖

= (
1

1 + 𝑖
) × [

(1 + 𝑖)𝑛 − 1

(1 + 𝑖)𝑛
] ×

1 + 𝑖

𝑖
= 

𝑆𝑛 = [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖 × (1 + 𝑖)𝑛
] 

(10.2) 

 

E, finalmente, ao substituirmos (10.2) em (10.1), segue que: 

𝐷𝑟 =  𝑁 × 𝑖 × [
(1+𝑖)𝑛−1

𝑖×(1+𝑖)𝑛
]  

Assim, 

𝐷𝑟 =  𝑁 × [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

(1 + 𝑖)𝑛
] = 𝑁 × [

(1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
−

1

(1 + 𝑖)𝑛
] 

Portanto,  

𝐷𝑟 = 𝑁 × [1 −
1

(1 + 𝑖)𝑛
] 

(10.3) 

Consequentemente, da própria definição de desconto, segue que 𝐴 =
𝑁

(1+𝑖)𝑛
. 

Exemplos: 
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1) Uma empresa possui uma nota promissória com vencimento para 90 dias 

e valor nominal igual a R$ 34.000,00. Se a empresa descontasse por dentro esse título 

a uma taxa de juros compostos igual a 5% a.m., qual seria o valor líquido recebido?  

Resolução: 

𝑁= R$ 34000,00  

𝐴=? 

𝑛= 3 meses 

𝑖= 5% ao mês 

𝐴 =
34000

(1 + 0,05)3
= 29370,48 

Portanto, o valor que a ser recebido é R$ 29.370,48. 

 

2) Um título com vencimento no prazo de 1 ano tem valor nominal de R$ 

27.000,00. Sabendo-se que esse título foi descontado 5 meses antes do seu 

vencimento, num banco que cobra 0,3% de taxa administrativa e que a taxa corrente 

de desconto racional composto é de 2% ao mês. Quanto recebeu o proprietário do 

título?  

Resolução: 

𝑁= R$ 34000,00  

𝐴=? 

𝑛= 5 meses 

𝑖= 2% ao mês 

𝐴 =
27000

(1 + 0,02)3
≅ 24454,73 

24454,73 − 0,3% × 27000 ≅ 24373,73 

Portanto, o valor que a ser recebido é R$  R$ 24.373,73. 

 

3) Uma nota promissória no valor de R$ 60.000,00 foi resgatada 68 dias antes 

do vencimento com uma taxa de desconto por dentro de 15% ao ano. Determine o 

valor do principal dessa operação no regime de juros compostos.  

Resolução: 

𝑁= R$ 60000 

𝐴=? 

𝑛= 68 dias 
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𝑖= 15% ao ano 

 

Taxas equivalentes 

(1 + 0,15) = (1 + 𝑖𝑑)
360 

𝑖𝑑 = √1,15
360

− 1 

1 + 𝑖𝑑 = 1,000388303 

 

𝐴 =
60000

(1 + 𝑖𝑑)68
=

60000

(1,000388303)68
≅ 58436,76 

Portanto, o valor que a ser recebido é R$  R$ 58.436,76. 

 

3.5.7 Série de capitais  

 

Nesta seção vamos estudar as séries de capitais, onde se leva em conta uma 

situação muito importante, como bem destaca Lapponi (2005), pois não se pode fazer 

a definição de uma quantidade de dinheiro sem fazer referência ao momento de sua 

ocorrência, ou seja, a validade básica de uma análise financeira perpassa pelo fato 

de que temos que avaliar capital no tempo. Algumas definições importantes no estudo 

das séries de capitais serão destacadas a seguir: 

Definição 26: Renda (ou anuidade) é uma sucessão de pagamentos ou 

recebimentos destinados à formação de um capital ou ao pagamento de uma dívida. 

 

3.5.7.1 Classificação das rendas 

 

I) Quanto à realização dos pagamentos 

a) Rendas certas: São aquelas cuja duração e pagamentos são 

predeterminados, não dependendo de condições externas. Neste caso, o valor de 

cada pagamento, o prazo, a taxa de juros, entre outros, são fixos.  

b) Rendas aleatórias: São aquelas em que fatos como: valor dos pagamentos 

e/ou as datas podem ser variáveis aleatórias. Uma aplicação desse caso, por 

exemplo, são os seguros de vida. 

 

II) Quanto ao prazo 

a) Temporárias ou finitas: São aquelas que possuem duração limitada. 

b) Perpétuas ou Infinitas: São aquelas que possuem duração ilimitada. 
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III) Quanto ao valor dos pagamentos 

a) Constante: São aquelas que possuem todos os pagamentos iguais. 

b) Variável: São aquelas cujos  pagamentos não são iguais entre si. 

 

IV) Quanto à forma de pagamento ou de recebimento 

a) Imediatas: Quando os pagamentos são realizados a partir do primeiro 

período. 

a.1) Postecipadas ou vencidas: Quando os pagamentos são realizados no fim 

dos períodos, isto é, o primeiro pagamento ocorre no período n = 1. 

a.2) Antecipadas: Quando os pagamentos são realizados no início dos 

períodos, isto é, o primeiro pagamento ocorre no período n = 0. 

b) Diferidas: Quando os pagamentos são realizados a partir de uma data que 

não seja o primeiro período. 

b.1) Postecipadas ou vencidas: Quando os pagamentos são realizados no fim 

dos períodos  

b.2) Antecipadas: Quando os pagamentos são realizados no início dos 

períodos 

 

V) Quanto à periodicidade 

a) Periódicas: São aquelas em que todos os períodos são iguais. 

b) Não-periódicas: São aquelas em que todos os períodos não são iguais 

entre si. 

 
Quadro 16: Quadro-resumo da classificação das rendas 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Fonte: Vieira Júnior (2017) 
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Como bem explicitado, as rendas certas são os tipos de renda que a 

Matemática Financeira estuda, que entre outras características são: temporárias, 

constantes, imediatas e postecipadas e   periódicas. 

Definição 27: O valor atual de uma anuidade é a soma dos valores atuais dos 

seus termos, que deve ser realizada em uma mesma data focal e à mesma taxa de 

juros. 

Definição 28: O montante de uma anuidade é a soma dos montantes de seus 

termos considerada uma dada taxa de juros e uma data focal. 

Um fato importante a ser destacado é que, quando a renda tem como objetivo 

formar um capital, isto é, acumular dinheiro, este capital recebe o nome de montante 

da renda; no entanto, quando se deseja efetuar o pagamento de uma dívida, o valor 

da dívida será designada por valor atual da renda. 

O estudo das séries de capitais, em destaque nessa dissertação, será dividido 

em: série de capitais uniformes, série de capitais variáveis e séries contínuas. 

 

3.5.7.2 Série de capitais uniformes 

 

No cotidiano é muito comum, por exemplo, que uma pessoa venha a contrair 

uma dívida, para comprar um automóvel ou então, fazer depósitos, com a finalidade 

de juntar capital.  

Definição 29: Série de capitais uniformes são aquelas que possuem todos os 

pagamentos iguais e com a mesma periodicidade. 

A Série de capitais uniformes é muito usada em operações financeiras, como 

nos financiamentos e formação de renda complementar e, podem, a depender do 

objetivo, dividirem-se em Capitalização ou Amortização. 

A capitalização ocorre mediante a equivalência entre os capitais da série e 

seu valor futuro na data n qualquer, como quando aplicamos em renda fixa mensal 

para formação futura de um fundo. 

Em nosso país, um caso bastante comum de capitalização é a aplicação na 

poupança, onde não há cobrança de imposto de renda e o acúmulo do saldo acontece 

através da Capitalização Composta.  

A amortização, também muito usada, corresponde a fazer uma equivalência 

entre os capitais da série e seu valor na data presente, isto é, o valor atual. Quando 
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efetua-se um financiamento na data zero para quitar em prestações iguais ou 

periódicas, por exemplo, estamos usando a amortização. 

 

3.5.7.3 Capitalização por uma série de pagamentos postecipados 

 

Definição 30: Uma série recebe o nome de postecipada ou vencida ou 

imediata, quando não existe pagamento no ato da negociação, isto é, os pagamentos 

são feitos ao final do período de capitalização. 

Segundo Sá, I. (2011, p. 120), “esse é o caso fundamental da capitalização 

composta”. 

 
 

I) Cálculo do montante 

Uma pessoa deposita em um banco R$ 800,00, todos os meses, sempre ao 

final do mês, durante 5 meses,. Considerando o regime de capitalização discreta, a 

juros composto com uma taxa mensal de 3%, qual o valor do montante que o mesmo 

obterá? 

Resolução: 

O primeiro depósito de R$ 800,00 irá ficar no banco por 4 meses, sendo assim, 

usando a equação do montante nos juros compostos, segue que: 

𝐶4 = 𝐶0(1 + 𝑖)
4 ⇒ 𝐶4 = 800(1 + 0,03)

4 ⇒ 𝐶4 = 800(1,03)
4  

O segundo depósito de R$ 800,00 irá ficar no banco por 3 meses, sendo 

assim, usando a equação do montante nos juros compostos, segue que: 

𝐶3 = 𝐶0(1 + 𝑖)
3 ⇒ 𝐶2 = 800(1 + 0,03)

3 ⇒ 𝐶3 = 800(1,03)
3  

O terceiro depósito de R$ 800,00 irá ficar no banco por 2 meses, sendo assim, 

usando a equação do montante nos juros compostos, segue que: 

𝐶2 = 𝐶0(1 + 𝑖)
2 ⇒ 𝐶2 = 800(1 + 0,03)

2 ⇒ 𝐶2 = 800(1,03)
2  

O quarto depósito de R$ 800,00 irá ficar no banco por 1 mês, sendo assim, 

usando a equação do montante nos juros compostos, segue que: 

𝐶1 = 𝐶0(1 + 𝑖) ⇒ 𝐶1 = 800(1 + 0,03) ⇒ 𝐶1 = 800(1,03) 

O quinto depósito de R$ 800,00 não irá ficar no banco para que seja possível 

ocorrer a capitalização,  sendo assim, 𝐶0 = 800 

Nessas condições, o montante resultante será expresso por 𝑀 = 𝐶0 + 𝐶1 +

𝐶2 + 𝐶3 + 𝐶4. 
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Assim, 

𝑀 = 800[1 + (1,03) + (1,03)2 + (1,03)3 + (1,03)4] 

Observarmos que a sequência (1; 1,03;1,032; 1,033; 1,034)   é uma PG, onde 

𝑎1 = 1, 𝑛 = 5 e 𝑞 = 1,03. 

Dessa maneira, ao considerarmos 𝑆5 = 1 + (1,03) + (1,03)
2 + (1,03)3 +

(1,03)4, segue que: 

𝑀 = 800 × 𝑆5 (30.1) 

E 

𝑆𝑛 = 𝑎1
(𝑞𝑛 − 1)

𝑞 − 1
⇒ 𝑆5 = 1 ×

(1,035 − 1)

1,03 − 1
⇒ 𝑆5 ≅ 5,31 

(30.2) 

Assim, ao substituirmos (30.2)  em (30.1), temos que: 

𝑀 = 800 × 5,31 ⇒ 𝑀 = 4248 

Portanto, após os cinco depósitos, a pessoa terá em sua conta, 

aproximadamente R$ 4248,00. 

 

Teorema 11: O Valor Futuro (𝐶𝑛) de uma série de capitais uniformes 

postecipados de 𝑛 valores iguais (𝑃), onde 𝑖 é a taxa de juros composto, é igual a: 

𝑀 = 𝑃 × [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖
] 

Demonstração: 

Vamos considerar a figura a seguir: 

 

Figura 15: Fluxo de caixa para montante da série de pagamentos uniforme 

postecipados 

 

 

Fonte: Adaptada de Oliveira, R. (2014) 
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O primeiro depósito P irá ser capitalizado por (n – 1) períodos, sendo assim, 

usando a equação do montante nos juros compostos, segue que seu valor futuro é 

expresso por: 

𝐶𝑛−1 = 𝑃(1 + 𝑖)
𝑛−1 

O segundo depósito P irá ser capitalizado por (n – 2) períodos, sendo assim, 

usando a equação do montante nos juros compostos, segue que seu valor futuro é 

expresso por: 

𝐶𝑛−2 = 𝑃(1 + 𝑖)
𝑛−2 

O terceiro depósito P irá ser capitalizado por (n – 3) períodos, sendo assim, 

usando a equação do montante nos juros compostos, segue que seu valor futuro é 

expresso por: 

𝐶𝑛−3 = 𝑃(1 + 𝑖)
𝑛−3 

O penúltimo depósito P irá ser capitalizado por 1 período, sendo assim, 

usando a equação do montante nos juros compostos, segue que seu valor futuro é 

expresso por: 

𝐶1 = 𝑃(1 + 𝑖) 

O último depósito P não irá ser capitalizado, sendo assim,  seu valor futuro é 

expresso por: 

𝐶0 = 𝑃 

Nessas condições, o montante resultante será expresso por  

𝑀 = 𝐶0 + 𝐶1…+ 𝐶𝑛−3 + 𝐶𝑛−2 + 𝐶𝑛−1

= 𝑃 + 𝑃(1 + 𝑖)…+ 𝑃(1 + 𝑖)𝑛−3 + 𝑃(1 + 𝑖)𝑛−2 + 𝑃(1 + 𝑖)𝑛−1 

Então: 

𝑀 = 𝑃[1 + (1 + 𝑖)…+ (1 + 𝑖)𝑛−3 + (1 + 𝑖)𝑛−2 + (1 + 𝑖)𝑛−1] (11.1) 

 

Além disso, os termos entre colchetes, em  (9.1), correspondem à soma dos 

termos de uma PG de 𝑛 termos, onde: 𝑎1 = 1 e 𝑞 = 1 + 𝑖. 

Dessa maneira, ao considerarmos, 𝑆𝑛 = 1 + (1 + 𝑖)…+ (1 + 𝑖)
𝑛−3 + (1 +

𝑖)𝑛−2 + (1 + 𝑖)𝑛−1, segue que: 

𝑆𝑛 = 𝑎1
(𝑞𝑛 − 1)

𝑞 − 1
⇒ 𝑆𝑛 = 1 ×

((1 + 𝑖)𝑛 − 1)

1 + 𝑖 − 1
⇒ 𝑆𝑛 =

(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖
 

(11.2) 

E, finalmente ao substituirmos (11.2) em (11.1), tem-se: 

𝑀 = 𝑃 × [
(1+𝑖)𝑛−1

𝑖
] cqd (11.3) 



168 
 
 

 

Exemplos: 

1) Qual o montante de uma série de capitais uniformes de pagamentos 

postecipados com uma taxa de 10% ao ano, no regime de juros compostos, com uma 

prestação anual constante de R$1.000,00 por 5 anos. 

Resolução: 

𝑛 = 5 

𝑖 = 10% a.a. 

𝑃 = R$1.000,00 

M =? 

Usando 𝑀 = 𝑃 × [
(1+𝑖)𝑛−1

𝑖
] , segue que: 

𝑀 = 1000 × [
(1+0,1)5−1

0,1
] ⇒ 𝑀 = 1000 × 6,1051 = 6105,10   

 

Logo concluímos que o montante ao final de 5 anos, após a efetivação do 

último depósito  é de, aproximadamente, R$ 6.105,10. 

 

2) Uma pessoa, com objetivo de conseguir um capital no futuro, fez uma 

aplicação de R$ 1.500,00 mensalmente. Sabendo que cada depósito era realizado ao 

fim de cada mês e que o fundo de investimento que remunera à taxa de 2% a.m., qual 

será o montante após 7 meses? 

Resolução: 

𝑛 = 7 

𝑖 = 2% 𝑎.m. 

𝑃= $ 1.500,00 

M =? 

Usando 𝑀 = 𝑃 × [
(1+𝑖)𝑛−1

𝑖
] , segue que: 

𝑀 = 1500 × [
(1+0,02)7−1

0,02
] ⇒ 𝑀 = 1500 × 7,43428 = 11151,42   

 

Logo concluímos que o montante ao final de 7 meses de aplicação, após a 

efetivação do último depósito é de, aproximadamente, R$ 11.151,42. 

 

3) Uma pessoa comprou um eletrodoméstico em 10 prestações iguais de 

R$150,00, iniciando-se os pagamentos um mês após a compra. Se a taxa de juros da 
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loja que vendeu foi de 4% ao mês, qual o valor do eletrodoméstico após as 10 

prestações, ou seja, qual o valor à prazo ? 

Resolução:  

𝑛 = 10  

𝑖 = 4% 𝑎.m.  

𝑃 = R$150,00  

M =? 

Usando 𝑀 = 𝑃 × [
(1+𝑖)𝑛−1

𝑖
] , segue que: 

𝑀 = 150 × [
(1+0,04)10−1

0,04
] ⇒ 𝑀 = 150 × 12,006 = 1800,90   

Logo concluímos que o valor à prazo é de aproximadamente, R$ 1.800,90. 

 

4) Um investidor faz uma aplicação financeira, que consiste numa quantia 

constante que é retirada do seu pagamento direto da folha de pagamento e aplicado 

num fundo de poupança com rendimento de 5% ao semestre . Se após 8 meses ele 

tem acumulado R$ 900,00 , qual o valor da quantia mensal aplicada? 

Resolução: 

𝑛 = 8  

𝑖𝑠 = 5% a.s. 

𝑃 =? 

M = R$900,00 

Vamos determinar a taxa mensal que é equivalente a 5% ao semestre e, pelas 

taxas equivalentes, temos 

(1 + 𝑖𝑠)
2 = (1 + 𝑖𝑚)

12 ⇒ 1+ 𝑖𝑠 = (1 + 1𝑚)
6 

1 + 0,05 = (1 + 𝑖𝑚)
6 ⇒ 𝑖𝑚 = 0,0081648 

Agora usando, 𝑀 = 𝑃 × [
(1+𝑖)𝑛−1

𝑖
] , segue que:  

900 = 𝑃 × [
(1+0,0081648)8−1

0,0081648
] ⇒ 900 = 𝑃 × 8,2323859 ⇒ 𝑃 =

900

8,2323859
= 109,32  

 
II) Cálculo do valor atual 

Uma pessoa comprou um eletrodoméstico em 3 prestações iguais de R$ 

200,00, iniciando-se os pagamentos um mês após a compra. Se a taxa de juros da 

loja que vendeu foi de 2% ao mês, qual o valor do eletrodoméstico, se a compra 

tivesse sido realizada à vista? 
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Resolução: 

Para solucionar a indagação anterior, faz-se necessário que conheçamos o 

valor atual que gerará esses 3 pagamentos de R$ 200,00. 

O primeiro pagamento deverá ser feito um mês após a compra, sendo assim, 

a pessoa precisa de reservar um valor 𝐴1, de modo que, ao aplicar a juros compostos, 

no dia do pagamento esteja com o valor da parcela. Sendo assim, usando a fórmula 

do montante nos juros compostos, segue que: 

𝑀 = 𝐶0 × (1 + 𝑖) ⇒ 200 = 𝐴1 × (1 + 0,02) ⇒ 𝐴1 = 200 × (1,02)
−1 

O segundo pagamento deverá ser feito dois meses após a compra, sendo 

assim, a pessoa precisa de reservar um valor 𝐴2, de modo que, ao aplicar a juros 

compostos, no dia do pagamento esteja com o valor da parcela. Sendo assim, usando 

a fórmula do montante nos juros compostos, segue que: 

𝑀 = 𝐶0 × (1 + 𝑖)
2 ⇒ 200 = 𝐴2 × (1 + 0,02)

2 ⇒ 𝐴2 = 200 × (1,02)
−2 

O terceiro pagamento deverá ser feito três meses após a compra, sendo 

assim, a pessoa precisa de reservar um valor 𝐴3, de modo que, ao aplicar a juros 

compostos, no dia do pagamento esteja com o valor da parcela. Sendo assim, usando 

a fórmula do montante nos juros compostos, segue que: 

𝑀 = 𝐶0 × (1 + 𝑖)
3 ⇒ 200 = 𝐴3 × (1 + 0,02)

3 ⇒ 𝐴3 = 200 × (1,02)
−3 

Nessas condições, o valor atual (A) resultante será expresso por 𝐴 = 𝐴1 +

𝐴2 + 𝐴3. 

Assim, 

𝐴 = 200((1,02)−1 + (1,02)−2 + (1,02)−3) 

Se observarmos a sequência (1,02−1; 1,02−2; 1,02−3) onde o valor da divisão 

entre cada termo posterior e o seu antecedente vale sempre 1,02−1, ou seja, a 

sequência é uma PG, onde 𝑎1 = 1,02
−1, 𝑛 = 3 e 𝑞 = 1,02−1. 

Dessa maneira, ao considerarmos 𝑆3 = 1,02
−1 + 1,02−2 + 1,02−3, segue que: 

𝐴 = 200 × 𝑆3 (29.3) 

E 

𝑆𝑛 = 𝑎1
(𝑞𝑛−1)

𝑞−1
⇒ 𝑆3 = 1,02

−1 ×
(1,02−3−1)

1,02−1−1
⇒ 𝑆3 ≅ 2,883884  (29.3) 

Assim, ao substituirmos (29.4) em (29.3), temos que: 

𝐴 = 200 × 2,883884 ⇒ 𝐴 ≅ 576,78 
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Portanto, caso a pessoa tivesse realizado a compra à vista, o valor pago seria 

de, aproximadamente, R$ 576,78. 

 

Teorema 12: O Valor Atual (𝐴) de uma série de capitais uniformes 

postecipados de 𝑛 valores iguais (𝑃), onde 𝑖 é a taxa de juros composto, é igual a: 

𝐴 = 𝑃 × [
(1 + 𝑖)𝑛 × 1)

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
] 

Demonstração: 

Vamos considerar a figura a seguir: 

 

Figura 16: Fluxo de caixa para valor atual da série de pagamentos uniforme 
postecipados 

 

 

Fonte: Adaptada de Oliveira, R. (2014) 

 

O primeiro pagamento deverá ser feito um mês após a compra, sendo assim, 

a pessoa precisa de reservar um valor 𝐴1, de modo que, ao aplicar a juros compostos, 

no dia do pagamento esteja com o valor da parcela. Sendo assim, usando a fórmula 

do montante nos juros compostos, segue que: 

𝑀 = 𝐶0 × (1 + 𝑖) ⇒ 𝑃 = 𝐴1 × (1 + 𝑖) ⇒ 𝐴1 = 𝑃 × (1 + 𝑖)
−1 

O segundo pagamento deverá ser feito dois meses após a compra, sendo 

assim, a pessoa precisa de reservar um valor 𝐴2, de modo que, ao aplicar a juros 

compostos, no dia do pagamento esteja com o valor da parcela. Sendo assim, usando 

a fórmula do montante nos juros compostos, segue que: 

𝑀 = 𝐶0 × (1 + 𝑖)
2 ⇒ 𝑃 = 𝐴2 × (1 + 𝑖)

2 ⇒ 𝐴2 = 𝑃 × (1 + 𝑖)
−2 

O terceiro pagamento deverá ser feito três meses após a compra, sendo 

assim, a pessoa precisa de reservar um valor 𝐴3, de modo que, ao aplicar a juros 
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compostos, no dia do pagamento esteja com o valor da parcela. Sendo assim, usando 

a fórmula do montante nos juros compostos, segue que: 

𝑀 = 𝐶0 × (1 + 𝑖)
2 ⇒ 𝑃 = 𝐴3 × (1 + 𝑖)

3 ⇒ 𝐴3 = 𝑃 × (1 + 𝑖)
−3 

. 

. 

. 
 

O n-ésimo pagamento deverá ser feito n meses após a compra, sendo assim, 

a pessoa precisa de reservar um valor 𝐴𝑛, de modo que, ao aplicar a juros compostos, 

no dia do pagamento esteja com o valor da parcela. Sendo assim, usando a fórmula 

do montante nos juros compostos, segue que: 

𝑀 = 𝐶0 × (1 + 𝑖)
𝑛 ⇒ 𝑃 = 𝐴𝑛 × (1 + 𝑖)

𝑛 ⇒ 𝐴𝑛 = 𝑃 × (1 + 𝑖)
−𝑛 

Nessas condições, o valor atual (A) resultante será expresso por  

𝐴 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 +⋯+𝐴𝑛

= 𝑃 × (1 + 𝑖)−1 + 𝑃 × (1 + 𝑖)−2 + 𝑃 × (1 + 𝑖)−3…+ 𝑃(1 + 𝑖)−𝑛 

𝐴 = 𝑃[(1 + 𝑖)−1 + (1 + 𝑖)−2 + (1 + 𝑖)−3…+ (1 + 𝑖)−𝑛] (12.1) 

Além disso, os termos entre colchetes, em (12.1), correspondem à soma dos 

termos de uma PG de 𝑛 termos, onde: 𝑎1 = (1 + 𝑖)
−1  e 𝑞 = (1 + 𝑖)−1. 

Dessa maneira, ao considerarmos 𝑆𝑛 = (1 + 𝑖)
−1 + (1 + 𝑖)−2 + (1 + 𝑖)−3…+

(1 + 𝑖)−𝑛, segue que: 

𝑆𝑛 = 𝑎1
(𝑞𝑛 − 1)

𝑞 − 1
⇒ 𝑆𝑛 = (1 + 𝑖)

−1 × [
(1 + 𝑖)−𝑛 − 1

(1 + 𝑖)−1 − 1
] ⇒ 𝑆𝑛 = (1 + 𝑖)

−1 × [

1 − (1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛

1 − (1 + 𝑖)
1 + 𝑖

]

⇒ 𝑆𝑛 =
1

1 + 𝑖
× [

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
(1 + 𝑖)𝑛

𝑖
1 + 𝑖

] ⇒ 𝑆𝑛 =
1

1 + 𝑖
× [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

(1 + 𝑖)𝑛
] × [

1 + 𝑖

𝑖
]

⇒ 𝑆𝑛 = [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

(1 + 𝑖)𝑛
] ×

1

𝑖
 

𝐴 ⇒ 𝑆𝑛 =
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

(1 + 𝑖)𝑛 × 𝑖
 

(12.2) 

 

E, finalmente ao substituirmos (12.2) em (12.1), tem-se: 

𝐴 = 𝑃 × [
(1+𝑖)𝑛−1

(1+𝑖)𝑛×𝑖
] cqd (12.3) 
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A demonstração do Teorema 12 também poderia ser realizada por 

comparação entre   𝑀 = 𝐴 × (1 + 𝑖)𝑛 e 𝑀 = 𝑃 × [
(1+𝑖)𝑛−1

𝑖
] 

De onde decorre que: 

𝑃 × [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖
] = 𝐴 × (1 + 𝑖)𝑛 ⇒ 𝐴 = 𝑃 × [

(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖
] ×

1

(1 + 𝑖)𝑛
⇒ 𝐴

= 𝑃 × [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

(1 + 𝑖)𝑛 × 𝑖
] 

 

Exemplos: 

1) Uma loja oferece um de seus produtos em 12 parcelas de R$ 100,00, sendo 

o primeiro pagamento ao final do primeiro mês após a compra. Sabendo que a loja 

anunciara que para esse parcelamento, há juros de 1%, qual o valor à vista da 

mercadoria em questão? 

Resolução: 

𝑛 = 12 

𝑖 = 1% a.m. 

𝑃 = R$ 100,00 

A = ? 

Agora, usando  𝐴 = 𝑃 × [
(1+𝑖)𝑛−𝑖)

(1+𝑖)𝑛𝑖
], segue que: 

𝐴 = 100 × [
(1 + 0,01)12 − 1)

(1 + 0,01)12 × 0,01
] ⇒ 𝐴 ≅ 1125,51 

Portanto, a mercadoria em questão, à vista custa, aproximadamente, R$ 

1.125,51. 

 

2) Uma loja oferece um de seus produtos em 12 parcelas. Se a mesma 

oferece tal mercadoria, à vista, por R$ 1500,00 e cobra 1,5% de taxa de juros ao mês, 

qual o valor da parcela a ser paga mensalmente, sendo de R$ 100,00, sendo o 

primeiro pagamento ao final do primeiro mês após a compra? 

Resolução: 

𝑛 = 12 

𝑖 = 1,5% a.m. 

𝑃 = ? 

A = R$ 1500,00 
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Agora, usando  𝐴 = 𝑃 × [
(1+𝑖)𝑛−𝑖)

(1+𝑖)𝑛𝑖
], segue que: 

𝐴 = 1500 × [
(1 + 0,015)12 − 1)

(1 + 0,015)12 × 0,015
] ⇒ 𝑃 =

1500

10,9075
= 137,52 

Portanto, a mercadoria em questão, para as condições apresentadas, cada 

parcela ficará no valor de, aproximadamente, R$ 137,52. 

 

3.5.7.4 Capitalização por uma série de pagamentos antecipados 

 

Definição 31: Uma série uniforme de pagamentos recebe o nome de 

antecipada, quando o primeiro pagamento é realizado no ato da negociação, ou seja, 

no início do período de capitalização. 

 

 

I) Cálculo do montante 

Uma pessoa deposita em um banco R$ 800,00, todos os meses, sempre no 

início do mês, durante 5 meses. Considerando o regime de capitalização discreta, a 

juros composto com uma taxa mensal de 3%, qual o valor do montante em que o 

mesmo obterá? 

 

Resolução: 

O primeiro depósito de R$ 800,00 irá ficar no banco por 5 meses, sendo assim, 

usando a equação do montante nos juros compostos, segue que: 

𝐶5 = 𝐶0(1 + 𝑖)
5 ⇒ 𝐶5 = 800(1 + 0,03)

5 ⇒ 𝐶4 = 800(1,03)
5  

O segundo depósito de R$ 800,00 irá ficar no banco por 4 meses, sendo 

assim, usando a equação do montante nos juros compostos, segue que: 

𝐶4 = 𝐶0(1 + 𝑖)
4 ⇒ 𝐶4 = 800(1 + 0,03)

4 ⇒ 𝐶4 = 800(1,03)
4 

O terceiro depósito de R$ 800,00 irá ficar no banco por 3 meses, sendo assim, 

usando a equação do montante nos juros compostos, segue que: 

𝐶3 = 𝐶0(1 + 𝑖)
3 ⇒ 𝐶3 = 800(1 + 0,03)

3 ⇒ 𝐶3 = 800(1,03)
3 

O quarto depósito de R$ 800,00 irá ficar no banco por 2 meses, sendo assim, 

usando a equação do montante nos juros compostos, segue que: 

𝐶2 = 𝐶0(1 + 𝑖)
3 ⇒ 𝐶2 = 800(1 + 0,03)

2 ⇒ 𝐶2 = 800(1,03)
2 
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O quinto depósito de R$ 800,00 ficar no banco por 1 mês, sendo assim, 

usando a equação do montante nos juros compostos, segue que: 

𝐶1 = 𝐶0(1 + 𝑖) ⇒ 𝐶1 = 800(1 + 0,03) ⇒ 𝐶1 = 800(1,03) 

Nessas condições, o montante resultante será expresso por 𝑀 = 𝐶1 + 𝐶2 +

𝐶3 + 𝐶4 + 𝐶5. 

Assim, 

𝑀 = 800((1,03) + (1,03)2 + (1,03)3 + (1,03)4 + (1,03)5) 

 

Se observarmos a sequência (1,03;1,032; 1,033; 1,034; 1,035)  onde o valor da 

divisão entre cada termo posterior e o seu antecedente vale sempre 1,03, ou seja, a 

sequência é uma PG, onde 𝑎1 = 1,03, 𝑛 = 5 e 𝑞 = 1,03. 

Dessa maneira, aplicando a fórmula da soma dos termos de uma PG, e 

considerando 𝑆5 = (1,03) + (1,03)
2 + (1,03)3 + (1,03)4 + (1,03)5, segue que: 

 

𝑀 = 800 × 𝑆5 (31.1) 

E 

 

𝑆𝑛 = 𝑎1
(𝑞𝑛−1)

𝑞−1
⇒ 𝑆5 = 1,03 ×

(1,035−1)

1,03−1
⇒ 𝑆5 ≅ 5,4693  (31.2) 

 

Assim, ao substituirmos (31.2) em (31.1), temos que: 

𝑀 = 800 × 5,4693 ⇒ 𝑀 ≅ 4375,44 

 

Portanto, após os cinco depósitos, nas condições apresentadas no problema, 

a pessoa terá em sua conta, aproximadamente, R$ 4375,44. 

 

Teorema 13: O Valor Futuro (𝐶𝑛) de uma série de capitais uniformes 

antecipados de 𝑛 valores iguais (𝑃), onde 𝑖 é a taxa de juros composto, é igual a: 

𝑀 = 𝑃 × [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖
] (1 + 𝑖) 

Demonstração: 

Vamos considerar a figura  a seguir: 
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Figura 17: Fluxo de caixa para o montante da série de pagamentos uniforme 

antecipados 

 

 

Fonte: Adaptada de Oliveira, R. (2014) 

 

O primeiro depósito P irá ser capitalizado por n períodos, sendo assim, usando 

a equação do montante nos juros compostos, segue que seu valor futuro é expresso 

por: 

𝐶𝑛 = 𝑃(1 + 𝑖)
𝑛 

O segundo depósito P irá ser capitalizado por (n – 1) períodos, sendo assim, 

usando a equação do montante nos juros compostos, segue que seu valor futuro é 

expresso por: 

𝐶𝑛−1 = 𝑃(1 + 𝑖)
𝑛−2 

O terceiro depósito P irá ser capitalizado por (n – 2) períodos, sendo assim, 

usando a equação do montante nos juros compostos, segue que seu valor futuro é 

expresso por: 

𝐶𝑛−2 = 𝑃(1 + 𝑖)
𝑛−2 

O penúltimo depósito P irá ser capitalizado por 2 períodos, sendo assim, 

usando a equação do montante nos juros compostos, segue que seu valor futuro é 

expresso por: 

𝐶2 = 𝑃(1 + 𝑖)
2 

O último depósito P irá ser capitalizado por 1 período, sendo assim, usando a 

equação do montante nos juros compostos, segue que seu valor futuro é expresso 

por: 
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𝐶1 = 𝑃(1 + 𝑖) 

Nessas condições, o montante resultante será expresso por  

𝑀 = 𝐶1 + 𝐶2…+ 𝐶𝑛−2 + 𝐶𝑛−1 + 𝐶𝑛

= 𝑃(1 + 𝑖) + 𝑃(1 + 𝑖)2…+ 𝑃(1 + 𝑖)𝑛−2 + 𝑃(1 + 𝑖)𝑛−1 + 𝑃(1 + 𝑖)𝑛 

 

𝑀 = 𝑃[(1 + 𝑖) + (1 + 𝑖)2…+ (1 + 𝑖)𝑛−2 + (1 + 𝑖)𝑛−1 + (1 + 𝑖)𝑛] (13.1) 

 

Além disso, podemos colocar, em (13.1), (1 + 𝑖) em evidência e reescrever: 

𝑀 = 𝑃(1 + 𝑖)[1 + (1 + 𝑖) + ⋯+ (1 + 𝑖)𝑛−3 + (1 + 𝑖)𝑛−2 + (1 + 𝑖)𝑛−1 (13.2) 

 

Os termos entre colchetes, em (13.2), correspondem à soma dos termos de 

uma PG de 𝑛 termos, onde: 𝑎1 = 1 e 𝑞 = 1 + 𝑖 , cujo valor é dado por 

𝑆𝑛 =
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖
 

(13.3) 

E, finalmente ao substituirmos (k) em (x), tem-se: 

𝑀 = 𝑃 × (1 + 𝑖) × [
(1+𝑖)𝑛−1

𝑖
]cqd (13.4) 

 

Sendo assim, para se obter a fórmula do montante de uma série de 

pagamentos antecipados, basta multiplicar a equação encontrada para o montante no 

caso postecipado, isto é, (11.3) por (1 + 𝑖), deste modo podemos efetuar o cálculo do 

modo imediato e depois encontrar o montante para o mês seguinte. 

 

Exemplos: 

1) Qual o montante de uma série de capitais uniformes de pagamentos 

antecipados com uma taxa de 10% ao ano, no regime de juros compostos, com uma 

prestação anual constante de R$1.000,00 por 5 anos. 

Resolução: 

𝑛 = 5 

𝑖 = 10% a.a. 

𝑃 = R$1.000,00 

M =? 

Usando 𝑀 = 𝑃 × (1 + 𝑖) × [
(1+𝑖)𝑛−1

𝑖
] , segue que: 
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𝑀 = 1000 × (1 + 0,1) × [
(1+0,1)5−1

0,1
] ⇒ 𝑀 = 1,1 × 1000 × 6,1051 = 6715,61   

 

Logo concluímos que o montante ao final de 5 anos, após a efetivação do 

último depósito  é de, aproximadamente, R$ 6.715,61. 

 

2) Uma pessoa, com objetivo de conseguir um capital no futuro, fez uma 

aplicação de R$ 1.500,00 mensalmente. Sabendo que cada depósito era realizado no 

início de cada mês e que o fundo de investimento que remunera à taxa de 2% a.m., 

qual será o montante após 7 meses? 

Resolução: 

𝑛 = 7 

𝑖 = 2% 𝑎.m. 

𝑃= $ 1.500,00 

M =? 

Usando 𝑀 = 𝑃 × (1 + 𝑖) × [
(1+𝑖)𝑛−1

𝑖
] , segue que: 

𝑀 = 1500 × (1 + 0,02) × [
(1+0,02)7−1

0,02
] ⇒ 𝑀 = (1,02) × 1500 × 7,43428 =

11374,45   

Logo concluímos que o montante ao final de 7 meses de aplicação, após a 

efetivação do último depósito é de, aproximadamente, R$ 11.374,45. 

 

3) Determine o montante de uma série de 75 pagamentos mensais 

antecipados, no valor de R$ 250,00, sabendo-se que a taxa de juros mensal é de 

0,5%. 

Resolução:  

𝑛 = 75  

𝑖 = 0,5% a.m. 

𝑃 = R$ 250,00  

M =? 

Usando 𝑀 = 𝑃 × (1 + 𝑖) × [
(1+𝑖)𝑛−1

𝑖
] , segue que: 

𝑀 = 250 × (1 + 0,005) × [
(1+0,005)75−1

0,005
] ⇒ 𝑀 = 250 × (1,005) × 90,726505 =

22795   
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Logo concluímos que o montante ao final de 75 meses de aplicação, nas 

condições apresentadas, é de, aproximadamente, R$ 22795,00. 

 

4) Qual a quantidade a ser aplicada mensalmente, a partir de hoje, para 

acumular no final de 31 meses, um montante de R$ 300.000,00, sabendo-se que o 

rendimento firmado é de 2% ao mês, e que as prestações são iguais e consecutivas 

e em número de 30? 

Resolução: 

𝑛 = 30  

𝑖𝑠 = 2% a.m. 

𝑃 =? 

M = R$300.000,00 

Usando 𝑀 = 𝑃 × (1 + 𝑖) × [
(1+𝑖)𝑛−1

𝑖
] , segue que: 

300000 = 𝑃 × (1 + 0,02) × [
(1+0,02)30−1

0,02
] ⇒ 300000 × 0,02 = 𝑃 × (1,02) ×

[(1,02)30 − 1] ⇒ 𝑃 =
6000

[(1,02)30−1]×1,02
≅ 7249,98  

Assim, em face do exposto, a pessoas deverá depositar, aproximadamente, o 

valor de R$ 7.249,98 no início de cada mês, para que assim consiga acumular o 

montante de R$ 300.000,00. 

 
 

II) Cálculo do valor atual 

Uma pessoa comprou um eletrodoméstico em 3 prestações iguais de R$ 

200,00, iniciando-se os pagamentos no ato da a compra. Se a taxa de juros da loja 

que vendeu foi de 2% ao mês, qual o valor do eletrodoméstico, se a compra tivesse 

sido realizada à vista? 

Resolução: 

Para solucionar a indagação anterior, faz-se necessário que conheçamos o 

valor atual que gerará esses 3 pagamentos de R$ 200,00. 

O primeiro pagamento deverá ser feito no ato da compra, sendo assim, 𝐴1 =

200. 

O segundo pagamento deverá ser feito um mês após a compra, sendo assim, 

a pessoa precisa de reservar um valor 𝐴2, de modo que, ao aplicar a juros compostos, 
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no dia do pagamento esteja com o valor da parcela. Sendo assim, usando a fórmula 

do montante nos juros compostos, segue que: 

𝑀 = 𝐶0 × (1 + 𝑖) ⇒ 200 = 𝐴2 × (1 + 0,02) ⇒ 𝐴2 = 200 × (1,02)
−1 

O terceiro pagamento deverá ser feito dois meses após a compra, sendo 

assim, a pessoa precisa de reservar um valor 𝐴3, de modo que, ao aplicar a juros 

compostos, no dia do pagamento esteja com o valor da parcela. Sendo assim, usando 

a fórmula do montante nos juros compostos, segue que: 

𝑀 = 𝐶0 × (1 + 𝑖)
2 ⇒ 200 = 𝐴3 × (1 + 0,02)

2 ⇒ 𝐴3 = 200 × (1,02)
−2 

Nessas condições, o valor atual (A) resultante será expresso por 𝐴 = 𝐴1 +

𝐴2 + 𝐴3. 

Assim, 

𝐴 = 200(1 + (1,02)−1 + (1,02)−2) 

Se observarmos a sequência (1; 1,02−1; 1,02−2), o valor da divisão entre cada 

termo posterior e o seu antecedente vale sempre 1,02−1, ou seja, é uma PG, onde 

𝑎1 = 1, 𝑛 = 3 e 𝑞 = 1,02−1. 

Dessa maneira, aplicando a fórmula da soma dos termos de uma PG, e 

considerando 𝑆3 = 1 + 1,02
−1 + 1,02−2, segue que: 

𝐴 = 200 × 𝑆3 (31.3) 

E 

𝑆𝑛 = 𝑎1
(𝑞𝑛 − 1)

𝑞 − 1
⇒ 𝑆3 = 1 ×

(1,02−3 − 1)

1,02−1 − 1
⇒ 𝑆3 ≅ 2,94156 

(31.4) 

Assim, ao substituirmos (31.4) em (31.3), temos que: 

𝐴 = 200 × 2,94156 ⇒ 𝐴 ≅ 588,31 

Portanto, caso a pessoa tivesse realizado a compra à vista, o valor pago seria 

de, aproximadamente, R$ 588,31. 

 

Teorema 14: O Valor Atual (𝐴) de uma série de capitais uniformes 

postecipados de 𝑛 valores iguais (𝑃), onde 𝑖 é a taxa de juros composto, é igual a: 

𝐴 = 𝑃 × (1 + 𝑖) × [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1)

(1 + 𝑖)𝑛𝑖
] 

 

Demonstração: 

Vamos considerar a figura  a seguir: 
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Figura 18: Fluxo de caixa para o valor atual da série de pagamentos uniforme 

postecipados 

 

Fonte: Adaptada de Oliveira, R. (2014) 

 

O primeiro pagamento deverá ser feito no ato da compra, sendo assim, 𝐴1 =

𝑃. 

O segundo pagamento deverá ser feito um mês após a compra, sendo assim, 

a pessoa precisa de reservar um valor 𝐴2, de modo que, ao aplicar a juros compostos, 

no dia do pagamento esteja com o valor da parcela. Sendo assim, usando a fórmula 

do montante nos juros compostos, segue que: 

𝑀 = 𝐶0 × (1 + 𝑖) ⇒ 𝑃 = 𝐴2 × (1 + 𝑖) ⇒ 𝐴2 = 𝑃 × (1 + 𝑖)
−1 

O terceiro pagamento deverá ser feito dois meses após a compra, sendo 

assim, a pessoa precisa de reservar um valor 𝐴3, de modo que, ao aplicar a juros 

compostos, no dia do pagamento esteja com o valor da parcela. Sendo assim, usando 

a fórmula do montante nos juros compostos, segue que: 

𝑀 = 𝐶0 × (1 + 𝑖)
2 ⇒ 𝑃 = 𝐴3 × (1 + 𝑖)

2 ⇒ 𝐴3 = 𝑃 × (1 + 𝑖)
−2 

. 

. 

. 
O n-ésimo pagamento deverá ser feito (n-1) meses após a compra, sendo 

assim, a pessoa precisa de reservar um valor 𝐴𝑛, de modo que, ao aplicar a juros 

compostos, no dia do pagamento esteja com o valor da parcela. Sendo assim, usando 

a fórmula do montante nos juros compostos, segue que: 

𝑀 = 𝐶0 × (1 + 𝑖)
𝑛−1 ⇒ 𝑃 = 𝐴𝑛−1 × (1 + 𝑖)

𝑛 ⇒ 𝐴𝑛−1 = 𝑃 × (1 + 𝑖)
−(𝑛−1) 
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Nessas condições, o valor atual (A) resultante será expresso por 

𝐴 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 +⋯+𝐴𝑛−1

= 𝑃 + 𝑃 × (1 + 𝑖)−1 + 𝑃 × (1 + 𝑖)−2 + 𝑃 × (1 + 𝑖)−3…+ 𝑃(1 + 𝑖)−(𝑛−1) 

𝐴 = 𝑃[1 + (1 + 𝑖)−1 + (1 + 𝑖)−2 + (1 + 𝑖)−3…+ (1 + 𝑖)−(𝑛−1)] (14.1) 

Os termos entre colchetes, em (14.1), correspondem à soma dos termos de 

uma PG de 𝑛  termos, onde: 𝑎1 = 1 e 𝑞 = (1 + 𝑖)−1 e  

𝑆𝑛 = 𝑎1 × [
𝑞𝑛 − 1

𝑞 − 1
] ⇒ 𝑆𝑛 = 1 × [

(1 + 𝑖)−𝑛 − 1

(1 + 𝑖)−1 − 1
] ⇒ 𝑆𝑛 =

1 − (1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛

1 − (1 + 𝑖)
1 + 𝑖

 

𝐴 = 𝑆𝑛 =

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
(1 + 𝑖)𝑛

𝑖
1 + 𝑖

⇒ 𝑆𝑛 = [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

(1 + 𝑖)𝑛
] ×

1 + 𝑖

𝑖
 

 

(14.2) 

E, finalmente ao substituirmos (14.2) em (14.1), tem-se: 

𝐴 = 𝑃 × (1 + 𝑖) × [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1)

(1 + 𝑖)𝑛𝑖
] 

 

 

(14.3) 

A demonstração do teorema 14 também poderia ser realizada por 

comparação entre   𝑀 = 𝐴 × (1 + 𝑖)𝑛 e 𝑀 = 𝑃 × (1 + 𝑖) × [
(1+𝑖)𝑛−1

𝑖
] 

De onde decorre que: 

𝑃 × (1 + 𝑖) × [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖
] = 𝐴 × (1 + 𝑖)𝑛 ⇒ 𝐴 =

= 𝑃 × (1 + 𝑖) × [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖
] ×

1

(1 + 𝑖)𝑛
⇒ 𝐴

= 𝑃 × (1 + 𝑖) ×
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

(1 + 𝑖)𝑛 × 𝑖
 

 

Sendo assim, para se obter a fórmula do valor atual (A) de uma série de 

pagamentos antecipados, basta multiplicar a equação encontrada para o valor atual 

no caso postecipado, isto é,  (12.3) por (1 + 𝑖), deste modo podemos efetuar o cálculo 

do modo imediato e depois encontrar o montante para o mês seguinte. 

 

Exemplos: 

1) Qual o valor atual de uma série de 60 pagamentos mensais antecipados, 

no valor de R$ 1.200,00, sabendo-se que a taxa de juros mensal é de 2%. 
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Resolução: 

𝑛 = 60 

𝑖 = 2% a.m. 

𝑃 = R$1.200,00 

A =? 

Usando 𝐴 = 𝑃 × (1 + 𝑖) × [
(1+𝑖)𝑛−1

(1+𝑖)𝑛×𝑖
]  , segue que: 

𝐴 = 1200 × (1 + 0,02) × [
(1 + 0,02)60 − 1

(1 + 0,02)60 × 0,02
] ⇒ 𝐴 = 1200 × (1,02) × 34,7609 ⇒ 𝐴

≅ 42547,34 

Portanto, o valor atual é de, aproximadamente, R$ 41347,20 + 1200=   

42.546,24. 

 

Observação: a questão também poderia ser resolvida como se fosse 

pagamentos postecipados, sendo a quantidade de pagamentos em 59 parcelas  e 

depois, ao resultado encontrado, somarmos o valor do pagamento de entrada. 

 

2) Uma geladeira é vendida a prazo em 6 prestações mensais e iguais de 

R$400,00, sendo a primeira parcela no ato da compra. Se a taxa interna de retorno 

4% ao mês. Qual seu preço à vista? 

Resolução: 

𝑛 = 6 

𝑖 = 4% a.m. 

𝑃 = R$ 400,00 

A =? 

Usando 𝐴 = 𝑃 × (1 + 𝑖) × [
(1+𝑖)𝑛−1

(1+𝑖)𝑛×𝑖
]  , segue que: 

𝐴 = 400 × (1 + 0,04) × [
(1 + 0,04)6 − 1

(1 + 0,04)6 × 0,04
] ⇒ 𝐴 = 400 × (1,04) × 5,2421 ⇒ 𝐴

≅ 2180,71 

Portanto, o  valor atual é de, aproximadamente, R$ 2.180,71. 

 

3) Uma empresta vende imóveis em 5 parcelas de R$ 120.000,00 sendo a 

primeira paga como entrada. Se a taxa do financiamento for 3% ao mês. Qual o preço 

à vista? 
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Resolução: 

𝑛 = 5  

𝑖 = 3% a.m. 

𝑃 = R$120.000,00 

A =? 

Usando 𝐴 = 𝑃 × (1 + 𝑖) × [
(1+𝑖)𝑛−1

(1+𝑖)𝑛×𝑖
]  , segue que: 

𝐴 = 120000 × (1 + 0,03) × [
(1 + 0,03)5 − 1

(1 + 0,03)5 × 0,03
] ⇒ 𝐴 = 120000 × (1,03) × 4,5797 ⇒ 𝐴

≅ 566050,92 

Portanto, o  valor atual é de, aproximadamente, R$ 566.050,92. 

 

4) Uma mercadoria, cujo preço a vista é R$ 600,00, é vendido em 8 prestações 

mensais iguais, onde a primeira é paga no ato da compra. Se os juros são de 4% ao 

mês, qual o valor de cada prestação? 

Resolução: 

𝑛 = 8  

𝑖 = 4% a.m. 

𝑃 = ? 

A = R$ 600,00 

Usando 𝐴 = 𝑃 × (1 + 𝑖) × [
(1+𝑖)𝑛−1

(1+𝑖)𝑛×𝑖
]  , segue que: 

600 = 𝑃 × (1 + 0,04) × [
(1 + 0,04)8 − 1

(1 + 0,04)8 × 0,04
] ⇒ 𝑃 = 600 ×

1

1,04
× [
(1 + 0,04)8 × 0,04

(1 + 0,04)8 − 1
]

⇒ 𝑃 ≅ 600 ×
1

1,04
× 0,14853 ⇒ 𝑃 ≅ 85,69 

Portanto, o valor de cada parcela é de, aproximadamente, R$ 85,69. 

 

3.5.7.5  Série uniforme diferida 

 

Definição 32: Uma série uniforme diferida ou com carência é aquela em que 

o primeiro pagamento só ocorre depois de decorridos 𝑘 períodos de tempo a que se 

refere a taxa de juros considerada (𝑘 ≥ 2). 



185 
 
 

 

No estudo das séries diferidas, vamos calcular apenas cálculos relativos a 

valor atual, uma vez que valor do montante é igual ao montante de uma série uniforme 

de pagamentos vencidos. 

 

Teorema 15: O Valor Atual (𝐴) de uma série de capitais uniformes diferidos,  

de 𝑛 valores iguais (𝑃), realizados após uma carência de 𝑘 períodos de tempo, onde 

𝑖 é a taxa de juros composto, é igual a: 

𝐴 = 𝑃 × [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1)

(1 + 𝑖)𝑛 × 𝑖
] × [

1

(1 + 𝑖)𝑘
] 

 
Demonstração: 

Vamos considerar a figura a seguir: 

 

Figura 19: Fluxo de caixa da série de pagamentos diferidos 

 

Fonte: Adaptada de Oliveira, R. (2014) 

 

O primeiro pagamento deverá ser feito (k+1) meses após a compra, sendo 

assim, a pessoa precisa de reservar um valor 𝐴1, de modo que, ao aplicar a juros 

compostos, no dia do pagamento esteja com o valor da parcela. Sendo assim, usando 

a fórmula do montante nos juros compostos, segue que: 

𝑀 = 𝐶0 × (1 + 𝑖)
(𝑘+1) ⇒ 𝑃 = 𝐴1 × (1 + 𝑖)

(𝑘+1) ⇒ 𝐴1 = 𝑃 × (1 + 𝑖)
−(𝑘+1) 

O segundo pagamento deverá ser feito (k+2)  meses após a compra, sendo 

assim, a pessoa precisa de reservar um valor 𝐴2, de modo que, ao aplicar a juros 
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compostos, no dia do pagamento esteja com o valor da parcela. Sendo assim, usando 

a fórmula do montante nos juros compostos, segue que: 

𝑀 = 𝐶0 × (1 + 𝑖)
(𝑘+2) ⇒ 𝑃 = 𝐴2 × (1 + 𝑖)

(𝑘+2) ⇒ 𝐴2 = 𝑃 × (1 + 𝑖)
−(𝑘+2) 

O terceiro pagamento deverá ser feito (k+3) meses após a compra, sendo 

assim, a pessoa precisa de reservar um valor 𝐴3, de modo que, ao aplicar a juros 

compostos, no dia do pagamento esteja com o valor da parcela. Sendo assim, usando 

a fórmula do montante nos juros compostos, segue que: 

𝑀 = 𝐶0 × (1 + 𝑖)
(𝑘+3) ⇒ 𝑃 = 𝐴3 × (1 + 𝑖)

(𝑘+3) ⇒ 𝐴3 = 𝑃 × (1 + 𝑖)
−(𝑘+3) 

. 

. 

. 
O n-ésimo pagamento deverá ser feito (n+k) meses após a compra, sendo 

assim, a pessoa precisa de reservar um valor 𝐴𝑛, de modo que, ao aplicar a juros 

compostos, no dia do pagamento esteja com o valor da parcela. Sendo assim, usando 

a fórmula do montante nos juros compostos, segue que: 

𝑀 = 𝐶0 × (1 + 𝑖)
(𝑛+𝑘) ⇒ 𝑃 = 𝐴(𝑛+𝑘) × (1 + 𝑖)

(𝑛+𝑘) ⇒ 𝐴(𝑛+𝑘) = 𝑃 × (1 + 𝑖)
−(𝑛+𝑘) 

Nessas condições, o valor atual (A) resultante será expresso por  

𝐴 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 +⋯+𝐴𝑛 

𝐴 = 𝑃 × (1 + 𝑖)−(𝑘+1) + 𝑃 × (1 + 𝑖)−(𝑘+2) + 𝑃 × (1 + 𝑖)−(𝑘+3) +⋯+ 𝑃 × (1 + 𝑖)−(𝑛+𝑘) 

𝐴 =  𝑃 × [(1 + 𝑖)−𝑘][(1 + 𝑖)−1 + 𝑃 × (1 + 𝑖)−2 +⋯+ 𝑃 × (1 + 𝑖)−𝑛] (15.1) 

A parte entre colchetes de (15.1) é soma do caso do valor atual de uma serie 

uniforme de pagamentos vencidos, então: 

= 𝑃 × [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1)

(1 + 𝑖)𝑛 × 𝑖
] × [

1

(1 + 𝑖)𝑘
] 

(15.1) 

Ou considerando 𝐴′ = 𝑃 × [
(1+𝑖)𝑛−1)

(1+𝑖)𝑛×𝑖
], onde 𝐴′ é o valor atual que será contado 

para o início do efetivo pagamento, que nesta dissertação terá o nome de valor atual 

diferido, então 𝐴′ = 𝐴 × (1 + 𝑖)𝑘 e portanto, 𝐴′ é o montante gerado por 𝐴 empregado 

à taxa 𝑛 durante  os 𝑘 períodos da carência.  

 

Exemplos: 

1) Uma geladeira é vendida a prazo em 6 prestações mensais e iguais de 

R$400,00, sendo a primeira parcela 4 meses depois da compra. Se a taxa interna de 

retorno 4% ao mês. Qual seu preço à vista? 

Resolução: 
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𝑛 = 6 

k = 3 

𝑖 = 4% 𝑎.m. 

𝑃 = R$ 400,00 

A =? 

Usando  𝐴 = 𝑃 × [
(1+𝑖)𝑛−1)

(1+𝑖)𝑛×𝑖
] × [

1

(1+𝑖)𝑘
], segue que: 

𝐴 = 400 × [
(1 + 0,04)6 − 1

(1 + 0,04)6 × 0,04
] [

1

(1 + 0,04)3
]  = 400 × 5,242136857 × 0,8889963587 

𝐴 ≅ 1864,10 

Portanto, o  valor atual é de, aproximadamente, R$ 1864,10. 

 

2) Uma empresta vende imóveis em 5 parcelas de R$ 120.000,00 sendo a 

primeira paga 12 meses depois do ato da compra. Se a taxa do financiamento for 3% 

ao mês. Qual o preço à vista? 

Resolução: 

𝑛 = 5  

k = 11  

𝑖 = 3% 𝑎.m. 

𝑃 = R$120.000,00 

A =? 

Usando  𝐴 = 𝑃 × [
(1+𝑖)𝑛−1)

(1+𝑖)𝑛×𝑖
] × [

1

(1+𝑖)𝑘
], segue que: 

𝐴 = 1200 × [
(1 + 0,03)5 − 1

(1 + 0,03)5 × 0,04
] [

1

(1 + 0,03)11
]  

= 1200 × 4,579707187 × 0,7224212766 

𝐴 ≅ 3970,17 

Portanto, o  valor atual é de, aproximadamente, R$ 3970,17. 

 

3) Uma mercadoria, cujo preço à vista é R$ 600,00, é vendido em 8 prestações 

mensais iguais, onde a primeira é paga 5 meses após a  compra. Se os juros são de 

3% ao mês, qual o valor de cada prestação? 

Resolução: 

𝑛 = 8 

𝑛 = 4  
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𝑖 = 3% 𝑎.m. 

𝑃 = ? 

A = R$ 600,00 

Usando  𝐴 = 𝑃 × [
(1+𝑖)𝑛−1)

(1+𝑖)𝑛×𝑖
] × [

1

(1+𝑖)𝑘
], segue que: 

600 = 𝑃 × [
(1 + 0,03)8 − 1

(1 + 0,03)8 × 0,04
] [

1

(1 + 0,03)4
]  

𝑃 =
600

(7,01969219 × 0,8884870479)
≅ 96,20 

Portanto, o valor de cada parcela é de, aproximadamente, R$ 96,20. 

 

3.5.8 Amortização 

 

Nestas seção apresentamos os conceitos pertinentes a amortização, bem 

como seus tipos e aplicações. 

 

3.5.8.1 Introdução 

 

Definição 33: Amortização é um recurso que permite, através de uma série de 

pagamentos, uniformes ou variáveis, o pagamento de uma dívida de forma 

programada.  

As formas de devolução do principal agregadas com os juros denominam-se 

Sistemas de Amortização (CASAROTTO e KOPITTKE, 2011 apud LIMA, 2015). 

No processo de amortização de uma dívida, três fatores são fundamentais, a 

saber: o valor da prestação, a amortização e os juros de cada período. Existem várias 

formas de quitar a dívida adquirida. 

De acordo com Casarotto e Kopittke (2011 apud LIMA, 2015) os motivadores 

do estudo da amortização de dívidas reportam a determinar o estado atual da dívida 

e calcular o que já foi amortizado até o momento atual. A amortização corresponde à 

parcela da prestação que é descontada do principal (valor emprestado ou financiado). 

Segundo Pamplona e Montevechi (2006 apud LIMA, 2015) para que um sistema de 

amortização seja adequado o valor presente das prestações, descontado à taxa de 

juros do financiamento, deve ser igual ao principal (valor financiado).  

Os principais sistemas de amortização: Sistema de Amortização com 

Pagamento Único (SAPU), Sistema de Amortização Americano (SAA), Sistema de 
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Amortização Alemão (SAAl), Sistema de Amortização Constante (SAC), Sistema 

Francês de Amortização ou Sistema Price (SAF), Sistema de Amortização Misto 

(SAM) e Sistema de Amortização Crescente (SACRE). 

Ressalta-se que em todos os sistemas de amortização, cada pagamento é a 

soma do valor amortizado com os juros do saldo devedor (CASAROTTO FILHO e 

KOPITTKE, 2011 apud LIMA, 2015). E, além disso, a despeito do sistema usado na 

amortização, quando o mesmo é realizado através de pagamentos periódicos que 

visam amortização da parte principal, a cada parcela paga, uma parte do mesmo irá 

para a amortização da dívida e a outra para quitar os juros  do período.   

Em qualquer sistema de amortização podemos ter dois tipos de soma dos 

valores pagos, a saber: soma contábil, é o valor obtido que desconsidera a 

capitalização dos valores e a soma financeira, que é o valor obtido pela soma dos 

pagamentos com as devidas capitalizações, isto é, levadas a valor futuro.  

 

3.5.8.2 Sistema de Amortização com Pagamento Único 

 

Definição 34: É o sistema de amortização, onde o montante da dívida é pago 

de uma única vez ao final do período, isto é, o devedor pagará o valor do capital que 

emprestara e mais os juros compostos, por ele produzido. 

Sendo assim, como consequência da definição de juros compostos, ao final 

do período, quando for pagar a dívida, o valor a ser pago é expresso por 𝑀 =

𝐶(1 + 𝑖)𝑛, com 𝐶 o valor da dívida adquirida a uma taxa  𝑖 e para ser paga 𝑛 períodos 

depois. 

O SAPU é muito usado nas letras de câmbio, em financiamentos industriais 

de capital de giro e em títulos bancários. 

 

Exemplo 

Seguindo o exemplo elaborado por Sá, I. (2011), em que se toma um 

empréstimo de R$ 300.000,00  que será pago no prazo de 5 meses, à taxa de 4% 

a.m., tem-se o quadro a seguir: 
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Quadro 17: Sistema de Amortização com Pagamento Único 

N JUROS AMORTIZAÇÃO PAGAMENTO SALDO 

DEVEDOR 0 0 – 0 300.000,00 

1 12.000,00 – 0 312.000,00 

2 12.480,00 – 0 324.480,00 

3 12.979,20 – 0 337.359,20 

4 13.498,37 – 0 350.957,57 

5 14.038,30 300.000,00 364.995,87 0 

Totais 64.995,87 300.000,00 364.995,87 – 

Fonte: Sá, I. (2011) 

 

O quadro anterior nos permite concluir que o valor de R$ 364.995,87 é o valor 

da soma contábil realizada, bem como da soma financeira.  

 

3.5.8.3 Sistema de Amortização Americano 

 

Definição 35: É o sistema de amortização onde o devedor paga, ao final de 

cada período, os juros do saldo devedor do período e que, ao final, paga  valor 

principal em parcela única.  

 

Exemplo 

Seguindo o exemplo elaborado por Sá, I. (2011), em que se toma um 

empréstimo de R$ 300.000,00  que será pago no prazo de 5 meses, à taxa de 4% 

a.m., tem-se o quadro a seguir: 

 

Quadro 18: Sistema de Amortização Americano 
 

N JUROS AMORTIZAÇÃO PAGAMENTO SALDO DEVEDOR 

0 0 – 0 300.000,00 

1 12.000,00 – 12.000,00 300.000,00 

2 12.000,00 – 12.000,00 300.000,00 

3 12.000,00 – 12.000,00 300.000,00 

4 12.000,00 – 12.000,00 300.000,00 

5 12.000,00 300.000,00 312.000,00 0 

Totais 60.000,00 300.000,00 360.000,00 – 

Fonte: Sá, I. (2011) 
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O quadro anterior nos permite concluir que o valor de R$ 360.000,00 é o valor 

da soma contábil realizada, no entanto, tal valor difere da soma financeira, que neste 

caso tem que levar em conta a capitalização dos juros, isto é os R$ 12.000,00 mensais 

pagos, considerando o sistema de capitalização, foram além R$ 60.000,00. 

 

3.5.8.4 Sistema de Amortização Alemão 

 

Definição 36: É o sistema de amortização que, na concepção de Rezende 

(2003), consiste no ato de liquidar uma dívida em que todas as prestações, a partir da 

segunda, são iguais, onde os juros são quitados antecipadamente, ao final de cada 

período.  

Teorema 16: No SAAl, considerando o valor presente de uma dívida (𝑉𝑃) para 

ser quitada em 𝑛 períodos, à taxa 𝑖, então o valor da primeira amortização é expressa 

por: 

𝐴1 = 𝑉𝑃 × [
(1 − 𝑖)𝑛−1 × 𝑖

1 − (1 − 𝑖)𝑛
] 

 
Demonstração: 

O Sistema de Amortização Alemão tem suporte no modelo matemático de 

uma PG, sendo assim vamos considerar um caso em que uma pessoa contrai um 

financiamento de valor 𝑉𝑃 e, nesse caso, a financeira cobra antecipadamente a taxa 𝑖 

sobre 𝐴, perfazendo um juro inicial de 𝐴𝑖, de forma que o cliente recebe no primeiro 

momento, o valor 𝐴0 dado pela expressão:  

𝑉𝑃0 = 𝑉𝑃 − 𝑉𝑃𝑖 = 𝑉𝑃(1 − 𝑖) 

No entanto, apesar de receber apenas 𝑉𝑃0, no final do período deverá pagar 

𝑉𝑃.  

No início do segundo período, a dívida do cliente será 𝑉𝑃, mas o mesmo 

deverá amortizar parte dessa dívida, ou seja, quando reduz o valor principal em 𝐴1, 

ficará devendo: 

𝑉𝑃1 = 𝑉𝑃 − 𝐴1 

Além disso, ele deverá pagar os juros antecipados, sobre a dívida, que neste 

momento tem valor de 𝑖𝑉𝑃1, então, o pagar que o mesmo irá pagar é: 

𝑃1 = 𝐴1 +  𝑖𝑉𝑃1 = 𝐴1 + 𝑖(𝑉𝑃 − 𝐴1) 
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No início terceiro período, a dívida do cliente será 𝑉𝑃1, mas o mesmo deverá 

amortizar parte dessa dívida, ou seja, quando reduz o valor principal em 𝐴2, ficará 

devendo: 

𝑉𝑃2 = 𝑉𝑃1 − 𝐴2 

Além disso, ele deverá pagar os juros antecipados, sobre a dívida, que neste 

momento tem valor de 𝑖𝑉𝑃2, então, o pagar que o mesmo irá pagar é: 

𝑃2 = 𝐴2 +  𝑖𝑉𝑃2 = 𝐴2 + 𝑖(𝑉𝑃1 − 𝐴2) 

Ou 

𝑃2 = 𝐴2 + 𝑖(𝑉𝑃 − 𝐴1 − 𝐴2) 

No início quarto período, a dívida do cliente será 𝑉𝑃2, mas o mesmo deverá 

amortizar parte dessa dívida, ou seja, quando reduz o valor principal em 𝐴3, ficará 

devendo: 

𝑉𝑃3 = 𝑉𝑃2 − 𝐴3 

Além disso, ele deverá pagar os juros antecipados, sobre a dívida, que neste 

momento tem valor de 𝑖𝑉𝑃3, então, o pagar que o mesmo irá pagar é: 

𝑃3 = 𝐴3 +  𝑖𝑉𝑃3 = 𝐴3 + 𝑖(𝑉𝑃2 − 𝐴3) = 𝐴3 + 𝑖(𝑉𝑃1 − 𝐴2 − 𝐴3)  

Ou 

𝑃3 = 𝐴3 + 𝑖(𝑉𝑃 − 𝐴1 − 𝐴2 − 𝐴3) 

Este processo continua, até que, ao chegarmos ao período 𝑘, de modo que 

escrevamos: 

𝑉𝑃𝑘 = 𝑉𝑃𝑘−1 − 𝐴𝑘 

E, assim: 

𝑃𝑘 = 𝐴𝑘 + 𝑖(𝑉𝑃 − 𝐴1 − 𝐴2 − 𝐴3 −⋯− 𝐴𝑘) 

Além disso, o valor da última amortização¸ 𝐴𝑛, que já terá todos os juros 

pagos, terá o mesmo valor que 𝑃𝑛 e, por definição, como todos os pagamentos, com 

exceção de 𝑃0, tem o mesmo valor, assim: 

𝑃1 = 𝑃2 = 𝑃3 = ⋯ = 𝑃 

De  𝑃1 = 𝑃2, segue que: 

𝐴1 + 𝑖(𝑉𝑃 − 𝐴1) = 𝐴2 + 𝑖(𝑉𝑃 − 𝐴1 − 𝐴2) 

Dessa forma, 

𝐴1 + 𝑖(𝑉𝑃 − 𝐴1) = 𝐴2 + 𝑖(𝑉𝑃 − 𝐴1) − 𝑖𝐴2 

Assim, 

𝐴1 = 𝐴2 − 𝑖𝐴2 = 𝐴2(1 − 𝑖) 
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Fato que nos permite escrever: 

𝐴2 =
𝐴1

(1 − 𝑖)
 

(16.1) 

De  𝑃3 = 𝑃2, por processo análogo, segue que: 

𝐴3 =
𝐴2

(1 − 𝑖)
 

Fato que nos permite, em face de 𝐴2 =
𝐴1

(1−𝑖)
 , escrever: 

𝐴3 =
𝐴1

(1 − 𝑖)2
 

(16.2) 

 

Além disso, para todo k=2,3,4,...,n, em face de (16.1) e (16.2), podemos 

escrever: 

𝐴𝑘 =
𝐴1

(1 − 𝑖)𝑘−1
 

(16.3) 

Como, em todo sistema de amortização, a como a soma das amortizações 𝐴𝑘 

deve coincidir com o capital 𝑉𝑃 emprestado, então: 

𝑉𝑃 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 +⋯+ 𝐴𝑛−1 + 𝐴𝑛 (16.4) 

 

E, por sabermos os valores de 𝐴𝑘, (16.4) pode ser expressa por: 

𝑉𝑃 = 𝐴1 +
𝐴1

(1 − 𝑖)1
+

𝐴1
(1 − 𝑖)2

+
𝐴1

(1 − 𝑖)3
+⋯+

𝐴1
(1 − 𝑖)𝑛−1

 

𝑉𝑃 = 𝐴1 [1 +
1

(1 − 𝑖)1
+

1

(1 − 𝑖)2
+

1

(1 − 𝑖)3
+⋯+

1

(1 − 𝑖)𝑛−1
] 

(16.5) 

 

O valor da soma entre colchetes, corresponde ao valor da soma dos termos 

de uma PG de 𝑛 termos com 𝑎1 = 1  e 𝑞 =
1

(1−𝑖)1
, então: 

𝑆𝑛 = 1 +
1

(1 − 𝑖)1
+

1

(1 − 𝑖)2
+

1

(1 − 𝑖)3
+⋯+

1

(1 − 𝑖)𝑛−1
 

𝑆𝑛 = 𝑎1 ×
𝑞𝑛 − 1

𝑞 − 1
= 1 ×

(
1

1 − 𝑖)
𝑛

− 1

1
1 − 𝑖 − 1

=

1 − (1 − 𝑖)𝑛

(1 − 𝑖)𝑛

1 − (1 − 𝑖)
1 − 𝑖

 

𝑆𝑛 = [
1 − (1 − 𝑖)𝑛

(1 − 𝑖)𝑛
] × [

1 − 𝑖

𝑖
] =

1 − (1 − 𝑖)𝑛

(1 − 𝑖)𝑛−1 × 𝑖
 

(16.6) 

 

E, finalmente, ao substituirmos (16.6)  em (16.5), então:  
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𝑉𝑃 = 𝐴1 × [
1 − (1 − 𝑖)𝑛

(1 − 𝑖)𝑛−1 × 𝑖
] 

Consequentemente,  

𝐴1 = 𝑉𝑃 × [
(1−𝑖)𝑛−1×𝑖

1−(1−𝑖)𝑛
]cqd (16.7) 

 

A equação (16.7) nos permite encontrar o valor da primeira amortização. 

Quanto às amortizações 𝐴𝑘, seus valores são encontrados a partir da primeira delas, 

sendo calculados pela equação (16.3), já explicitada anteriormente. 

 

Teorema 17: No SAAl, considerando o valor presente de uma dívida (𝑉𝑃) para 

ser quitada em 𝑛 períodos, à taxa 𝑖, então o valor de cada prestação (𝑃), é expresso 

por: 

𝑃 =
𝑉𝑃 × 𝑖

1 − (1 − 𝑖)𝑛
 

Demonstração: 

Já sabe-se que, como consequência da definição 35 que: 

𝑃 = 𝑃𝑛 = 𝐴𝑛 =
𝐴1

(1 − 𝑖)𝑛−1
 

(17.1) 

Substituindo (16.7) em (17.1), segue: 

  

𝑃 =
𝐴1

(1 − 𝑖)𝑛−1
=
𝑉𝑃 × [

(1 − 𝑖)𝑛−1 × 𝑖
1 − (1 − 𝑖)𝑛

]

(1 − 𝑖)𝑛−1
 

𝑃 = 𝑉𝑃 × [
(1 − 𝑖)𝑛−1 × 𝑖

1 − (1 − 𝑖)𝑛
] ×

1

(1 − 𝑖)𝑛−1
 

𝑃 =
𝑉𝑃×𝑖

1−(1−𝑖)𝑛
 cqd (17.2) 

 

Exemplo: 

 

Seguindo o exemplo do empréstimo de R$ 300.000,00  que será pago no 

prazo de 5 meses, à taxa de 4% a.m., tem-se o quadro a seguir: 
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Quadro 19: Sistema de Amortização Alemão 
 

N Juros Amortização Pagamento Saldo devedor 

0 0 0 12.000,00 300.000,00 

1 12.000,00 55.203,96 

 

64.995,80 244.796,04 

2 12.000,00 57.504,13 64.995,80 187.291,91 

3 12.000,00 59.900,14 64.995,80 127.391,77 

4 12.000,00 62.395,98 64.995,80 64.995,79 

5 12.000,00 64.955,81 64.995,80 0 

Totais 60.000,00 300.000,00 336.979,00  – 

Fonte: Autor (2017) 

 

O quadro anterior nos permite concluir que o valor de R$ 336.979,00 é o valor 

da soma contábil realizada, no entanto, tal valor difere da soma financeira, que neste 

caso tem que levar em conta a capitalização de cada parcela e dos juros pagos, isto 

é, tem, neste caso, a cifra de R$ 485.599,94. 

 

3.5.8.5 Sistema de Amortização Constante  

 

Definição 37: O SAC é o tipo de pagamento de um empréstimo por meio de 

prestações, que consiste em amortizações periódicas de mesmo valor. 

No SAC, os pagamentos são realizados periodicamente, em valores 

sucessivos e decrescentes e em PA, além disso, o valor de cada um deles é composto 

por uma parcela de juros, que vai diminuindo à cada período, e outra parcela de 

amortização que, por definição, é fixa. A utilização do SAC acontece, geralmente, em 

financiamentos de longo prazo. 

O SAC tem como característica básica serem as amortizações do principal 

sempre iguais em todo o prazo da operação; obtém-se o valor das amortizações 

mediante a divisão do capital emprestado pelo número de prestações (ASSAF NETO, 

2008). 

A soma contábil, no SAC, é encontrada pela fórmula da soma de n temos de 

uma P.A decrescente de razão 𝑟, que pode ser expressa por: 

𝑆𝑛 =
[2𝑎1 + (𝑛 − 1)𝑟]𝑛

2
 



196 
 
 

 

A soma financeira, no SAC, é encontrada como através do estudo de uma 

série de pagamentos em PA decrescente postecipada com valor inicial (𝑃1) diferente 

da razão (𝑟), onde 𝑃 = 𝑃1 + 𝑟, que é: 

𝑀 = 𝑃 [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖
] −

𝑟

𝑖
{[
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖
] (1 + 𝑖) − 𝑛} 

A demonstração da equação anterior pode ser encontrada em Oliveira, R. 

(2014). 

Além disso, no SAC, existem alguns elementos importantes, que a seguir 

destacaremos: valor do empréstimo (𝐷0), as amortizações (𝐴𝑘), prestações (𝑃𝑘), juros 

(𝑗𝑘) e estado da dívida, ou saldo devedor (𝑆𝐷𝑘 ) na época 𝑘, em que 𝑛 é o número de 

pagamentos e 𝑖 a taxa de juros. 

 

Definição 38: O valor o valor da amortização mensal é a razão entre o valor 

principal (𝐷0) e o número 𝑛 de parcelas que serão pagas. Para isto divida o valor inicial 

pela quantidade de parcelas. 

𝐴𝑘 =
𝐷0
𝑛

 

Definição 39: O saldo devedor (𝑆𝐷𝑘) é a diferença entre o valor do empréstimo 

e o que foi amortizado. 

 

Teorema 18: No SAC, o valor do saldo devedor de uma dívida no valor de 𝐷0, 

após o pagamento de k parcelas é expresso por: 

 𝑆𝐷𝑘 = 𝐷0 ×
𝑛−𝑘

𝑛
 

 

Demonstração: 

Em consequência da definição 38, segue: 

𝑆𝐷1 = 𝐷0 − 𝐴1 

𝑆𝐷2 = 𝐷0 − (𝐴1 + 𝐴2) 

𝑆𝐷3 = 𝐷0 − (𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3) 

. 

. 

. 
𝑆𝐷𝑘 = 𝐷0 − (𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 +⋯+𝐴𝑘−1+𝐴𝑘) (18.1) 
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Como pela definição de SAC as amortizações são iguais, segue que: 𝐴1 =

𝐴2 = 𝐴3 = ⋯ = 𝐴𝑘−1 = 𝐴𝑘 =
𝐷0

𝑛
, então pode-se reescrever (18.1) como: 

𝑆𝐷𝑘 = 𝐷0 − 𝑘 × 𝐴𝑘 

𝑆𝐷𝑘 = 𝐷0 − 𝑘 ×
𝐷0
𝑛

 
(18.2) 

Ou  

𝑆𝐷𝑘 = 𝐷0 ×
𝑛 − 𝑘

𝑛
 

 

(18.3) 

Por (18.2) é possível concluir que no SAC, o valor do saldo devedor decresce 

em PA, cuja razão é (−
𝐷0

𝑛
). 

 

Definição 40: Os juros (𝑗𝑘) é o valor gerado pelo saldo devedor anterior. 

Teorema 19: No SAC, o valor dos juros de uma dívida no valor de 𝐷0, que foi 

tomada à taxa  𝑖, no período k, é expresso por: 

𝑗𝑘 = 𝑖𝐷0 (1 −
𝑘 − 1

𝑛
) 

Demonstração: 

Considerando a definição 39 podemos escrever: 

𝑗𝑘 = 𝑖 × 𝑆𝐷𝑘−1 (19.1) 

 

Substituindo (18.3) em (19.1), seque que: 

𝑗𝑘 = 𝑖 × 𝐷0 × [
𝑛 − (𝑘 − 1)

𝑛
] 

(19.2) 

 

Além disso, (19.2) pode ser escrita como: 

𝑗𝑘 = 𝑖 × 𝐷0 + (𝑘 − 1) (−
𝑖𝐷0
𝑛
) 

(19.3) 

Como consequência de (19.1), tem-se que: 

𝑗1 = 𝑖 × 𝐷1−1 = 𝑖 × 𝐷0 (19.4) 

 

Então, ao substituirmos (19.4) em (19.3), segue que: 

𝑗𝑘 = 𝑗1 + (𝑘 − 1) (−
𝑖𝐷0

𝑛
) cqd (19.5) 

Ou 
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𝑗𝑘 = 𝑖𝐷0 (1 −
𝑘 − 1

𝑛
) 

(19.5) 

 

Por (19.5) é possível concluir que no SAC, o valor dos juros decresce em PA, 

cuja razão é (−
𝑖𝐷0

𝑛
). 

 

Definição 41: No SAC, o valor da prestação (𝑃𝑘) a ser paga em cada época, é 

dada pela soma das parcelas de amortização e de juros.  

 

Teorema 20: No SAC, o valor da prestação (𝑃𝑘) de uma dívida no valor de 𝐷0, 

que foi tomada à taxa  𝑖, no período k, é expresso por: 

𝑃𝑘 = 𝐴𝑘 × {[1 + 𝑖(𝑛 + 1)] − 𝑖𝑘} 

 

Demonstração: 

Utilizando a definição 38, a equação (19.5) e sabendo que em cada parcela 

paga-se juros e a amortização do principal, segue que: 

𝑃𝑘 = 𝐴𝑘 + 𝑗𝑘 

𝑃𝑘 =
𝐷0
𝑛
+ 𝑗1 + (𝑘 − 1) (−

𝑖𝐷0
𝑛
) 

𝑃𝑘 =
𝐷0
𝑛
+ 𝑖 × 𝐷0 + (𝑘 − 1) (−

𝑖𝐷0
𝑛
) 

𝑃𝑘 =
𝐷0 + 𝑛𝑖𝐷0 + 𝑖𝐷0

𝑛
+ (𝑘) (−

𝑖𝐷0
𝑛
) 

𝑃𝑘 = 𝐷0 × [
1 + 𝑖(𝑛 + 1)

𝑛
] + (𝑘) (−

𝑖𝐷0
𝑛
) 

Ou 

𝑃𝑘 =
𝐷0
𝑛
× [1 + 𝑖(𝑛 + 1)] + (𝑘) (−

𝑖𝐷0
𝑛
) 

𝑃𝑘 = 𝐴𝑘 × [1 + 𝑖(𝑛 + 1)] + (𝑘) (−𝑖𝐴𝑘) 

Ou 

𝑃𝑘 = 𝐴𝑘 × {[1 + 𝑖(𝑛 + 1)] − 𝑖𝑘} 

 

Exemplo:  
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Seguindo o exemplo elaborado por Sá, I. (2011), em que se toma um 

empréstimo de R$ 300.000,00 que será pago no prazo de 5 meses, à taxa de 4% a.m., 

tem-se o quadro  a seguir: 

 

Quadro 20: Sistema de Amortização SAC 
 

N JUROS AMORTIZAÇÃO PAGAMENTO SALDO DEVEDOR 

0 0 0 0 300.000,00 

1 12.000,00 60.000,00 72.000,00 240.000,00 

2 9.600,00 60.000,00 69.900,00 180.000,00 

3 7.200,00 60.000,00 67.200,00 120.000,00 

4 4.800,00 60.000,00 68.400,00 60.000,00 

5 2.400,00 60.000,00 62.400,00 0 

Totais 36.000,00 300.000,00 336.000,00 – 

Fonte: Sá, I. (2011) 

 

O quadro anterior nos permite concluir que o valor de R$ 336.000,00 é o valor 

da soma contábil realizada, no entanto, tal valor difere da soma financeira, que neste 

caso é encontrada por 

 

𝑀 = 𝑃 [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖
] −

𝑟

𝑖
{[
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖
] (1 + 𝑖) − 𝑛} 

𝑀 = 74400 [
(1 + 0,04)5 − 1

0,04
] −

2400

0,04
{[
(1 + 0,04)5 − 1

0,04
] (1 + 0,04) − 5} 

𝑀 = 74400 [
(1,04)5 − 1

0,04
] −

2400

0,04
{[
(1,04)5 − 1

0,04
] (1,04) − 5} 

𝑀 = 364.995,87 

 

3.5.8.6 Sistema Francês de Amortização ou Sistema Price 

 

Definição 42: é o processo que propicia o pagamento de uma dívida por meio 

de prestações de igual valor, onde o valor da amortização aumenta ao longo do tempo 

e consequentemente o valor dos juros, a diminuir. 

 Segundo Assaf Neto (2008), o SAF, amplamente adotado no mercado 

financeiro brasileiro, estipula, ao contrário do SAC, que as prestações devam ser 

iguais, sucessivas e periódicas. O exemplo disso, pode ser percebido nas compras 
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realizadas em lojas diversas, no qual o cliente recebe carnês para efetuar pagamentos 

mensais. 

Teorema 21: No SAF, o valor atual (𝐴) de uma dívida, a ser paga em n 

parcelas (𝑃),à uma taxa (𝑖), é expresso por: 

𝐴 = 𝑃 [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖 × (1 + 𝑖)𝑛
] 

Demonstração: 

Vide teorema 12 neste trabalho. 

 

No Sistema Francês, o valor do saldo devedor na época k, isto é, onde faltam 

(n-k) pagamentos, pode ser expresso por: 

𝑆𝐷𝑘 = 𝑃 [
(1 + 𝑖)𝑛−𝑘 − 1

𝑖 × (1 + 𝑖)𝑛−𝑘
] 

 

No sistema Francês, os juros no período k, pode ser calculado por: 

𝐽𝑘 = 𝑖 × 𝐷𝑘−1 

𝐽𝑘 = 𝑖 × 𝑃 [
(1 + 𝑖)𝑛−(𝑘−1) − 1

𝑖 × (1 + 𝑖)𝑛−(𝑘−1)
] 

𝐽𝑘 = 𝑃 [
(1 + 𝑖)𝑛−(𝑘−1) − 1

(1 + 𝑖)𝑛−(𝑘−1)
] 

𝐽𝑘 = 𝑃 [1 −
(1 + 𝑖)𝑘

 (1 + 𝑖)𝑛+1
] 

 

Já o valor das amortizações, em cada época k, serão dadas por: 

𝐴𝑘 = 𝑃 − 𝐽𝑘 

𝐴𝑘 = 𝑃 − 𝑃 [1 −
(1 + 𝑖)𝑘

 (1 + 𝑖)𝑛+1
] 

𝐴𝑘 = 𝑃 [
(1 + 𝑖)𝑘

 (1 + 𝑖)𝑛+1
] 

Ou 

𝐴𝑘 = 𝐴 [
𝑖 × (1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
] × [

(1 + 𝑖)𝑘

 (1 + 𝑖)𝑛+1
] 

𝐴𝑘 = 𝐴 [
𝑖(1 + 𝑖)𝑘−1

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
] 
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Para saber o valor total que já foi amortizado desde o início até o período 𝑘 

basta efetuarmos 𝐴 − 𝑆𝐷𝑘, que será igual a 𝑃 [
(1+𝑖)𝑘−1

𝑖
]

1

 (1+𝑖)𝑛
. 

 

Exemplo:  

1) Seguindo o exemplo elaborado por Sá, I. (2011), em que se toma um 

empréstimo de R$ 300.000,00 que será pago no prazo de 5 meses, à taxa de 4% a.m., 

tem-se o quadro a seguir: 

 

Quadro 21: Sistema de Amortização Francês 

N JUROS AMORTIZAÇÃO PAGAMENTO SALDO DEVEDOR 

0 0 0 0 300.000,00 

1 12.000,00 55.388,14 67.388,14 240.000,00 

2 9.784,47 57.603,66 67.388,14 180.000,00 

3 7.480,33 59.907,81 67.388,14 120.000,00 

4 5.084,01 62.304,13 67.388,14 60.000,00 

5 2.591,85 64.796,29 67.388,14 0 

Totais 36.940,65 300.000,00 336.940,70 – 

Fonte: Sá, I. (2011) 

 

O quadro anterior nos permite concluir que o valor de R$ 336.940,70 é o valor 

da soma contábil realizada, no entanto, tal valor difere da soma financeira, que neste 

caso é encontrada por 

𝑀 = 𝑃 [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖
] 

𝑀 = 67388,14 [
(1 + 0,04)5 − 1

0,04
] 

𝑀 = 67388,14 [
(1,04)5 − 1

0,04
] 

𝑀 = 364.995,90 

 

3.5.8.7 Comparação entre SAC e SAF 

 

Vamos agora fazer, a princípio no quadro a seguir uma síntese sobre os 

sistemas SAC e SAF. 



202 
 
 

 

Quadro 22: Comparação entre SAC e SAF 
 

COMPARAÇÃO SAC PRICE 

Prestação Decrescente Constante 

Amortização Constante Decrescente 

Juros Decrescente Decrescente 

Vantagem Menos juros, logo saldo devedor 
diminui mais rápido 

Prestações inicias menores 
e 
constantes 

Desvantagem Prestações iniciais maiores  Saldo devedor diminui mais 
lentamente em relação ao 
SAC 

Fonte: Silva, A. (2015) 

 

I) Comparação analítica entre os montantes do SAC e SAF 

Para estabelecermos esta comparação, usaremos a soma contábil, isto é, as 

equações: 𝑀𝑆𝐴𝐶(𝑛) =
𝐷

2
[2 + 𝑖(1 + 𝑛)] e  𝑀𝑆𝐴𝐹(𝑛) = 𝐷

𝑖𝑛

1−(1+𝑖)−𝑛
. 

Vamos agora, sem prejuízo nenhum, considerarmos 𝐷 = 1, sendo assim, 

temos: 

𝑀𝑆𝐴𝐶(𝑛) =
2 + 𝑖(1 + 𝑛)

2
 

E 

𝑀𝑆𝐴𝐹(𝑛) =
𝑖𝑛

1 − (1 + 𝑖)−𝑛
 

 

Agora, vamos criar uma função 𝑓(𝑛), para que seja possível fazer um estudo 

sobre os valores, usando a soma contábil, entre o SAC e SAF, para isso usaremos: 

𝑓(𝑛) = 𝑀𝑆𝐴𝐶(𝑛) − 𝑀𝑆𝐴𝐹(𝑛) 
 

Logo, para início de estudo, vamos observar o que acontece com o valor pago 

em um empréstimo, no SAC e SAF. Para pagamento em uma prestação, isto é, 𝑛 =

1. 

𝑀𝑆𝐴𝐶(1) =
2 + 𝑖(1 + 1)

2
= 1 + 𝑖 

E  

𝑀𝑆𝐴𝐹(1) =
𝑖

1 − (1 + 𝑖)−1
=

𝑖

1 + 𝑖 − 1
1 + 𝑖

= 1 + 𝑖 

Assim,  
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𝑓(1) = 𝑀𝑆𝐴𝐶(1) −𝑀𝑆𝐴𝐹(1) = 0 

 

Para que façamos análises de valores de 𝑛 > 1, vamos derivar a função 𝑓(𝑛). 

𝑓′(𝑛) = 𝑀′𝑆𝐴𝐶(𝑛) − 𝑀′𝑆𝐴𝐹(𝑛) 

𝑓′(𝑛) =
𝑖

2
− (

𝑖𝑛

1 − (1 + 𝑖)−𝑛
) ′ 

 

Após aplicar as regras de derivação, seque que: 

𝑓′(𝑛) =
𝑖

2
−

𝑖

1 − (1 + 𝑖)−𝑛
+
(1 + 𝑖)−𝑛 × 𝑙𝑛(1 + 𝑖)𝑖𝑛

[1 − (1 + 𝑖)−𝑛]2
 

 

Colocando o fato comum em evidência, então: 

𝑓′(𝑛) =
𝑖

2
−

𝑖

1 − (1 + 𝑖)−𝑛
[1 −

𝑛𝑙𝑛(1 + 𝑖)(1 + 𝑖)−𝑛

1 − (1 + 𝑖)−𝑛
] 

 

Após reorganizando e usando a propriedade dos logaritmos, segue que: 

𝑓′(𝑛) =
𝑖

2
−

𝑖(1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
[1 −

𝑙𝑛(1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
] 

 

Vamos fazer, para facilitar o processo, 𝑦 = (1 + 𝑖)𝑛, de modo que 0 < 𝑖 ≤ 1, 

então 1 < 𝑖 + 1 ≤ 2 e, seno assim, 1 < (1 + 𝑖)𝑛 ≤ 2𝑛  e 𝑦 > 1. 

Deste modo,  

𝑓′(𝑦) =
𝑖

2
−

𝑖𝑦

𝑦 − 1
[1 −

𝑙𝑛𝑦

𝑦 − 1
] = 𝑖 [

1 − 𝑦2 + 2𝑦𝑙𝑛(𝑦)

2(𝑦 − 1)2
] 

2(𝑦 − 1)2 e 𝑖 são termos positivos, então, nos resta saber o sinal de 1 − 𝑦2 +

2𝑦𝑙𝑛(𝑦). 

Seja 𝑔(𝑦) = 𝑙𝑛(𝑦) −
𝑦2−1

2𝑦
, então: 

 

𝑔′(𝑦) =
1

𝑦
−
4𝑦2 − 2(𝑦2 − 1)

4𝑦2
=
2𝑦 − 𝑦2 − 1

2𝑦2
 

 

Em 𝑔′(𝑦), o numerador representa uma parábola com raiz dupla em 𝑦 = 1 e 

concavidade para baixo. Assim, 𝑔(𝑦) é sempre negativa, e o numerador de 𝑓′(𝑛) 

também. Logo, 𝑓(𝑛) é uma função negativa sempre. 

Assim, 
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𝑓(𝑛) = 𝑀𝑆𝐴𝐶(𝑛) − 𝑀𝑆𝐴𝐹(𝑛) < 0 

 

Nessas condições, se o objetivo do financiamento for pagar menos ao final, 

então deve-se optar pelo SAC. 

 

3.5.8.8 Sistema de Amortização Misto 

 

Definição 43: O SAM é o modelo usado para amortização de dívidas em que 

representa, basicamente, a média aritmética entre o SAC e SAF, de modo que para 

cada um dos valores de seu plano de pagamentos, deve-se somar aqueles 

conseguidos pelo SAC com os do SAF e dividir o resultado por dois. 

Segundo Assaf Neto (2008), o SAM foi desenvolvido originalmente para as 

operações do Sistema Financeiro da Habitação.  

 

Exemplo:  

Seguindo o exemplo elaborado por Sá (2011), em que se toma um 

empréstimo de R$ 300.000,00 que será pago no prazo de 5 meses, à taxa de 4% a.m., 

tem-se a os quadros 23 e 24, a seguir: 

 

Quadro 23: Parcelas Sistema de Amortização Misto 

N PSAC PSAF PSAM 

1 72.000,00 67.388,14 69.694,07 

2 69.600,00 67.388,14 68.494,07 

3 67.200,00 67.388,14 67294,07 

4 64.800,00 67.388,14 66.094,07 

5 62.400,00 67.388,14 64.894,04 

Fonte: Sá, I. (2011) 

 

Quadro 24: Sistema de Amortização Misto 

N JUROS AMORTIZAÇÃO PAGAMENTO SALDO DEVEDOR 

0 0 0 0 300.000,00 

1 12.000,00 57.694,07 69.694,07 242.305,93 

2 9.692,24 58.801,83 68.494,07 183.504,11 

3 7.340,16 59.953,91 67294,07 123.550,20 

4 4.942,01 61.152,06 66.094,07 62.398,14 

5 2.495,93 62.398,14 64.894,07 0 

Totais 36.470,34 300.000,00 336.470,94 – 

Fonte: Sá, I. (2011) 
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3.5.8.9 Sistema de Amortização Crescente  

 

Definição 44: Segundo Silva, W. (2008), o SACRE é uma variação do SAC. 

Onde as prestações, tem como características a permanência do mesmo valor por um 

dado período. 

No SACRE, em consequência da definição, a amortização aumenta 

ligeiramente em cada pagamento, sendo que sua criação foi realizada pela Caixa 

Econômica Federal (CEF), que o vem aplicando em suas operações de 

financiamentos habitacionais (SANDRINI, 2007). 

 

Ressalte-se que o Sacre é um sistema de amortização que nada mais é que 
se apurar a prestação inicial pela fórmula do SAC, porém, mantendo-a 
constante, sem redução da razão negativa, recalculando-a periodicamente 
(REZENDE, 2003, p. 138). 

 

Para efetuar o cálculo da primeira prestação no SACRE, o processo é o 

mesmo do SAC, e tal valor mantém-se constante por um dado período, e depois 

novamente faz-se um novo cálculo usando o SAC e assim o processo segue.  

Neste sistema, Penna (2007) destaca que o cálculo da prestação é feito em 

duas etapas: (1) apura-se, pelo SAC, o valor da parcela de amortização constante; (2) 

multiplica-se a taxa mensal de juros pelo valor do financiamento. A soma dos dois 

valores será exatamente o valor da prestação inicial que, a cada 12 meses é 

recalculada, considerando o saldo devedor atualizado, a taxa contratada e o prazo 

remanescente. 

Samanez (2007, p. 156) destaca que o SACRE 

  

[...] foi adotado recentemente pelo SFH na liquidação de financiamentos da 
casa própria e se baseia no SAC e no Price, já que a prestação é igual à 
média aritmética calculada entre as prestações desses dois sistemas, nas 
mesmas condições de juros e prazos. 

 

 Além disso, Samanez (2007) reforça que no SACRE, existe uma queda mais 

acentuada do saldo devedor, o que é uma vantagem, mas que tem a desvantagem de 

que as prestações iniciais ligeiramente mais altas que as do Price. 

Ao falar sobre o SACRE, Milone (2006, p. 234), acrescenta que 
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[...] dentre os sistemas mistos, um dos mais conhecidos é o sistema de 
amortização crescente, abreviado SACRE, o qual conjuga o sistema francês 
com o SAC. [...] a prestação equivale à média aritmética ponderada daquelas 
que se obteria pelo SAC e Price. A análise da prestação obtida desse modo 

revela que ela forma uma P.A. de razão 𝑟 =
𝑖𝐶

2𝑛
 

 

A seguir apresentaremos as concepções e análises priori, que é a segunda 

etapa de uma pesquisa realizada com a metodologia da Engenharia Didática, 

 

3.5.9 Síntese das análises prévias  

 

Nesta seção, apresentaremos uma síntese dos resultados obtidos nas 

análises prévias, que consistiu em fazermos um levantamento de algumas pesquisas 

já desenvolvidas acerca de nosso objeto de estudo, para que assim fosse possível 

identificar alguns obstáculos que permeiam o processo de ensino aprendizagem. 

Por meio desta etapa da pesquisa foi possível constatar, de modo especial, 

na revisão de literatura, em trabalhos que analisaram os livros didáticos, que a grande 

maioria, infelizmente não aborda questões do cotidiano dos estudantes com relação 

ao estudo da Matemática Financeira e, que inclusive alguns trabalham o assunto 

como se o mesmo fosse isolado dos demais, dando pouquíssimo destaque para a 

temática. 

Além disso, em nossas pesquisas bibliográficas encontramos muitos 

trabalhos que abordam a Matemática Financeira como um suporte que potencializa 

os aspectos da cidadania, podendo ser usada como ferramenta para que possamos 

despertar as concepções e tomadas de decisões, praticamente indispensáveis, para 

que uma pessoa tenha uma vida com menos problemas, de modo especial com 

relação às finanças e que também possa aprender a cobrar o retorno doa impostos 

pagos. 

Um aspecto que merece destaque na pesquisa da revisão de literatura são as 

propostas apresentadas nas obras consultada, onde os pesquisadores realizaram 

trabalhos usando recursos tecnológicos para ensinar temas abordados na Matemática 

Financeira e os resultados foram satisfatórios, uma vez que as pesquisas 

apresentadas, considerando esse aspecto, mostraram que os estudantes, mesmo do 

ensino médio, apresentam dificuldades para realizar alguns cálculos, em especial com 

números decimais, que são bastante presentes no estudo do objeto em questão. 
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Por sua vez, o questionário aplicado aos estudantes, possibilitou nos 

aprofundarmos no conhecimento do perfil socioeconômico dos mesmos e, além disso, 

vislumbrar algumas dificuldades de aprendizagem pertinentes a essa clientela com 

relação ao assunto em que iremos abordar.  

Outrossim, o estudo sobre algumas metodologias de ensino de Matemática. 

Bem como alguns conceitos importantes no âmbito da Matemática Financeira e suas 

diversas e necessárias aplicações, nos possibilitou o entendimento de que devemos 

usar ferramentas diferenciadas para que consigamos encontrar resultados 

satisfatórios dentro do estudo da disciplina em questão. 

Finalmente podemos sintetizar que as análises realizadas foram importantes, 

uma que serviram de bases para que pudéssemos escolher o caminho a seguir, 

possibilitando assim, com mais propriedade, a construção de nossa sequência 

didática que será um conjunto de atividades para o ensino da Matemática Financeira 

na educação básica, tendo como metodologia a resolução de problemas, o uso da 

calculadora e o ensino por atividades 

Diante das dificuldades na aprendizagem dos temas abordados na 

Matemática Financeira, parte da Matemática tão importante, não desprezando as 

demais, para a formação cidadã, apontadas pelos estudos revisados e pelos 

estudantes, é que nos propomos a desenvolver uma sequência didática que venha a 

colaborar com o processo de ensino e aprendizagem dessa temática. Na seção 4.1, 

faremos a apresentação e a descrição dessa sequência. 
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4 CONCEPÇÕES E ANÁLISE A PRIORI DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

 

Nesta seção, que é a segunda etapa de uma pesquisa realizada através da 

metodologia da Engenharia Didática, apresentamos a sequência didática e seu 

respectivo desenvolvimento. Esta atividade de pesquisa e, também de caráter 

pedagógico, busca apresentar uma alternativa metodológica para o ensino de 

Matemática Financeira por meio de diversas atividades, com auxílio da calculadora e 

usando o ensino por atividades e a resolução de problemas. 

Além do mais, foi nesta etapa da pesquisa que construímos a sequência 

didática, voltada para o ensino de Matemática Financeira para ser aplicada com 

estudantes do 3º ano do ensino médio em uma escola pública da rede estadual de 

ensino do Pará. 

 

4.1 A SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

 

Esta seção é o espaço reservado para a apresentação da sequência didática, 

que foi elaborada para propiciar o ensino e aprendizagem da Matemática Financeira, 

que tem como base os pressupostos anteriormente discutidos. 

A sequência didática que tem suporte nas indicações dos estudos de Sá 

(2005), terá seu resumo apresentado a seguir, consta de 10 atividades, assim 

estruturada: 

Atividade 01: fator de aumento e desconto;  

Atividade 02: aumentos e descontos sucessivos; 

Atividade 03: inflação; 

Atividade 04: taxas nominal,  efetivas e real; 

Atividade 05: juros simples; 

Atividade 06: juros compostos; 

Atividade 07: o valor do dinheiro no tempo; 

Atividade 08: capitalização; 

Atividade 09: armadilhas embutidas nas propostas;  

Atividade 10: sistemas de financiamento - SAF e SAC. 

A atividade 01 teve contribuições das pesquisas de  Marchioni (2013) e 

Gimenes (2016), já as atividades 02, 05, 06, 08, 09 e 10, apenas de Marchioni (2013). 
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Para aplicação de cada uma das atividades foram necessárias duas aulas de 

45 minutos, uma vez que, nas escolas públicas de nosso estado, cada aula tem, de 

modo padrão, essa duração. 

O roteiro de cada atividade será assim configurado: 

i) Título;  

ii) Objetivo;  

iii) Material;  

iv) Procedimento;  

v) Conclusão.  

 

O (s) objetivo(s) tem a meta de apresentar o que desejamos com a atividade 

proposta; já o material, refere-se a composição dos recursos que serão necessários 

para a execução de cada atividade; o procedimento vem a explicitar o passo a passo 

a ser seguido pelo pesquisador e, como última parte e, sem dúvidas muito importante, 

a conclusão, onde os estudantes, após participarem de cada encontro, com apoio do 

mediador irão, de modo conjunto, elaborar uma síntese do que foi estudado. 

A seguir, de modo mais detalhado, apresentamos cada uma das atividades 

que serão desenvolvidas durante a aplicação da pesquisa de campo, bem como a 

análise a priori de cada uma delas. 

 
4.1.1 Atividade 01 

 

Título: Fator de aumento e desconto 

Objetivo: Apresentar e discutir o uso dos fatores de aumento e desconto 

Material: Papel, caneta e/ou lápis e calculadora. 

Procedimento: Com auxílio da calculadora, resolva as questões a seguir: 
 

PROBLEMA 1 

 

Há um mês, o valor de uma bicicleta era R$ 400,00, no entanto tivera um aumento de 

6%.  

a) Qual o novo valor, em termos percentuais, da bicicleta? 

b) Qual será o preço atual da bicicleta? 
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PROBLEMA 2 

 
Como resolver problema 1 por meio de apenas uma operação matemática? 

 

PROBLEMA 3 

 
Agora, vamos supor que há um mês, o valor de uma bicicleta era R$ 400,00, no 

entanto, devido à crise financeira, o dono da loja realiza uma promoção e oferece  um 

desconto de 6%.  

a) Qual o novo valor, em termos percentuais, da bicicleta? 

b) Qual será o preço que um comprador pagará na compra da bicicleta?  

 

PROBLEMA 4 

 
Como resolver problema 3 por meio de apenas uma operação matemática? 

 

Refletindo sobre os resultados encontrados nas soluções dos problemas 2 e 

4, formalize uma regra de como encontra o valor do fator de aumento e de desconto. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Conclusão: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

Análise a priori: Com aplicação da atividade 1, esperávamos que os 

estudantes fossem capazes de relacionar o fator de aumento para um percentual a%, 

como sendo o valor expresso pela razão entre (100 + a) e 100; bem como, no caso 

de um percentual de desconto de a%, como sendo o valor expresso pela razão entre 

(100 - a) e 100, isto é, para F, como valor do fator, esperamos que os discentes 

sintetizem que F = 1 + i, para o caso de aumento e F = 1 - i, para o caso de desconto, 

onde i representa o valor da taxa unitária.  

Além do mais, pretendíamos verificar os obstáculos e desafios encontrados 

pelos discentes no processo da resolução das situações propostas.  

 



211 
 
 

 

RESOLVA AS QUESTÕES A SEGUIR: 
 

1) Complete: 

Taxas Fator de aumento Fator de desconto 

Taxa percentual Taxa unitária Taxa percentual Taxa unitária 

1%     

4%     

 108%    

  1,15   

   80%  

    0,75 

2,5%     

8,5%     

 

2) Considerando que uma pessoa paga R$ 800,00 pelo aluguel de um imóvel, no 

entanto, existem cláusulas contratais que indicam multa e descontos, sendo assim:  

a) Para uma pessoa que paga antes do dia 25, existe um desconto de 5%. Para 

encontrar o valor que deve ser pago basta multiplicar os R$ 800,00 por ____________ 

obtendo R$ ____________.  

b) Para uma pessoa que paga antes do dia 30, existe uma multa de  5%. Para 

encontrar o valor que deve ser pago basta multiplicar os R$ 800,00 por ____________ 

obtendo R$ ____________.  

 

3) Complete: 

a) O valor do aumento gerado pelo fator de 1,62 é de __________. 

b) O valor do aumento gerado pelo fator de 2,14 é de __________. 

c) O valor do desconto pelo fator de 0,93 é de __________. 

d) O valor do desconto pelo fator de 0,875 é de __________. 

 

4) Uma pessoa, pela realização de seus trabalhos, recebia  mensalmente R$ 850,00. 

Sabendo que a categoria em que o mesmo trabalha recebeu um aumento de 20%. 

Qual o valor do novo salário que lhe será pago? 

 

5) Uma pessoa, pela realização de seus trabalhos, passou a receber mensalmente, 

após aumento de 10%, o valor de  R$ 1100,00. Qual era o salário da mesma antes do 

aumento? 
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6) Uma mercadoria que custava R$ 150,00 teve seu preço reduzido para R$ 120,00. 

Qual foi o percentual de desconto? 

  

7) Todo trabalhador formal paga mensalmente uma contribuição para a previdência 

social, o percentual depende do valor bruto em que o mesmo recebe. O quadro a 

seguir apresenta os devidos valores. 

 

Salário de contribuição (R$) Alíquota  

Até 1.659,38 8% 

De 1.659,39 até 2.765,66 9% 

De 2.765,67 até 5.531,31 11% 

 

Nessas condições, uma pessoa que tem salário bruto de R$ 1.800,00, tem qual salário 

líquido?  

 

 8) O piso salarial de uma categoria, que é regulamentado por lei, é o valor mínimo, 

vencimento base, que uma categoria deve receber pela prestação do serviço 

realizado, por exemplo, a Lei Nº 11.738 de 16 de junho de 2008, regulamenta o valor 

do Piso Salarial Nacional do Magistério da educação básica. Considerando que no 

ano de 2016 o valor do piso do magistério era de R$ 2.135,64 e que, a partir de janeiro 

de 2017 o mesmo sofrera aumento para R$ 2298,80. Qual o percentual de aumento? 

 

9) O valor da mensalidade escolar, no início do ano, passou a ser de R$ 900,00. 

Sabendo que o a mensalidade  fora reajustado em 20%, qual o valor que cada aluna 

pagava, mensalmente, no ano passado? 

 

4.1.2 Atividade 02 

 

Título: Aumentos e descontos sucessivos 

Objetivos:  

 Apresentar e discutir o uso de aumentos e descontos sucessivos;  

 Propiciar a compreensão de que aumentos e/ou descontos sucessivos de duas 

taxas, não correspondem à soma delas, mas sim ao produto dos seus respectivos 

fatores; 
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 Propiciar a compreensão de que aumentos sucessivos de igual valor, ou 

descontos, formam uma PG. 

Material: Papel, caneta e/ou lápis e calculadora. 

Procedimento: Com auxílio da calculadora, resolva as questões a seguir: 
 

PROBLEMA 1 
 

Um produto que custava R$ 100,00 sofreu um acréscimo de 4%. Na semana seguinte 

passou por outro reajuste de 5%.  

a) Qual o novo valor, em termos percentuais, do produto após o primeiro aumento?  

b) Qual o novo valor do produto após o primeiro aumento? 

c) Qual o novo valor, em termos percentuais, do produto após o segundo aumento? 

d) Qual o novo valor do produto após o segundo aumento? 

e) Qual o valor do aumento (acréscimo) que ocorreu no preço do produto? 

f) Qual a porcentagem total de acréscimo? 

 

PROBLEMA 2 
 

Como resolver a letra f do problema 1 por meio de apenas uma operação 

matemática? 

 

PROBLEMA 3 
 

Um produto que custava R$ 100,00 sofreu um desconto de 10%. Na semana seguinte 

fora realizada um desconto de  5%.  

a) Qual o novo valor, em termos percentuais, do produto após o primeiro desconto?  

b) Qual o novo valor do produto após o primeiro desconto? 

c) Qual o novo valor, em termos percentuais, do produto após o segundo desconto? 

d) Qual o novo valor do produto após o segundo desconto? 

e) Qual o valor do desconto que ocorreu no preço do produto? 

f) Qual a porcentagem total  desconto? 

 

PROBLEMA 4 

 
Como resolver a letra f do problema 3 por meio de apenas uma operação 

matemática? 
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PROBLEMA 5 

 
Um produto que custava R$ 100,00 sofreu um aumento de 10%. Na semana seguinte 

fora realizada um desconto de 5%.  

a) Qual o novo valor, em termos percentuais, do produto após o aumento?  

b) Qual o novo valor do produto após o aumento? 

c) Qual o novo valor, em termos percentuais, do produto aumento e o desconto? 

d) Qual o novo valor do produto após o aumento e o desconto? 

 

PROBLEMA 6 

 
Como resolver a letra d do problema 5 por meio de apenas uma operação 

matemática? 

 

Refletindo sobre os resultados encontrados nas soluções dos problemas 2, 4 

e 6, formalize uma regra de como encontra o valor do fator de aumento e de desconto. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Conclusão: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

Análise a priori: Com aplicação da atividade 2, esperávamos que os 

estudantes fossem capazes de relacionar o fator de correção para um aumento de a% 

e, de modo sucessivo, um desconto de b%, como o valor expresso pela razão entre 

(100 + a)(100 – b) e 100; isto é, para F, como valor do fator de correção, esperamos 

que os discentes sintetizem, neste caso, para i uma taxa de aumento e j, de desconto, 

que F = (1 + i)(1– j), onde i e j representam os valores das taxas unitárias de aumento 

e desconto, respectivamente.  

Além do mais, pretendíamos verificar os obstáculos e desafios encontrados 

pelos discentes no processo da resolução das situações propostas.  
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RESOLVA AS QUESTÕES A SEGUIR: 
 

1) Complete: 

Taxa Taxa unitária Fator de aumento Fator de desconto Fator de correção 

1%     

  1,05   

   0,9  

 0,03    

 

2) Um produto custava R$ 800,00  e teve um aumento de 10%, passando a custar R$ 

_______. Em seguida teve uma redução em 10%, passando a custar R$ _____. O 

preço final da mercadoria poderia ser encontrada através da operação 800 

x______x______, ou, de outro modo, 800x ______. 

 

3) Uma mercadoria teve um aumento de 10% e, em seguida, uma semana depois, um 

desconto 10%.  

a) Qual o fator de correção? 

b) Qual o novo preço do produto? 

c) A mercadoria ficou mais cara ou mais barata? 

d) Qual o valor do aumento ou desconto que ocorreu?    

 

4) Uma mercadoria teve um aumento de 25% e, em seguida, uma semana depois, um 

desconto 20%.  

a) Qual o fator de correção? 

b) Qual o novo preço do produto? 

c) A mercadoria teve alteração no seu valor? 

 

5) Um lojista, ao fazer a compra de uma mercadoria, decidiu que teria um lucro de 

30%. Um mês depois, em uma queima de estoques, aplicou uma promoção dando um 

desconto de 20%. 

a) Qual o fator de correção acumulado? 

b) Qual o valor da taxa percentual de último desconto dado sobre o preço que a 

mercadoria estava sendo vendida? 

c) Depois do aumento e do desconto, o lojista terá lucro ou prejuízo? De quantos por 

cento? 
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6) Um produto teve duas reduções sucessivas de 10%. Qual a redução total 

acumulada? 

 

7) Uma mercadoria teve seu preço reajustado em 20% e, logo em seguida, o novo 

preço caiu em 20%. O que aconteceu com o preço da mercadoria, em relação ao valor 

inicial? 

 

8) Um funcionário perdeu 20% de seu salário. Qual deve ser o reajuste dado para que 

a pessoa volte a receber o que ganhava antes? 

 

9) Os professores da rede estadual do ensino público do Pará recebem como salário 

base o valor do piso do magistério do ano de 2015, que é de valor, aproximado de, 

R$ 1917,00. Sabendo que de 2015 para 2016 o valor do piso salarial fora reajustado 

em 11,4% e que, de 2016 para 2017, em 7,64%. 

a) Qual o fator de correção acumulada de 2015 para 2017? 

b) Qual o valor, em termos percentuais, que os professores estão deixando de receber 

de 2015 para 2017, em relação ao que recebem? 

c) Qual deveria ser o salário base pago aos professores da rede estadual? 

 

4.1.3 Atividade 03 

 

Título: Inflação 

Objetivo: Apresentar o conceito de inflação e de como ela influencia a vida das 

pessoas. 

Material: Papel, caneta e/ou lápis e calculadora. 

Procedimento: Com auxílio da calculadora, resolva as questões a seguir: 
 

ALGUMAS CAUSAS DA INFLAÇÃO 

 
- O aumento do dinheiro em circulação em um país; 

- Conflito em uma região do mundo; 

- Fatores climáticos. 
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ALGUMAS CONSEQUÊNCIAS DA INFLAÇÃO 

 
- Redução do poder de compra do dinheiro; 

- Produtos importados podem subir de preço; 

- Instabilidade econômica; 

- Aumento do desemprego. 

 

PROBLEMA 1 

 
Um celular custava R$ 1.000,00 há um ano e hoje o mesmo aparelho custa R$ 

1.090,00.  

a) Qual o valor do aumento que ocorreu no preço do celular? 

b) Qual o fator de aumento para o preço do celular? 

c) Qual foi o percentual de variação do preço? 

 

PROBLEMA 2 

 
Uma mercadoria, no início de 2015 custava R$ 2.000,00; ao final do ano o novo valor 

fora R$ 2.213,40.  

a) Qual o valor do aumento que ocorreu no preço da mercadoria? 

b) Qual o fator de aumento para o preço da mercadoria? 

c) Qual foi o percentual de variação do preço? 

 

Formalização: O valor do percentual de aumento no preço de uma dada 

mercadoria recebe o nome de inflação em relação ao produto. 

 

 PROBLEMA 3 

 
Qual o valor da inflação para o caso apresentado no problema 1?  

 

 PROBLEMA 4 

 
Qual o valor da inflação para o caso apresentado no problema 2? 
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PROBLEMA 5 

 
Uma mercadoria custava R$ 200,00. Nessas condições, complete: 

 

 

PROBLEMA 6 

 
Uma pessoa que recebia R$ 1.000,00 por mês no ano de 2016 passara a receber R$ 

1.100,00 mensais. Sabendo que pelo IPCA, durante tal ano, a inflação acumulada 

fora, aproximadamente, 6,3%. 

a) Qual o valor que o empregado passara a ganhar a mais? 

b) Qual o fator de aumento usado para atualizar o salário do trabalhador? 

c) A inflação em questão gerara qual fator de aumento? 

d) Quando a inflação apresentada foi aplicada ao erário do trabalhador, o valor do 

mesmo foi elevado para quanto? 

e) Qual o valor real de aumento no salário do trabalhador? 

f) Considerando o valor de reajuste (aquele dado pela inflação) e os R$ 1.100,00. Qual 

o fator de aumento? 

f) Qual o percentual de aumento real do salário? 

 

CONCEITO FORMAL DE INFLAÇÃO 

 
É o processo de aumento contínuo (acontece ao longo de meses) e generalizado, 

(acontece na maioria dos preços dos bens e serviços) de um país. 

 

A inflação que as pessoas sentem no bolso é bem maior que o índice oficial. 

Isso é normal e não quer dizer que o dado oficial seja fraudado. O índice geral é 

calculado com base numa cesta de centenas de produtos (como tomate, sabonete e 
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celular, por exemplo). Essa cesta varia conforme o índice (IPCA, INPC, IGP-M). São 

mais de 400 itens no IPCA, que mede a inflação "oficial" do país.   

Fonte:http://economia.uol.com.br/financas-pessoais/guias-financeiros/entenda-o-que-sao-os-indices-

de-inflacao.htm 

 

A seguir apresentaremos alguns índices usados para encontrar a inflação em 

nosso país: 

 

IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) 

 
Calculado pelo IBGE, aponta mensalmente a variação do custo de vida médio de 

famílias com renda mensal entre 1 e 40 salários mínimos das 11 principais regiões 

metropolitanas do país. Os preços são coletados em mais de 28 mil comércios 

visitados pelos pesquisadores. 

 

INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) 

 
Semelhante ao IPCA, ele verifica a variação do custo médio das famílias com 

rendimento familiar médio entre 1 e 5 salários mínimos. Indica as variações de preços 

nos grupos mais sensíveis, que gastam todo rendimento em consumo corrente 

(alimentação, remédio, etc.). 

 

IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) 

 
Calculado pela FGV, faz o registro dos preços do comércio no atacado, no varejo e 

na construção civil, pesquisados entre o dia 21 do mês anterior e 20 do mês de 

referência. É usado na correção de contratos de aluguel e tarifas de serviços públicos, 

como conta de luz. 

 

PROBLEMA 7 

 
Uma pessoa ficou feliz, pois no mês de janeiro de 2017, seu salário passara a ser de 

R$ 2.000,00, valor que será pago até ao fim do ano. Ao considerarmos que em 

dezembro de 2016, essa pessoa, tinha de modo fixo as desprezas expressas a seguir: 
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Considerando que de índice oficial de inflação de 6,3% fora aplicada nas despesas 

fixas desse trabalhador, então: 

a) Qual o valor das despesas fixas mensais dessa pessoa em dezembro de 2016? 

b) Complete, já considerando o índice de inflação, a planilha a seguir:  

 

c) Qual o valor das despesas fixas mensais dessa pessoa em janeiro de 2017? 

d) Qual o valor que a pessoa irá pagar a mais em suas despesas fixas? 

e) O salário dessa pessoa daria para pagar quantas vezes os seus gastos em 

dezembro de 2016? 

f) O salário dessa pessoa daria para pagar quantas vezes os seus gastos em janeiro 

de 2017? 

g) Qual o fator de correção? (considerando da letra e para a letra f). 

h) Na verdade, essa pessoa, devido à ação da inflação, perdera quantos por cento em 

seu salário de R$ 2.000,00? 

i) encontre a razão entre a taxa de inflação e fator de aumento por ela causada. 

  

TAXA DE DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA 

 
É o valor expresso pela razão entre a taxa de inflação e fator de aumento por ela 

causado. 

 

PROBLEMA 8 

 
Qual a taxa de desvalorização do salário desse trabalhador apresentado no problema 

7? 
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Refletindo sobre os resultados encontrados, formalize uma regra de como 

encontrar o valor da taxa de inflação. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Conclusão: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

Análise a priori: Com aplicação da atividade 3, esperávamos que os 

estudantes fossem capazes de relacionar a inflação e o fator de correção, de modo 

que, assim sejam, capazes de entender o quanto a inflação pode influenciar na vida 

de cada um de nós, de como faz o trabalhador perder o poder de compra de seu 

erário.  

Além do mais, pretendíamos verificar os obstáculos e desafios encontrados 

pelos discentes no processo da resolução das situações propostas.  

 

RESOLVA AS QUESTÕES A SEGUIR: 

 

1) Uma inflação de 2% ao mês gera uma inflação semestral de quanto?  

 

2) Uma inflação anual de 15%, equivale a uma inflação mensal média de quanto? 

 

3) Uma pessoa consegue fazer um investimento que rende 40% em um ano. Sabendo 

que, no mesmo período, a inflação acumulada fora de 30%, qual o ganho real 

propiciado pelo investimento? 

 

4) Os professores da rede estadual do ensino público do Pará ainda recebem como 

salário base o valor do piso do magistério do ano de 2015. Sabendo que em 2015 a 

inflação oficial fora de 10,67% e que em 2016 o valor fora de 6,3%. 

a) Qual o valor, em reais, do aumento real do salário no piso dos professores, dado 

em nosso país, de 2015, que era R$ 1.917,00, para 2016, que fora R$ 2.135,64? 

b) Qual a inflação acumulada em 2015 e 2016? 

c) Qual a taxa de desvalorização do salário de um professor no Pará em 2016 e 2017? 
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5) O IPCA acumulado de janeiro de 2008 a janeiro de 2010 foi de 11,30%. Qual o valor 

atual atualizado, considerando o índice em questão, de uma mercadoria que custava, 

em janeiro de 2008, R$ 650,00? 

  

6) O INPC acumulado de janeiro de 2008 a janeiro de 2010 foi de 11,84%. Qual o 

valor atual atualizado, considerando o índice em questão, de uma mercadoria que 

custava, em janeiro de 2008, R$ 650,00? 

 

7) O IGP-M acumulado de janeiro de 2008 a janeiro de 2010 foi de 8,60%. Qual o valor 

atual atualizado, considerando o índice em questão, de uma mercadoria que custava, 

em janeiro de 2008, R$ 650,00? 

 

8) O salário mínimo, em janeiro de 2007 foi de R$ 380,00. Considerando a PEC de 

controle dos gastos públicos, que garante que o reajuste das contas públicas, entre 

elas o salário mínimo só de ser reajustado pelo valor da inflação. Qual deveria ter sido, 

no ano de 2016, nessas condições, de a lei já estive em vigor desde janeiro de 2007, 

se o IPCA de jan/2007 a dez/2015 foi de 71,82%? 

 

9) O salário mínimo, em janeiro de 1995 foi de R$ 100,00. Considerando a PEC de 

controle dos gastos públicos, que garante que o reajuste das contas públicas, entre 

elas o salário mínimo só de ser reajustado pelo valor da inflação. Qual deveria ter sido, 

no ano de 2016, nessas condições, de a lei já estive em vigor desde janeiro de 2007, 

se o IPCA de jan/1995 a dez/2015 foi de 337,85%? 

 

4.1.4 Atividade 04 

 

Título: Taxas nominal, efetiva e real 

Objetivo: Apresentar os conceitos de taxas nominal, efetiva e real. 

Material: Papel, caneta e/ou lápis e calculadora. 

Procedimento: Com auxílio da calculadora, resolva as questões a seguir: 
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PROBLEMA 1 

 
Certo banco, Banco A, para CDC – Crédito Direto ao Consumidor, oferta empréstimos 

nas seguintes condições de taxas de Juros: 2,1% a.m. ou 25,2% a.a. 

O banco B, para o mesmo tipo de empréstimo, oferta empréstimos nas seguintes 

condições de taxas de Juros: 2,1% a.m. ou 28,32% a.a. Qual das instituições 

financeiras tem a melhor opção para a aquisição do empréstimo? 

 

PROBLEMA 2 

 

Um valor de R$ 1.200,00 fora aplicado a 12% ao ano, mas com capitalização mensal.  

a) Qual o valor da taxa proporcional mensal? 

b) Qual o valor do fator de aumento das 12 capitalizações? 

c) Qual o valor do percentual de aumento após as 12 capitalizações? 

 

PROBLEMA 3 

 
Um salário de uma pessoa era R$ 1.200,00 e foi reajustado em 10%. Sabendo eu no 

mesmo período a inflação acumulada fora de 7%. 

a) Qual o valor do salário após a recomposição da inflação? 

b) Qual o valor do aumento do salário do trabalhador? 

c) Qual o valor real do aumento do salário do trabalhador? 

d) Qual o fator de aumento do valor já reajustado pela inflação para o valor do salário 

com o aumento de 10%? 

e) Qual o valor, em termos percentual, do aumento  real do salário do trabalhador? 

 

ALGUMAS DEFINIÇÕES 

 
Taxa nominal: É aquela que não coincide com o período de capitalização; 

Taxa efetiva: É aquela que é devidamente cobrada; 

Taxa real: É aquela encontrada depois de descontar a inflação. 

 

PROBLEMA 4 

 
Por que os valores distintos nas taxas apresentadas nos bancos A e B no problema 

1? 
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PROBLEMA 5 

 
Qual o valor da taxa nominal relativa ao problema 2? 

 

PROBLEMA 6 

 
Qual o valor da taxa efetiva relativa ao problema 2? 

 

PROBLEMA 7 

 
Qual o valor da taxa real relativa ao problema 3? 

 

PROBLEMA 8 

 
Em face dos problemas e reflexões anteriores, com auxílio dos fatores de aumento, 

sistematize uma fórmula para encontrar as taxas efetivas e reais. 

 

Refletindo sobre os resultados encontrados, formalize uma regra de como 

encontrar os montantes para encontrar as taxas efetivas e reais. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Conclusão: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

Análise a priori: Com aplicação da atividade 4, esperamos que os estudantes 

fossem capazes de relacionar os de fatores de aumento sucessivos com a taxa efetiva 

e, além disso, fazer a relação entre a inflação e a taxa real. 

Além do mais, pretendemos verificar os obstáculos e desafios encontrados 

pelos discentes no processo da resolução das situações propostas.  

 

RESOLVA AS QUESTÕES A SEGUIR: 
 

1) Qual a taxa mensal efetiva produzida por ima taxa nominal de 24 % ao ano?  
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2) O salário mínimo no ano 2000 foi R$ 151,00 e em 2003, R$ 180,00. Qual foi o 

percentual de aumento, isto é, a taxa efetiva de aumento? 

 

3) O salário mínimo no ano de 2002 foi R$ 200,00 e em 2003, R$ 240,00. Qual foi a 

taxa efetiva de aumento? 

 

Considere alguns índices de inflação apresentados a seguir para resolver as questões 

4 e 5. 

 

Quadro 25 : Alguns índices de inflação 
 

PERÍODO INFLAÇÃO ACUMULADA (IPCA-GERAL) 

Jan/2000 a dez/2000 5,97% 

Jan/2002 a dez/2002 12,53% 

Jan/2005 a dez/2005 5,69% 

Jan/2008 a dez/2008 5,90% 

Jan/2010 a dez/2010  5,91% 

Jan/2015 a dez/2015 10,67% 

Jan/2016 a dez/2016 6,29% 

Fonte: http://fundos.economia.uol.com.br/uol/calculadora-indices-inflacao/ 

 

4) O salário mínimo no ano 2000 foi R$ 151,00 e em 2003, R$ 180,00. Considerando 

os as informações da tabela 1, qual foi o percentual real de aumento? 

 

5) O salário mínimo no ano de 2002 foi R$ 200,00 e em 2003, R$ 

240,00.Considerando os as informações da tabela 1, qual foi a taxa real de aumento? 

 

4.1.5 Atividade 05 

 

Título: Juros simples    

Objetivo: Apresentar o conceito de juros simples e suas aplicações. 

Material: Papel, caneta e/ou lápis e calculadora. 

Procedimento: Com auxílio da calculadora, resolva as questões a seguir: 
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PROBLEMA 1 

 
Uma pessoa pegara R$ 2.000,00 emprestado e, a cada mês, sempre pagou 10% 

desse valor para compensar o uso de dinheiro. Vamos analisar, completando a tabela 

a seguir, o fato pelo período de 4 meses: 

 

 

ALGUMAS DEFINIÇÕES 

 
Capital(C): É o valor que se pega emprestado ou que se aplica; 

Juros(J): É o valor que se paga por usar certo capital; 

Juro simples: É o valor que se paga sempre o mesmo capital inicial; 

Montante(M): É a soma entre capital e juros. 

Taxa de juros(i): é o fator que deve ser aplicado ao capital, isto é, o coeficiente, para 

saber qual o valor dos juros que o capital vai produzir. 

 

PROBLEMA 2 

 
Em relação ao problema 1: 

a) Qual o valor do capital? 

b) Qual o valor do montante ao final do 4º período? 

c) Qual o valor dos juros simples? 

d) Qual o valor da taxa? 

e) Qual o valor do fator de correção do capital para o 4º montante? 

f) Qual a razão entre o resultado do aumento apresentado na letra e e o número de 

períodos? 

g) Compare os resultados das letras d e f. 
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PROBLEMA 3 

 
Uma pessoa tomara emprestado R$ 200,00, à taxa de juros simples de 5% ao mês, 

então complete a tabela: 

 

 

PROBLEMA 4 

 
Em relação ao problema 3, quais os valores do M6 e do M10?  

 

PROBLEMA 5 

 
Uma pessoa emprega certo capital C, a uma taxa mensal de 3%. Sabendo que a 

aplicação foi a regime de juros simples. Complete a tabela para encontrar os 

montantes: 

 

 

PROBLEMA 6 

 
Em relação ao problema 5, após 10 meses de investimento, qual o valor de do 

montante M10?  
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PROBLEMA 7 

 
Em relação ao problema 5, após n meses de investimento, qual o valor do  montante 

Mn?  

 

PROBLEMA 8 

 
Considerando os problemas 2 e 3, bem como as definições anteriores, encontre uma 

regra de como encontrar o valor dos juros (J) no regime de juros simples, conhecendo 

os valores da taxa (i), do capital (C).  

 

PROBLEMA 9 

 
Considerando os problemas anteriores, encontre uma regra de como encontrar 

montante (Mn), no regime de juros simples, conhecendo os valores da taxa (i), do 

capital (C).  

 

Refletindo sobre os resultados encontrados, formalize uma regra de como 

encontrar o valor dos juros simples  e o montante para o regime de juros. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Conclusão: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Análise a priori: Com aplicação da atividade 5, esperávamos que os 

estudantes fossem capazes de relacionar os conceitos de PA com juros simples, bem 

como a sintetização de fórmulas para os cálculos dos juros simples e do montante. 

Além do mais, pretendíamos verificar os obstáculos e desafios encontrados 

pelos discentes no processo da resolução das situações propostas.  

 

RESOLVA AS QUESTÕES A SEGUIR: 
 

1) Uma pessoa aplicou R$ 3.000,00 em um regime de juros simples, que remunera à 

taxa mensal de 2% durante 5 meses. Qual o valor dos juros? 
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2) Uma pessoa aplicou R$ 3.000,00 em um regime de juros simples, que remunera à 

taxa mensal de 2% durante 5 meses. Qual o valor do montante? 

 
3) Qual o tempo necessário para que um capital, aplicado a juros simples, à uma taxa 

de 5% ao mês, seja duplicado?   

 

4) Um capital aplicado a juros simples durante 2 anos, sob taxa de juros de 5% ao 

mês, gerou um montante de R$ 26.950,00. Determine o valor do capital aplicado.  

 

5) Um investidor aplicou a quantia de R$ 500,00 em um fundo de investimento que 

opera no regime de juros simples. Após 6 meses o investidor verificou que o montante 

era de R$ 560,00. Qual a taxa de juros desse fundo de investimento? 

 

4.1.6 Atividade 06 

 

Título: Juros compostos   

Objetivo: Apresentar o conceito de juros compostos e suas aplicações. 

Material: Papel, caneta e/ou lápis e calculadora. 

Procedimento: Com auxílio da calculadora, resolva as questões a seguir: 
 

PROBLEMA 1 
 

Uma pessoa pegou R$ 2.000,00 emprestado e, a cada mês, sempre pagou 10% desse 

valor para compensar o uso de dinheiro e tal valor passara a ser somado ao saldo 

para render também no próximo mês. Vamos analisar, completando a tabela a seguir, 

o fato pelo período de 4 meses: 
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DEFINIÇÃO 
 

Juro composto: É aquele em que o capital, a cada período, vai mudando, isto é, a 

cada período, o valor dos juros também corre juros. 

 

PROBLEMA 2 

 
Em relação ao problema 1: 

a) Qual o valor do capital?       

b) Qual o valor do montante ao final do 4º período? 

c) Qual o valor dos juros compostos?      

d) Qual o valor da taxa? 

 

PROBLEMA 3 

 
Uma pessoa tomou emprestado R$ 200,00, à taxa de juros compostos de 5% ao mês, 

então complete a tabela: 

 

 

PROBLEMA 4 

 
Em relação ao problema 3, quais os valores do M6 e do M10?  

 

PROBLEMA 5 

 
Uma pessoa emprega certo capital C, a uma taxa mensal de 3%. Sabendo que o 

mesmo fez a aplicação, uma no regime de juros compostos. Complete a tabela para 

encontrar os montantes: 
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PROBLEMA 6 

 
Em relação ao problema 5, após 10 meses de investimento, valor do montante M10?  

 

PROBLEMA 7 

 
Em relação ao problema 5, após n meses de investimento, qual o valor do  montante 

Mn?  

 

PROBLEMA 8 

 
Considerando os problemas anteriores, encontre uma regra de como encontrar 

montante (Mn), no regime de juros compostos, conhecendo os valores da taxa (i), do 

capital (C).  

 

Refletindo sobre os resultados encontrados, formalize uma regra de como 

encontrar o montante para o regime de juros compostos. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Conclusão: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

Análise a priori: Com aplicação da atividade 6, esperávamos que os 

estudantes fossem capazes de relacionar os conceitos de PG com os juros 

compostos, além disso, verificar que o sistema de capitalização composta equivale à 
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aumentos sucessivos com a mesma taxa, sintetizando consequentemente a fórmula 

para o cálculo do montante no regime em questão. 

Além do mais, pretendíamos verificar os obstáculos e desafios encontrados 

pelos discentes no processo da resolução das situações propostas.  

 

RESOLVA AS QUESTÕES A SEGUIR: 

 

1) Uma pessoa aplicou R$ 3.000,00 em um regime de juros compostos, que remunera 

à taxa mensal de 2%. Qual o valor do montante? 

 

2) Uma instituição financeira paga uma taxa de 1% ao mês. Qual o montante, a juros 

compostos, que uma pessoa  terá se fizer uma aplicação R$1.500,00, depois de 5 

meses?  

 
3) Uma instituição financeira paga uma taxa de 1% ao mês. Qual o montante, a juros 

compostos, que uma pessoa terá se fizer uma aplicação R$1.500,00, depois de 5 

anos? 

  

4) Qual o montante que um capital de R$ 3.000,00, quando aplicado a 12% ao 

trimestre durante 2 anos? 

 

5) Um cidadão deseja que daqui a três ano consiga ter um valor de R$ 20.000,00. 

Quando realizara pesquisas em instituições bancárias conseguira a remuneração de 

1,2% ao mês. Nessas condições, qual o valor a ser aplicado para que, no momento 

necessário, o valor esteja disponível? 

 

4.1.7 Atividade 07 

 

Título: O valor do dinheiro no tempo 

Objetivo: Apresentar o valor do dinheiro no tempo. 

Material: Papel, caneta e/ou lápis e calculadora. 

Procedimento: Com auxílio da calculadora, resolva as questões a seguir: 
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SOBRE O VALOR DE R$ 100,00  
 

Desde 1º de julho de 1994, quando o real começou a circular, até 31 de março de 

2016, a moeda brasileira perdeu 81,41% do seu poder de compra, segundo cálculo 

do Instituto Assaf. Por causa da desvalorização, uma nota de R$ 100 tem poder de 

compra equivalente a R$ 18,59 atualmente. "Se alguém tivesse deixado uma nota de 

R$ 100 guardada durante todo esse tempo, ela teria, hoje, menos de um quinto do 

valor de 1994. Tal situação ocorreu devido à atuação da inflação dos últimos anos. 

Veja os detalhes na figura a seguir. 

 
Figura 20: O valor de R$ em 1994 e em 2016 

 

 

Fonte:https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2016/04/12/inflacao-de-438-desde-criacao-do-
real-faz-nota-de-r-100-valer-r-1859.htm. Acesso em 15 de nov. de 2017 

 

PROBLEMA 1 

 
O que seria melhor: R$ 100,00 em janeiro de 2000 ou R$ 280,00 em janeiro de 2016? 

 

PROBLEMA 2 

 
Qual o maior poder de compra: de R$ 500,00 em março de 2005 ou de R$ 600,00 em 

janeiro de 2008? 

 



234 
 
 

 

PROBLEMA 3 

 
Qual o maior poder de compra: de R$ 500,00 em março de 2005 ou de R$ 600,00 em 

janeiro de 2008? 

 

ALGUMAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES  

 
No Brasil, a lei nº 185, de 14 de janeiro de 1936 criara o salário mínimo (SM), que 
segundo seu art. 1º esse valor ser capaz deveria de satisfazer, as suas necessidades 
normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. 
De acordo com a lei, os estudos do Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (DIEESE), em setembro, o salário mínimo ideal para 
sustentar uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 3.668,55, no entanto 
esse valor é 3,92 vezes o salário em vigor atualmente, que é de R$ 937.  
Fonte: https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2017/10/04/salario-minimo-
setembro-dieese.htm. Acesso: 15 de nov de 2017. 

 

PROBLEMA 4 

 
Complete o quadro a seguir: 

 

Fonte: https://www.dieese.org.br/cesta/cidade. Acesso em 15 de nov. de 2017. 

 

PROBLEMA 5 

 
Observe os dados a seguir, que apresentam os dados de acordo com a correção do 

IPCA e os valores monetários são expressos em reais: 

 

De acordo com as informações apresentadas, uma pessoa que conseguia em janeiro 

de 1995 fazer uma compra com R$ 100,00.  

a) Qual deveria ser o valor a ser usado para a realização a mesma compra em 1996? 

https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2017/10/04/salario-minimo-setembro-dieese.htm
https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2017/10/04/salario-minimo-setembro-dieese.htm
https://www.dieese.org.br/cesta/cidade
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b) Qual deveria ser o valor a ser usado para a realização a mesma compra em 2000? 

c) Qual deveria ser o valor a ser usado para a realização a mesma compra em 2002? 

d) Qual deveria ser o valor a ser usado para a realização a mesma compra em 2006? 

e) Qual deveria ser o valor a ser usado para a realização a mesma compra em 2009? 

f) Qual deveria ser o valor a ser usado para a realização a mesma compra em 2014? 

g) Qual deveria ser o valor a ser usado para a realização a mesma compra em 2016? 

h) Qual deveria ser o valor a ser usado para a realização a mesma compra em 2017? 

 

PROBLEMA 6 

 
Observe os dados a seguir, que apresentam os dados de acordo com a 

desvalorização da moeda pelo IPCA e os valores monetários são expressos em reais: 

 

De acordo com as informações apresentadas, uma pessoa que guardara R$ 100,00 

em casa em janeiro de 1995, então:  

a) Qual o poder de compra dos R$ 100,00 em 1996? 

b) Qual o poder de compra dos R$ 100,00 em 2000? 

c) Qual o poder de compra dos R$ 100,00 em 2002? 

d) Qual o poder de compra dos R$ 100,00 em 2006? 

e) Qual o poder de compra dos R$ 100,00 em 2009? 

f) Qual o poder de compra dos R$ 100,00 em 2014? 

g) Qual o poder de compra dos R$ 100,00 em 2016? 

h) Qual o poder de compra dos R$ 100,00 em 2017? 

 

PROBLEMA 7 

 
Uma mercadoria custa R$ 1.000,00 em uma loja. Se você encontra-se com o valor 

para pagar o produto à vista e que consegue uma renda de 5% ao mês, então é melhor 

pagar à vista ou pagar: 

a) R$ 1.100,00 daqui a um mês? 

b) R$ 1.050,00 daqui a um mês? 

c) R$ 1.030,00 daqui a um mês? 
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PROBLEMA 8 

 
Uma pessoa consegue fazer seu dinheiro render 2% ao mês. Se ele aplicou R$ 

500,00. 

a) Qual o fator de correção no primeiro mês? 

b) Qual o valor dos R$ 500,00 após um mês? 

c) Qual o fator de correção acumulado nos dois primeiros meses? 

d) Qual o valor dos R$ 500,00 após os dois primeiros meses? 

 

PROBLEMA 9 

 
Uma pessoa conseguira fazer seu dinheiro render 2% ao mês. Se, após 5 meses de 

uma aplicação, o mesmo conseguira resgatar R$ 552,04. 

a) Qual era o valor que ele poderia resgatar no final do quarto mês de investimento? 

b) Qual era o valor que ele poderia resgatar no final do terceiro mês de investimento? 

c) Qual era o valor que ele poderia resgatar no final do segundo mês de investimento? 

d) Qual era o valor que ele poderia resgatar no final do primeiro mês de investimento? 

e) Quanto ele aplicou? 

 

PROBLEMA 10 

 
Como encontrar o valor obtido na letra e do problema 9, com um número reduzido de 

operações? 

 

PROBLEMA 11 

 
Uma pessoa consegue aplicar seu dinheiro a 2% ao mês e irá pagar R$ 500,00 daqui 

a um mês e mais R$ 500,00 daqui a dois meses. Quanto deve depositar hoje? 

 
 
Refletindo sobre os resultados encontrados, formalize uma síntese sobre o 

que venha a relacionar valor do dinheiro, o tempo, a inflação e a correção. 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Conclusão: 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 
Análise a priori: Com aplicação da atividade 7, esperávamos que os 

estudantes fossem capazes de entender que o valor do dinheiro no tempo leva em 

consideração os juros e a inflação. 

Além do mais, pretendíamos verificar os obstáculos e desafios encontrados 

pelos discentes no processo da resolução das situações propostas.  

 

RESOLVA AS QUESTÕES A SEGUIR: 

 

1) Qual seria o valor atual de R$ 100,00, atualizados pelo IPCA desde jan/2001 a 

jan/2005, que apresenta índice de inflação de 43,32%? 

 

2) Um pessoa realizara com R$ 637,15,uma compra em agosto de 2016. Qual seria o 

valor necessário, considerando a inflação oficial, da compra em agosto de 2013?  

 

Quadro 26: Alguns índices de inflação 
 

PERÍODO INFLAÇÃO ACUMULADA (IPCA-GERAL) 

Jan/2000 a jan/2016 186,44% 

Mar/2005 a jan/2008 13,16% 

Jan/2010 a jan/2016 50,79 % 

Ago/2013 a ago/2016 27,43% 

Fonte: http://fundos.economia.uol.com.br/uol/calculadora-indices-inflacao/ 

 

3) No ano de 2005, os dados coletados pelo INPC mostram que a inflação foi de 

5,05%. Considerando esse índice, qual a taxa de desvalorização da moeda? 

 

4)  No ano de 2005, os dados coletados pelo INPC mostram que a inflação foi de 

5,05%. Qual o aumento do real do salário mínimo para 2006, se o mesmo saíra de R$ 

300,00 em 2005 e fora para R$ 350,00 em 2006?   

 



238 
 
 

 

5) Uma pessoa guardara uma nota de R$ 100,00 no ano 2003 e considerando que a 

inflação acumulada, segundo INPC, desde janeiro de daquele ano até dezembro de 

2015 foi de 120,75%. Qual o poder de compra desse valor em dezembro de 2015? 

 

4.1.8 Atividade 08 

 

Título: Capitalização 

Objetivo: Apresentar o conceito e aplicação da capitalização com depósitos iguais e 

periódicos. 

Material: Papel, caneta e/ou lápis e calculadora. 

Procedimento: Com auxílio da calculadora, resolva as questões a seguir: 
 

PROBLEMA 1 

 
Uma pessoa, no fim do mês, realiza um depósito de R$ 500,00. Sabendo que a 

instituição financeira paga taxa de 2%. Qual o montante, a juros compostos, ao final 

de: 

a) 1 mês?     

b) 2 meses?        

c) 3 meses?     

d) 4 meses?   

e) 5 meses? 

 

PROBLEMA 2 

 
Uma pessoa, no fim de cada mês e por 5 meses, realiza depósitos de R$ 500,00. 

Sabendo que a instituição financeira paga taxa de 2%. Qual o montante, a juros 

compostos, produzidos pelo: 

a) Primeiro depósito?   

b) Segundo depósito?   

c) Terceiro depósito? 

d) Quarto depósito?   

e) Quinto depósito? 

f) Quanto a pessoa conseguiu juntar após os depósitos? 
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ALGUMAS DEFINIÇÕES 

 
Progressão Geométrica (PG): É uma sucessão de termos, onde cada um, a partir 

do segundo é igual ao anterior multiplicado por uma constante, denominada razão da 

PG. 

A soma dos termos de uma PG (Sn): para uma PG de n termos, sendo a1 o primeiro 

termo e q, a razão, então Sn é o valor expresso por 

 

 

PROBLEMA 3 

 
Uma pessoa, no fim de cada mês e por n meses, realiza depósitos de valor P. 

Sabendo que a instituição financeira paga taxa de i. Qual o montante, a juros 

compostos, produzidos pelo: 

a) Primeiro depósito?          b) Segundo depósito? 

c) Terceiro depósito?          d) Quarto depósito? 

e) Último depósito (quando realizara o depósito de número n)? 

 

PROBLEMA 4 

 
Na situação descrita no problema 3, qual o valor que a pessoa conseguiu juntar após 

os n depósitos? 

 

PROBLEMA 5 

 
Considerando o problema anterior e a fórmula já sintetizada atividade 6, para o 

montante dos juros compostos, que é: 

 

Então, troce C (capital) por A (valor atual) iguale as duas expressões e encontre o 

valor atual de uma série de depósitos no valor P. 
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PROBLEMA 6 

 
Considerando o problema anterior, isole P no primeiro membro da expressão que foi 

encontrada. Sendo assim, qual o valor de cada pagamento para que seja possível 

acumular um montante M ou um valor atual A? 

 

Refletindo sobre os resultados encontrados, formalize uma regra de como 

encontrar o montante (M), o valor atual (A) e o valor dos pagamentos (P), para 

problemas sobre capitalização. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Conclusão: 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

 

Análise a priori: Com aplicação da atividade 8, esperávamos que os 

estudantes fossem capazes de entender o conceito e aplicação da capitalização em 

situações práticas da vida. 

A aplicação da atividade 8, apresentara algumas dificuldades, bem mais que 

as anteriores, sendo assim, além disso, pretendíamos verificar tais obstáculos e 

desafios encontrados pelos discentes no processo da resolução das situações 

propostas.  

 

RESOLVA AS QUESTÕES A SEGUIR: 

 

1) Uma pessoa deposita R$ 150,00 durante 60 meses. Sendo que cada depósito era 

realizado ao final do período, a uma taxa de 2% ao mês, qual o valor do montante?  

 

2) Uma pessoa investiu R$1.000,00 durante 10 anos, depositando esse dinheiro 

anualmente, com o que ganhava de seu décimo terceiro. Passado esse tempo e 

sabendo que a taxa de juros anual obtida foi de 7% ao ano, calcule o montante final. 

 

3) Qual o preço à vista de uma televisão, paga em 10 parcelas mensais de R$120,00, 

à taxa de juros de 3% ao mês? 
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4) Em quantos tempo, um empréstimo de R$12.489,53 é quitado em parcelas mensais 

de R$490,00, sendo a taxa de juros de 2% ao mês? 

 

5) Uma pessoa, que ganha um salário mínimo, paga todos os meses, por 30 anos, 13 

vezes por ano, fora o patronal, aproximadamente R$ 75,00 para a previdência. Quanto 

ela terá “depositado no nome dela” ao longo desses anos de contribuição, a uma taxa 

nominal de 9% ao ano?  

 

4.1.9 Atividade 09 

 

Título: Armadilhas embutidas nas propostas  

Objetivo: Apresentar meios para que seja possível decidir o melhor meio de efetuar 

uma compra: à vista ou a prazo. 

Material: Papel, caneta e/ou lápis e calculadora. 

Procedimento: Com auxílio da calculadora, resolva as questões a seguir: 
 

PROBLEMA 1 

 
Uma loja oferece um produto, na etiqueta por R$ 1.000,00. E anuncia que tal valor 

pode ser dividido em 10 vezes de R$ 100,00 sem juros ou à vista com 10% de 

desconto. 

a) Qual o valor do desconto para a compra à vista? 

b) Qual o valor da compra à vista? 

c) A compra parcelada tem ou não juros? 

d) Considerando apenas a soma das parcelas pagas, caso tenha juros, qual o valor 

excedente pago? 

 

PROBLEMA 2 

 
Uma pessoa dispõe de R$ 1.000,00 para comprar um produto à vista. Sabendo eu a 

loja oferece a mercadoria em 2 parcelas de R$ 520,00, sendo a primeira para 1 mês 

após a compra e a outra para 2 meses e que, o comprador consegue emprestar o 

dinheiro à taxa de 5% ao mês. Se ele comprar em parcelas: 

a) Quanto ele terá ao final do primeiro mês? 

b) Após pagar a primeira parcela, qual o saldo? 
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c) Quanto ele terá ao final do segundo mês? 

d) Com o valor encontrado na letra c, pode pagar a última parcela? 

 

PROBLEMA 3 

 
Considerando a situação apresentada no problema 2, é melhor comprar à vista ou a 

prazo? Por quê? 

 

PROBLEMA 4 

 
Uma pessoa dispõe de R$ 1.000,00 para comprar um produto à vista. Sabendo eu a 

loja oferece a mercadoria em 2 parcelas de R$ 560,00, sendo a primeira para 1 mês 

após a compra e a outra para 2 meses e que, o comprador consegue emprestar o 

dinheiro à taxa de 5% ao mês. Se ele comprar em parcelas: 

a) Quanto ele terá ao final do  

primeiro mês? 

b) Após pagar a primeira parcela, qual o saldo? 

c) Quanto ele terá ao final do segundo mês? 

d) Com o valor encontrado na letra c, pode pagar a última parcela? 

 

PROBLEMA 5 

 
Considerando a situação apresentada no problema 4, é melhor comprar à vista ou a 

prazo? Por quê? 

 

TEXTO DE UMA PROPOSTA DE UMA LOJA 

 
Uma pessoa, quando chega em uma loja para a compra de um dado produto, recebe 

as seguintes propostas: 

(I) 3 pagamentos iguais de R$ 200,00; 

(II) 5 pagamentos iguais de R$ 120,00. 
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PROBLEMA 6 

 
Considerando que o comprador consegue aplicar seu dinheiro à taxa mensal de 5% e 

que a compra é realizada com entrada, para o plano I: 

a) Qual o valor que o comprador precisará desembolsar para pagar a parcela 1? 

b) Qual o valor que o comprador precisará desembolsar para pagar a parcela 2? 

c) Qual o valor que o comprador precisará desembolsar para pagar a parcela 3? 

 

PROBLEMA 7 

 
Considerando o problema 6, na verdade, qual o valor a ser pago pela mercadoria no 

plano I? 

 

PROBLEMA 8 

 
Considerando que o comprador consegue aplicar seu dinheiro à taxa mensal de 5% e 

que a compra é realizada com entrada, para o plano II: 

a) Qual o valor que o comprador precisará desembolsar para pagar a parcela 1? 

b) Qual o valor que o comprador precisará desembolsar para pagar a parcela 2? 

c) Qual o valor que o comprador precisará desembolsar para pagar a parcela 3? 

b) Qual o valor que o comprador precisará desembolsar para pagar a parcela 4? 

c) Qual o valor que o comprador precisará desembolsar para pagar a parcela 5? 

 

PROBLEMA 9 

 
Considerando o problema 8, na verdade, qual o valor a ser pago pela mercadoria no 

plano II? 

 

PROBLEMA 10 

 
Considerando os problemas 8 e 9, qual a melhor opção de compra? E por quê? 

 

Refletindo sobre os resultados encontrados, faça uma reflexão sobre as 

propagandas que dizem que as lojas vendem a prazo sem ter juros. 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Conclusão: 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

 

Análise a priori: Com aplicação da atividade 9, esperávamos que os 

estudantes fossem capazes de entender que, na maioria das vezes, as compras 

parcelas, mesmo que sejam anunciadas como sem juros, na verdade existe a 

cobrança de juros e que, em muitas situações, caso a pessoa tenha como comprar, 

após uma análise matemática, à vista é sempre melhor. 

Além do mais, pretendíamos verificar os obstáculos e desafios encontrados 

pelos discentes no processo da resolução das situações propostas.  

 

RESOLVA AS QUESTÕES A SEGUIR: 
 

1) Uma pessoa tem R$ 700,00, dinheiro que pode ser aplicado a 2% ao mês. Ao 

chegar em uma loja verifica que um objeto que há tempo desejara comprar estava, à 

vista, pelo exato valor que tem em mãos, mas que também pode pagar em duas 

parcelas de R$ 380,00. Qual a melhor opção para o cliente? 

 

2) Uma conceituada loja, numa promoção, oferece as seguintes opções de compra: I) 

à vista, com 30% de desconto sobre o preço de tabela  

II) a prazo, com um acréscimo de 20% sobre o preço de tabela, em dois pagamentos 

“iguais” (entrada mais outro para 30 dias). Qual a taxa que a loja cobra? 

 

3) Uma loja, ao anunciar uma promoção diz que o cliente pode optar por suas formas 

de pagamento: 

I) à vista com 30% de desconto;  

II) a prazo, com aumento de 20%, dividido em 3 parcelas mensais e iguais, sendo a 

primeira paga no ato da compra. Qual a taxa que a loja cobra? 
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4) Uma loja vendera um aparelho em duas parcelas, a primeira de R$ 300,00, paga 

um mês após a compra; a segunda, dois meses depois, de R$ 500,00. Sabendo que 

são cobrados juros mensais de 3%, qual o valor do equipamento em uma compra à 

vista?  

 

4.1.10 atividade 10 

 

Título: Sistemas de financiamento - SAC e SAF 

Objetivo: Apresentar os dois sistemas de amortização que são, comumente, mais 

usados nos problemas e financiamentos. 

Material: Papel, caneta e/ou lápis e calculadora. 

Procedimento: Com auxílio da calculadora, resolva as questões a seguir: 

 

ALGUMAS DEFINIÇÕES 

 
Amortização: É o valor que é debitado, reduzido, do valor principal, excluindo-se os 

juros; 

Saldo Devedor: É o valor da dívida, em determinado período, após a amortização; 

Prestação: É o valor pago em cada período, sendo a composição entre valor 

amortizado e os juros pagos, isto é, Prestação = amortização + juros. 

 

SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO FRANCÊS (SAF) 

 
Foi um sistema criado pelo matemático inglês Richard Price (1723 – 1791) e que fora, 

no século XIX, adotado na França, por isso tal nome, apesar de ter sido criado por 

uma pessoa de outra nacionalidade.  

O SAF é muito usado no Brasil e tem como característica principal o fato de as 

prestações apresentam, ao longo do período, o mesmo valor. 

 

PROBLEMA 1 

 
Uma pessoa comprara um bem no valor de R$ 20.000,00 para ser pago em 4 parcelas, 

sendo que a primeira delas, deve ser paga 1 mês após a compra. Considerando à 

taxa de juros mensal de 5%. 



246 
 
 

 

a) Encontre o valor da parcela mensal a ser paga no SAF.   

b) Complete a tabela a seguir: 

 

c) Como o valor da amortização aumenta no SAF? 

 

SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC) 

 
O SAC é o sistema de amortização onde o valor da amortização do saldo devedor é 

sempre o mesmo ao longo do período do financiamento. O SAC é bastante usado  

para financiamentos da casa própria.  

O valor da amortização é obtido pelo quociente entre o valor do empréstimo e a 

quantidade de parcelas a serem pagas. 

 

PROBLEMA 2 

 
Uma pessoa comprara um bem no valor de R$ 20.000,00 para ser pago em 4 parcelas, 

sendo que a primeira delas, deve ser paga 1 mês após a compra. Considerando à 

taxa de juros mensal de 5%. 

a) Encontre o valor da amortização mensal no SAC.   

b) Complete a tabela a seguir: 

 

c) Como o valor da prestação diminui no SAC? 
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ALGUMAS DEFINIÇÕES 

 
Soma contábil: É a soma dos valores sem atualização; 

Soma financeira: É a soma dos valores com a devida correção, considerando a taxa e o 

período. 

 

PROBLEMA 3 

 
Considerando os problemas 1 e 2: 

a) Qual o valor dos juros pagos no SAF? 

b) Qual o valor dos juros pagos no SAC? 

c) Qual a soma contábil no SAF? 

d) Qual a soma contábil no SAC? 

 

PROBLEMA 4 

 
Considerando os problemas 1 e 2, bem como a capitalização os valores pagos: 

a) Qual a soma financeira no SAF? 

b) Qual a soma financeira no SAC? 

 

PROBLEMA 5 

 
Considerando o problema 3 e levando em conta a soma contábil, qual é mais 

vantajoso SAF ou SAC? 

 

PROBLEMA 6 

 
Considerando o problema 4 e levando em conta a soma financeira, qual é mais 

vantajoso SAF ou SAC? 

 

Refletindo sobre os resultados encontrados, faça uma análise sobre os dois 

tipos de sistemas de amortização estudados.  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Conclusão: 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

Análise a priori: Com aplicação da atividade 10, esperávamos que os 

estudantes fossem capazes de entender a aplicação dos sistemas de amortização no 

cotidiano deles. 

Além do mais, pretendíamos verificar os obstáculos e desafios encontrados 

pelos discentes no processo da resolução das situações propostas.  

 

RESOLVA AS QUESTÕES A SEGUIR: 

 

1) Uma geladeira é vendida, pelo pagamento à vista, por R$ 1 200,00. Caso o 

consumidor queira parcelar o eletrodoméstico, será cobrada uma taxa de juros no 

valor de 2% ao mês. Considerando que uma pessoa comprou a geladeira em 12 

prestações iguais, calcule o valor das parcelas utilizando o sistema Price.  

 

2) Um crédito no valor de R$ 80.000,00 foi liberado para a compra de uma casa. 

Considerando a taxa de juros de 0,5% ao mês, e prazo para pagamento de 15 anos, 

determine o valor da prestação mensal desse financiamento utilizando o sistema 

Price.  

 

3) Um determinado valor foi financiado, sabemos que o valor de cada prestação 

corresponde a R$ 1 035,62, que serão pagas durante 24 meses. O financiamento foi 

efetuado de acordo com o sistema Price, utilizando taxa de juros mensal de 1%. Com 

base nessas informações, calcule o valor financiado.  

 

4) Uma pessoa realizara um empréstimo no valor de R$ 4.000,00 para ser pago em 5 

parcelas, sendo que a primeira delas, deve ser paga 1 mês após a compra. 

Considerando à taxa de juros mensal de 2% no SAC. 

a) Qual o valor da amortização mensal? 

b) Encontre o plano de pagamento do financiamento. 

 
Considere a tabela PRICE a seguir para resolver as questões 5 a 8: 

 

 



249 
 
 

 

 Quadro 27: Tabela PRICE 
 

i = 1%  i = 2%  i = 3%  i = 4% 

N 

 

 N 

 

 n 

 

 n 

 

1 0,990099  1 0,980392  1 0,970874  1 0,961538 

2 1,970395  2 1,941561  2 1,913470  2 1,886095 

3 2,940985  3 2,883883  3 2,828611  3 2,775091 

4 3,901966  4 3,807729  4 3,717098  4 3,629895 

5 4,853431  5 4,713460  5 4,579707  5 4,451822 

6 5,795476  6 5,601431  6 5,417191  6 5,242137 

7 6,728195  7 6,471991  7 6,230283  7 6,002055 

8 7,651678  8 7,325481  8 7,019692  8 6,732745 

9 8,566018  9 8,162237  9 7,786109  9 7,435332 

10 9,471305  10 8,982585  10 8,530203  10 8,110896 

i = 5%   i = 6%   i = 7%   i = 8% 

N 

 

 n 

 

 n 

 

 n 

 

1 0,952381  1 0,943396  1 0,934579  1 0,925926 

2 1,859410  2 1,833393  2 1,808018  2 1,783265 

3 2,723248  3 2,673012  3 2,624316  3 2,577097 

4 3,545951  4 3,465106  4 3,387211  4 3,312127 

5 4,329477  5 4,212364  5 4,100197  5 3,992710 

6 5,075692  6 4,917324  6 4,766540  6 4,622880 

7 5,786373  7 5,582381  7 5,389289  7 5,206370 

8 6,463213  8 6,209794  8 5,971299  8 5,746639 

9 7,107822  9 6,801692  9 6,515232  9 6,246888 

10 7,721735  10 7,360087  10 7,023582  10 6,710081 

 Fonte: Adaptado de Sá, I. (2011) 

 

5) Uma compra de R$ 400,00 deve ser paga em 5 parcelas iguais de R$ 84,86 sendo 

a primeira delas com um mês após a compra. Qual a taxa mensal, aproximada de 

juros?     

 

6) Um financiamento de R$ 5000,00 irá ser quitado em 8 parcelas iguais de R$ 773,61 

sendo a primeira delas com um mês após o empréstimo. Qual a taxa mensal, 

aproximada de juros?     
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7) Um financiamento fora pago em 8 parcelas de R$ 800,00. Sabendo que a taxa 

cobrada pela instituição foi de 4% ao mês, qual o valor do empréstimo?     

 

8) Qual a quantidade de parcelas de R$ 601,16 são necessárias para pagar em 

parcelas de R$ 5400,00 a taxa cobrada de 2% ao mês?    

 

4.2 ANÁLISES DAS QUESTÕES DO PRÉ E PÓS-TESTE   

 

Antes da aplicação da pesquisa de campo, para que conseguíssemos 

produzir informações, que nos seriam necessárias, para que após a aplicação da 

sequência didática, pudéssemos  verificar as diferenças de aprendizado, aplicamos 

um pré-teste, que também será o pós-teste, após o desenvolvimento das atividades 

da sequência didática. O teste teve como objetivo fazer a verificação do desempenho 

dos estudantes do 3º ano do ensino médio sobre a resolução de problemas com temas 

pertinentes à Matemática Financeira. 

A seguir apresentamos as questões do teste, onde também na oportunidade, 

são realizadas as devidas análises a priori.  

 

QUESTÃO 1  

 

Esta questão teve como objetivo verificar se os estudantes conseguiriam 

resolver problemas que apresentem fatores de correção, antes e depois do 

desenvolvimento da sequência didática. 

 

Uma mercadoria custava R$ 50,00 e seu preço foi reajustado em 5%. Qual o novo 

valor que a mesma será vendida? 

 

Análise a priori das questões no pré-teste: Considerávamos que os 

estudantes conseguiriam resolver corretamente a questão, uma vez que a mesma era 

considerada de baixa complexidade, por se tratar de um cálculo de porcentagem, 

seguido de uma soma. 

Análise a priori das questões no pós-teste: Com a aplicação da atividade 

1, o nosso entendimento seria que, a maioria dos estudantes, desta vez com mais 

facilidade, conseguiria resolver a questão. 
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QUESTÃO 2   

 

Esta questão teve como objetivo verificar se os estudantes conseguiriam 

resolver problemas que apresentem fatores de correção sucessivos, antes e depois 

do desenvolvimento da sequência didática. 

 

Uma mercadoria subiu 10% e depois 12%. Qual o valor do aumento acumulado? 

 

Análise a priori das questões no pré-teste: Considerávamos que os 

estudantes, na sua maioria, não conseguiriam resolver corretamente a questão, uma 

vez que tenderiam a efetuar uma soma entre as taxas. 

Análise a priori das questões no pós-teste: Com a aplicação da atividade 

2, o nosso entendimento seria que, a maioria dos estudantes, com facilidade, 

conseguiria resolver a questão. 

 

QUESTÃO 3 

 

Esta questão teve como objetivo verificar se os estudantes conseguiriam 

problemas sobre a inflação e os tipos e os tipos de taxas, antes e depois do 

desenvolvimento da sequência didática. 

 

A inflação em um ano foi de 9% e o salário foi reajustado em 10%. Qual o valor real 

do reajuste?     

 

Análise a priori das questões no pré-teste: Avaliamos que os estudantes, 

na sua maioria, não conseguirão resolver corretamente a questão, uma vez que 

tenderiam a efetuar uma subtração entre as taxas. 

Análise a priori das questões no pós-teste: Com as aplicações das 

atividades 3 e 4, o nosso entendimento é que a maioria dos estudantes, com 

facilidade, conseguiria resolver a questão. 
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QUESTÃO 4 

 

Esta questão tem como objetivo verificar se os estudantes conseguiriam 

resolver problemas pertinentes aos tipos de taxas, antes e depois do desenvolvimento 

da sequência didática. 

 

Qual o valor da taxa anual equivalente, no sistema de juros compostos, a uma taxa 

de 2% ao mês? 

 

Análise a priori das questões no pré-teste: Supúnhamos que os 

estudantes, na sua maioria, não conseguiriam resolver corretamente a questão, uma 

vez que tenderiam a efetuar uma multiplicação entre o 2% e o número 12 ou que ainda 

deixariam em branco a mesma. 

Análise a priori das questões no pós-teste: Com a aplicação da atividade 

4, o nosso entendimento seria que, a maioria dos estudantes, com facilidade, 

conseguiria resolver a questão. 

 

QUESTÃO 5 

 

Esta questão teve como objetivo verificar se os estudantes conseguiriam 

identificar, em problema, os valores do juro simples, do capital, do montante e da taxa, 

antes e depois do desenvolvimento da sequência didática. 

 

Uma pessoa tomou emprestado R$ 200,00 e, 4 meses após, pagou R$ 300,00. Qual 

o valor do Juro? Qual é o valor do Capital Inicial? Qual é a Taxa de Juros simples? 

Qual é o valor do Montante? 

 

Análise a priori das questões no pré-teste: Supúnhamos que os 

estudantes, na sua maioria, conseguiriam resolver corretamente partes da questão, e 

que apresentariam dificuldades para encontrar o valor da taxa ou que deixariam essa 

parte em branco. 
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Análise a priori das questões no pós-teste: Com a aplicação da atividade 

5, o nosso entendimento seria que, a maioria dos estudantes, com facilidade, 

conseguiria resolver a questão. 

 

QUESTÃO 6 

 

Esta questão teve como objetivo verificar se os estudantes conseguiriam 

resolver problemas envolvendo juro simples e montante, antes e depois do 

desenvolvimento da sequência didática. 

 

Um capital de R$ 1200,00 foi empregado a juros simples a uma taxa mensal de 2% 

durante um ano. Quais os juros simples? Qual o montante? 

 

Análise a priori das questões no pré-teste: Supúnhamos que os 

estudantes, na sua maioria, não conseguiriam resolver corretamente a questão ou 

deixariam-na em branco, uma que, geralmente após alguns anos de estudos, os 

estudantes, que na sua maioria busca apenas passar, não “lembrariam” mais da 

fórmula de cálculo de juros simples. 

Análise a priori das questões no pós-teste: Com a aplicação da atividade 

5, o nosso entendimento seria que, a maioria dos estudantes, com facilidade, 

conseguiria resolver a questão. 

 

QUESTÃO 7 

 

Esta questão teve como objetivo verificar se os estudantes conseguiriam 

resolver problemas sobre juros compostos, antes e depois do desenvolvimento da 

sequência didática. 

 

Um capital de R$ 1200,00 foi empregado a juros compostos a uma taxa mensal de 

2% durante um ano. Quais os juros? Qual o montante? 

 

Análise a priori das questões no pré-teste: Supúnhamos que os 

estudantes, na sua maioria, não conseguiriam resolver corretamente a questão ou 
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deixariam-na em branco, uma que, a capitalização composta, para se efetuar os 

cálculos, por apresentar operações mais complexas, os estudantes teriam mais 

dificuldades.  

Análise a priori das questões no pós-teste: Com a aplicação da atividade 

6, o nosso entendimento seria que, a maioria dos estudantes, com facilidade, 

conseguiria resolver a questão. 

 

QUESTÃO 8 

 

Esta questão teve como objetivo verificar se os estudantes conseguiriam 

resolver problemas com amortização de empréstimos ou pagamentos de compras, 

antes e depois do desenvolvimento da sequência didática. 

 

Uma compra de R$ 600,00 deve ser paga em 6 parcelas iguais de  R$ 107,12 sendo 

a primeira delas com um mês após a compra. Qual a taxa mensal, aproximada de 

juros?     

 

Análise a priori das questões no pré-teste: Supúnhamos que os estudantes 

não conseguiriam resolver corretamente a questão ou deixariam-na em branco, uma 

que, a amortização é uma temática bastante complexa e necessita de alguns cálculos 

que, em sua maioria, os discentes não estavam acostumados. 

Análise a priori das questões no pós-teste: Com as aplicações das 

atividades 8, 9 e 10, o nosso entendimento seria que, a maioria dos estudantes, 

conseguiria resolver a questão. 

 

QUESTÃO 9 
 

Esta questão teve como objetivo verificar se os estudantes conseguiriam 

resolver problemas sobre capitalização com depósitos uniformes, antes e depois do 

desenvolvimento da sequência didática. 

 

Uma pessoa realiza, a cada mês um deposito de R$ 150,00. Considerando uma taxa 

mensal de 3%. Qual o montante ao longo de 24 meses? 
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Análise a priori das questões no pré-teste: Avaliávamos que os estudantes 

não conseguiriam resolver corretamente a questão ou deixariam-na em branco, uma 

que, a capitalização é uma temática bastante complexa e necessita de alguns cálculos 

que, em sua maioria, os discentes não estavam acostumados. 

Análise a priori das questões no pós-teste: Com a aplicação da atividade 

8, o nosso entendimento seria que, a maioria dos estudantes, mesmo apresentando 

algumas dificuldades, conseguiria resolver a questão. 

 

QUESTÃO 10 
 

Esta questão teve como objetivo verificar se os estudantes conseguiriam 

resolver problemas de ordem social e de grande relevância para a formação cidadã 

sobre capitalização com depósitos uniformes, antes e depois do desenvolvimento da 

sequência didática. 

 

Uma pessoa paga mensalmente ao INSS R$ 210,00. Considerando a taxa de 

rendimento da caderneta de poupança de 9% ao ano, qual o valor que o mesmo terá 

contribuído ao longo de 30 anos de contribuições?   

 

Análise a priori das questões no pré-teste: Avaliávamos que os estudantes 

não conseguiriam resolver corretamente a questão ou deixariam-na em branco, uma 

que, a amortização é uma temática bastante complexa e necessita de alguns cálculos 

que, em sua maioria, os discentes não estavam acostumados. 

Análise a priori das questões no pós-teste: Com a aplicação da atividade 

8, o nosso entendimento seria que, a maioria dos estudantes, mesmo apresentando 

algumas dificuldades, conseguiria resolver a questão. 

 
QUESTÃO 11 

 

Esta questão teve como objetivo verificar se os estudantes conseguiriam 

resolver problemas pertinentes aos anúncios que, comumente ouvimos nas nos 

diversos meios de comunicação, bem como tomar decisões importantes, com bases 

em argumentos matemáticos, antes e depois do desenvolvimento da sequência 

didática. 
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Uma loja anuncia um produto, que na etiqueta custa R$ 1.000,00 em 10 vezes sem 

juros de R$ 100,00 e venda, à vista, a mercadoria com 10% de desconto. Essa 

empresa tá falando sério quando diz que não tem juros na compra parcelada? 

 

Análise a priori das questões no pré-teste: Avaliávamos que alguns 

estudantes conseguiriam resolver corretamente a questão, uma vez que os mesmos 

já estudaram no ensino fundamental como encontrar 10% de R$ 1.000,00 e, pelo 

próprio enunciado da questão fica fácil a percepção de que em parcelas, o valor da 

compra fica mais elevado. Não obstante, cremos que responderiam com uma espécie 

de um “sim” ou “não”, sem, no entanto apresentar argumentos. 

Análise a priori das questões no pós-teste: Com as aplicações das 

atividades 1 e 9, o nosso entendimento seria que, a maioria dos estudantes, mesmo 

apresentando algumas dificuldades, conseguiria resolver a questão. 

 

QUESTÃO 12 
 

Esta questão teve como objetivo verificar se os estudantes conseguiriam 

resolver problemas pertinentes aos anúncios que, comumente ouvimos nas nos 

diversos meios de comunicação, bem como tomar decisões importantes, com bases 

em argumentos matemáticos, antes e depois do desenvolvimento da sequência 

didática. 

 

Uma loja oferece, para a compra de uma mercadoria, três opções de pagamento:  

I) à vista, com 5% de desconto. 

II) três prestações mensais iguais. 

III) seis prestações mensais iguais. 

Em ambos os casos, a primeira prestação é paga um mês após a compra. Se o 

dinheiro vale 2% ao mês, qual a melhor opção de compra? 

 

Análise a priori das questões no pré-teste: Avaliávamos que os estudantes 

não conseguiriam resolver corretamente a questão ou deixariam-na em branco, uma 

que, o valor atual de uma série de capitais é uma temática bastante complexa e 

necessita de alguns cálculos que, em sua maioria, os discentes não estavam 

acostumados. 
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Análise a priori das questões no pós-teste: Com as aplicações das 

atividades 9 e 10, o nosso entendimento seria que a maioria dos estudantes, mesmo 

apresentando algumas dificuldades, conseguiriam resolver a questão. 

 

4.3 PROCEDIMENTOS DA APLICAÇÃO DA SEQUÊNCIA 

 
Como bem foi destacado, cada atividade, teve como material: papel, caneta 

e/ou lápis e calculadora. Já os procedimentos adotados em cada encontro foram a 

formação de grupos, se for o caso, distribuição das atividades, realização das 

atividades, formalização do conhecimento produzido e, ao fim de cada atividade, o 

recolhimento do material que os estudantes produziram. Além disso, também 

aplicamos uma ficha de avaliação para que os discentes expressassem as múltiplas 

ideias sobre o experimento. 

A seguir vamos apresentar os fatos referentes à experimentação, que é a 

terceira fase de uma pesquisa que tem como metodologia a Engenharia Didática. 
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5 EXPERIMENTAÇÃO     

 

Esta seção tem como objetivo fazer a apresentação dos resultados dos 

registros obtidos na experimentação, isto é, como aconteceu o processo de realização 

da sequência didática com os estudantes; deste modo, apresentaremos as 

informações produzidas nas observações e produções dos mesmos durante a o 

desenvolvimento das atividades nas sessões de ensino. A referida sequência didática 

foi colocada em prática a partir do dia 13/11/2017 e encerrada em 13/12/2017, 

contando com a participação de 24 (vinte e quatro) discentes do 3º ano do ensino 

médio do turno da manhã de uma escola pública estadual, situada no centro do 

município de Aurora do Pará. 

 

5.1 A ESCOLA  

 

A escola onde ocorreu a experimentação ofertava, no ano letivo de 2017; nos 

turnos da manhã e tarde, o ensino fundamental (6º ao 9º ano) e o ensino médio (1º ao 

3º ano) e, à noite, o ensino médio regular e a 4ª etapa, na modalidade da EJA. O corpo 

docente da instituição era composto por 27 professores, sendo que desses 5 (cinco) 

ministravam aulas da disciplina de Matemática e desses, 4 lecionam-na no ensino 

médio. A instituição tinha um total de 11775 estudantes matriculados sendo 

aproximadamente 3226 no turno da manhã, e possuía 5 (cinco) turmas do terceiro ano 

do ensino médio, das quais 2 (duas) eram no turno da manhã.  

O fato de termos estudado parte do ensino básico na mesma e hoje atuarmos 

como professor da mesma, no âmbito da rede estadual de ensino foi um fator 

preponderante para a escolha desta localidade para aplicação de nossa sequência 

didática, pois as atividades docentes nos propiciaram múltiplas vivências, alegras, 

conflitos e dificuldades de aprendizagem. Além disso, acreditamos que a aplicação 

deste trabalho poderá contribuir para que consigamos oportunizar melhores condições 

de ensino aprendizagem para muitos que necessitam da educação pública, com 

ensino de qualidade, uma vez que a educação tem a capacidade de contribuir para 

que melhorias aconteçam na vida do ser humano e, deste modo colabore para que 

tenhamos pessoas como verdadeiros cidadãos de bem.  

                                            
5 Dados fornecidos pela secretaria da escola pesquisada   
6 Dados fornecidos pela secretaria da escola pesquisada   
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5.2 O EXPERIMENTO 

 

O experimento foi realizado em uma turma do 3º ano do ensino médio no turno 

da manhã. Nesta turma havia 24 estudantes matriculados, sendo que todos estavam 

presentes no dia da aplicação do questionário e, portanto, foram a base da análise do 

perfil dos estudantes da turma M3MR01 do 3º ano do ensino médio.  

Os recursos utilizados na observação em sala de aula foram anotações em 

um caderno sobre os diálogos dos discentes e sobre o ocorrido em cada encontro e 

folhas de atividades realizadas pelos discentes. Além disso, optamos por realizar ao 

final da aplicação da pesquisa, um levantamento para que conseguíssemos a opinião 

dos estudantes em relação aos temas abordados, à metodologia, entre outros 

aspectos (cf. Apêndice E). 

No quadro a seguir, apresentamos o cronograma das sessões de ensino 

desenvolvidas durante a experimentação e os dias em que ocorreram. 

 

Quadro 28: Cronograma das sessões de ensino na experimentação 
 

DATA ATIVIDADES DO DIA  DURAÇÃO 

13/11/2017 Questionário de diagnóstico e Pré-teste 50 min 

16/11/2017 Atividade 01: Fator de aumento e desconto 93 min 

17/11/2017 Atividade 02: Aumentos e descontos sucessivos 70 min 

20/11/2017 Atividade 03: Inflação 77 min 

22/11/2017 Atividade 04: Taxas nominal, efetiva e real 73 min 

24/11/2017 Atividade 05: Juros simples 58 min 

27/11/2017 Atividade 06: Juros compostos 62 min 

29/11/2017 Atividade 07: O valor do dinheiro no tempo 71 min 

01/12/2017 Atividade 08: Capitalização 80 min 

06/12/2017 Atividade 09: Armadilhas embutidas nas propostas 75 min 

11/12/2017 Atividade 10: Sistemas de financiamento - SAF e SAC 79 min 

13/12/2017 Avaliação da pesquisa e Pós-teste 75 min 
Fonte: Autor (2017) 

 

5.2.1 Primeira sessão  

 
A primeira sessão, que ocorreu no dia 13/11/2017, teve como objetivo a 

aplicação do questionário para que fosse possível levantar algumas informações 

sobre os participantes da pesquisa e a aplicação do pré-teste. 

Nesse primeiro encontro, explicitamos aos estudantes sobre a finalidade do 

trabalho, bem como estávamos realizando uma pesquisa em nível de mestrado pela 

Universidade do Estado do Pará. Explicamos sobre como acontece a divisão da 
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educação brasileira em básica e superior e assim destacamos o que era o mestrado 

e que o trabalho que iríamos desenvolver com eles seria referente aos conceitos 

básicos da Matemática Financeira e que isso precisávamos da colaboração deles.  

Dialogamos com os estudantes sobre como as atividades seriam realizadas, 

bem como a importância da participação deles durante o experimento. Informamos 

que seriam aplicados dois testes, sendo um antes e o outro após a aplicação da 

sequência didática e que, a participação, não o rendimento, nas atividades e nos 

testes, seria a avaliação bimestral deles. 

Explicitamos sobre a importância das pesquisas que são realizadas, não só 

no âmbito educacional, mas em outras áreas, pois são elas que permitiram e ainda 

hoje permitem que o ser humano avance e se desenvolva.  

Outrossim, deixamos bem claro que nesse primeiro dia, a atividade seria em 

duas etapas, sendo que a primeira delas buscava colher algumas informações 

pessoais dos mesmos, isto é, fatos de cunho sócio econômico, relacionado a aspectos 

da vida escolar; sua relação com a Matemática; formação escolar de seus familiares; 

hábitos de estudos e que deveriam responder à medida que nós fossemos lendo as 

questões e tirando as dúvidas e a segunda era composta de algumas questões 

pertinentes à área da pesquisa (pré-teste) que eles deveriam responder de acordo 

com o conhecimento que possuíssem e do modo que julgassem correto, mas sem o 

uso da calculadora ou outro recurso didático, mas que necessitaríamos que que os 

mesmos tentassem resolver, se possível, todas as questões. Por fim, entregamos, via 

link, o questionário criado através do google drive e, de forma escrita, o pré-teste, 

analisado nas análises a priori, para que os mesmos respondessem. 

Quando receberam os questionários, os estudantes pareciam entusiasmados 

com a pesquisa, mas no momento de responder as questões do teste alguns 

estudantes “protestaram” alegando que não tinham estudado o assunto ou que 

haviam estudado mais de modo superficial e que assim mesmo não lembravam mais 

e, mais uma vez, explicitei de que os mesmos poderiam resolver como fosse possível, 

dentro dos limites dos conhecimentos de cada um deles. 

Sendo assim os mesmos foram resolvendo e, depois de 12 minutos o primeiro 

estudante já entregou seu pré-teste e, deste modo os depois foram entregando até 

que com 25 minutos apenas 5 estudantes restavam em sala, fato que perdurara até 

32 minutos quando o último estudante entregara. Ambos os questionários tiveram 

participação de vinte e quatro estudantes. 
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Como já foi explicitado anteriormente, os sujeitos onde aplicamos a sequência 

didática foram os estudantes do 3º ano do ensino médio e, para melhor conhecê-los, 

aplicamos um formulário (cf. Apêndice D) antes da aplicação a sequência didática, 

onde indagaremos questões referentes a idade, sexo, informações sobre os pais ou 

responsáveis, condição estudantil; interesse, dificuldades e nível de dedicação ao 

estudo da Matemática e questões referentes a utilização da calculadora. A seguir 

daremos destaques para algumas informações que foram colhidas nessa sessão do 

experimento. 

 
 Quadro 29: Distribuição dos estudantes por gênero 

 

 Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 
Gráfico 7: Distribuição dos estudantes por gênero 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

A diferença entre o número de estudantes por gênero é bem elevada, sendo 

87,5% do sexo feminino. A seguir veremos informações referentes às idades desses 

discentes. 

 

 Quadro 30: Distribuição dos estudantes por idade 
 

 Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

12,50%

87,50%

Masculino Feminino

GÊNERO Nº DE  ESTUDANTES % 

Masculino 3 12,5 

Feminino 21 87,5 

Total 24 100 

IDADE Nº DE  ESTUDANTES % 

17 anos 12 50 

18 anos 10 41,67 

19 anos 1 4,17 

20  anos 1 4,17 

Total 24 100 
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Gráfico 8: Distribuição dos estudantes por idade 
 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

As informações destacadas anteriormente mostram que exatamente 50% dos 

estudantes pesquisados estão de modo correto na questão da correspondência idade-

série. A seguir apresentamos as informações pertinentes aos responsáveis 

masculinos de cada estudante. 

 
Quadro 31: Responsável masculino 

 

RESPONSÁVEL MASCULINO Nº DE ESTUDANTES % 
Pai 17 70,83 

Esposo 2 8,33 

Padrasto 2 8,33 

Não tenho 3 12,5 

Total 24 100 
 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Gráfico 9: Responsável masculino 
 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 
As informações anteriores mostram que a maioria dos responsáveis 

masculino dos estudantes é o pai. A seguir apresentamos as informações pertinentes 

à escolaridade dos responsáveis masculinos dos estudantes. 

 

Quadro 32:  Escolaridade do responsável masculino 
 

ESCOLARIDADE DO RESPONSÁVEL 
MASCULINO 

Nº DE 
ESTUDANTES 

% 

Fundamental incompleto (FI) 9 37,5 

Fundamento completo (FC) 4 16,67 

Médio incompleto (MI) 3 25 

Médio completo (MC) 7 28 

Superior (S) 1 4,17 

Total 24 100 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Gráfico 10: Escolaridade do responsável masculino 
 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

As informações anteriores revelam mais de um terço dos responsáveis 

masculinos não concluiu o ensino fundamental, que a maior parte deles não chegara 

a cursar o ensino médio, nível que foi alcançado por apenas 28% deles e, além disso, 

4,17%, isto é, um deles, tem a formação em nível superior. A seguir apresentamos as 

informações pertinentes aos responsáveis feminino. 

 

Quadro 33: Responsável feminino 
 

RESPONSÁVEL FEMININO Nº DE ESTUDANTES % 

Mãe 22 91,67 

Avó 1 4,17 

Não tenho 1 4,17 

Total 24 100 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Gráfico 11: Responsável feminino 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 
As informações anteriores mostram que a maioria dos responsáveis femininos 

dos estudantes é a mãe. A seguir apresentamos as informações pertinentes a 

escolaridade dos responsáveis do sexo feminino dos estudantes. 

  
Quadro 34: Escolaridade responsável feminino 

 

ESCOLARIDADE DO RESPONSÁVEL FEMININO Nº DE 
ESTUDANTES 

% 

Fundamental incompleto (FI) 7 29,17 

Fundamento completo (FC) 5 20,83 

Médio completo (MC) 10 41,67 

Superior (S) 2 8,33 

Total 24 100 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Gráfico 12: Escolaridade do responsável masculino 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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As informações anteriores revelam que 29,17% dos responsáveis femininos 

não concluíram o ensino fundamental, que 54,17% desses não chegaram a cursar o 

ensino médio, nível que foi alcançado por quase 42% delas, percentual que é superior 

ao dos responsáveis masculino, além disso, 8,33%, isto é, duas delas, tem a formação 

em nível superior, também acontecendo uma melhora em relação aos responsáveis 

masculinos neste nível de estudo. A seguir apresentamos algumas informações 

pertinentes às profissões dos responsáveis masculino e feminino. 

 
Quadro 35:  Profissão do responsável masculino 
 

TIPOS DE PROFISSÃO DO RESPONSÁVEL MASCULINO Nº DE ESTUDANTES % 

Açougueiro 1 4,17 

Marceneiro 1 4,17 

Tratorista 1 4,17 

Servidor público 4 17,3
9 Pedreiro 2 17,3
9 Carpinteiro 1 4,17 

Gerente 1 4,17 

Professor  2 8,33 

Metalúrgico 1 4,17 

Frentista 1 4,17 

Comerciante 1 4,17 

Ajudante de pedreiro 1 4,17 

Não sei 7 29,1
7 Total 24 100 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 
Gráfico 13: Profissão do responsável masculino 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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As informações anteriores evidenciam, entre aqueles que indicaram a 

profissão do responsável, uma diversidade de profissões dos responsáveis 

masculinos, com predominância de profissões informais e autônomas. Vejamos as 

profissões dos responsáveis femininos. 

 

Quadro 36: Profissão do responsável feminino 
 

TIPOS DE PROFISSÃO DO RESPONSÁVEL FEMININO 
 

Nº DE 
ESTUDANTES 

% 

Agente Comunitária de Saúde 1 4,17 

Autônoma 4 16,67 

Dona de casa 10 41,67 

Servidor público 1 4,17 

Servente 1 4,17 

Assistente Social 1 4,17 

Pedagoga 1 4,17 

Professora 1 4,17 

Não sabe 4 16,67 

Total 24 100 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Gráfico 14: Profissão do responsável feminino 
 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

As profissões do responsável feminino, também foram diversas, algumas 

formais, outras informais, mas a predominância ainda foi de dona-de-casa. A seguir 
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apresentamos as informações em relação às atividades remuneradas por parte dos 

estudantes. 

 
Quadro 37: Trabalha de forma remunerada 

TRABALHA DE FORMA REMUNERADA Nº DE ESTUDANTES % 

Sim 2 8,33 

Não 19 79,17 

Às vezes 3 12,5 

Total 24 100 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Gráfico 15: Trabalha de forma remunerada 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 
Em relação à atividade remunerada 8,33% dos estudantes afirmaram exercer 

constantemente alguma atividade que lida com valores monetários. Este índice, de 

certo modo é aceitável, pois alguns dos pesquisados apresentam idades que lhes 

permite trabalhar. A seguir apresentamos informações referentes ao costume de fazer 

compra. 

 
Quadro 38: Estudantes que costumam fazer compra 

COSTUMA FAZER COMPRAS Nº DE ESTUDANTES % 

Sim 11 47,83 

Não 3 13,04 

Às vezes 9 39,13 

Total 23 100 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Gráfico 16: Estudantes que costumam fazer compra 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Quando interrogados se costumavam fazer compras, apenas 13,04% não 

tinham esse hábito, os demais ou faziam compras com frequência ou às vezes, 

totalizando 86,96% nessas duas categorias. Acreditamos que esse índice é muito bom 

para a pesquisa, pois indica que os estudantes têm contato com dinheiro, 

consequentemente, com algumas informações relativas à Matemática Financeira. A 

seguir apresentamos as informações relativas ao tipo de escola que estudaram o 

ensino fundamental.  

 

Quadro 39:Tipo de escola em que estudou o Ensino Fundamental 
 

TIPO DE ESCOLA NO ENSINO FUNDAMENTAL  Nº DE ESTUDANTES % 

Pública municipal 18 75 

Pública estadual 6 25 

Total 24 100 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Gráfico 17: Tipo de escola em que estudou o Ensino Fundamental 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Quando interrogados sobre o tipo de escola que estudaram o ensino 

fundamental, 75% dos estudantes pesquisados afirmaram ter sido em escolas da rede 

municipal de ensino e os demais, em escolas da rede estadual. A seguir apresentamos 

as informações relativas ao local que os es estudantes moram.  

 

Quadro 40: Estuda no mesmo bairro que mora 
 

ESTUDA NO MESMO BAIRRO QUE MORA Nº DE ESTUDANTES % 

Sim 4 16,67 

Não 20 83,33 

Total 24 100 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Gráfico 18: Estuda no mesmo bairro que mora 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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A maioria dos estudantes, 83,33%, afirmaram que não estudavam no mesmo 

bairro que moravam e 16,67% deles alegaram estudar no mesmo bairro em que 

moravam. As próximas informações referem-se à relação dos discentes com a 

Matemática e com o assunto abordado em nossa pesquisa. Vejamos 

 
Quadro 41: Gosta de Matemática 
 

GOSTA DE MATEMÁTICA Nº DE ESTUDANTES % 

Não gosto 1 4,17 

Um pouco 15 62,5 

Sim. Gosto 8 33,33 

Total 24 100 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 
Gráfico 19: Gosta de Matemática 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 
No que se refere ao sentimento dos estudantes pela Matemática constatamos 

que 23, ou seja, 95,83% dos mesmos gostavam desta disciplina, sendo que 15 

(62,5%) gostavam um pouco e 8 (33,33%) gostavam moderadamente; enquanto que 

1 (4,17%) não gostavam. A seguir explicitamos algumas informações relativas ao 

estudante ter ou não dificuldade em aprender Matemática 

 
Quadro 42: Dificuldade em aprender Matemática 
 

DIFICULDADE EM MATEMÁTICA Nº DE ESTUDANTES % 

Sim 2 8,33 

Não 7 29,17 

Um pouco 15 62,5 

Total 24 100 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Gráfico 20: Dificuldade em aprender Matemática 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

As informações acima apontam que a maior parte dos estudantes, da amostra 

em estudo, apresentava dificuldades; dos quais 62,50% afirmaram que têm um pouco 

de dificuldade em aprender Matemática, números que são semelhantes aos 

resultados obtidos por Correa (2016), Salgado (2011)  e Santos, C. (2013), que foram, 

respectivamente, 64,71%, 59,38% e 63,33% para o mesmo quesito, mas que, por sua 

vez estão mais distantes dos 39,13% apresentados por Silva, B. (2015), dos 76%, de 

Jucá (2008) e dos 72%, de Santos, R. (2017), para o mesmo caso.  

Além disso, 29,17% afirmaram não apresentar dificuldades em Matemática, 

índice semelhante aos 26,67% encontrado por Santos, C. (2013), no entanto bem 

distinto dos encontrados por Salgado (2011), Santos, R. (2017), Correa (2016), Jucá 

(2008), Silva, B. (2013), onde 15,62%, 20%, 11,76%, 12% e 56,52%, respectivamente, 

disseram não ter dificuldades na disciplina. Já 8,33% disseram ter dificuldade, índice 

próximo dos que foram constatados por Silva, C. (2013), silva, R. (2017) e Jucá (2008),  

respectivamente, 10%, 8%,12%, mas bem distante dos 25% de Salgado (2011). 

Sem dúvidas, essa quantidade de estudantes que apresenta dificuldades em 

aprender Matemática deve ser motivo de preocupação, uma vez que, nesse caso 

concordamos com Gomes (2013) que elucida:  

 
Esse fato implica no desenvolvimento cognitivo desses alunos para toda vida, 
uma vez que essa disciplina necessita ser ensinada de forma significativa, se 
esses alunos não compreendem o ensino é porque existe neste sistema 
alguma dificuldade que precisa ser sanada (p. 47). 
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A seguir apresentamos as informações referentes aos estudantes que já 

estiveram em dependências  de estudos na disciplina Matemática.  

 

Quadro 43: Dependência em Matemática 
 

DEPENDÊNCIA EM MATEMÁTICA Nº DE 
ESTUDANTES 

% 

Sim, Estou (atualmente) em dependência em 
Matemática 

1 4,17 

Sim, já estive (no passado) em dependência em 
Matemática 

2 8,33 

Não. Nunca fiquei de dependência em Matemática 21 87,5 

Total 24 100 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Gráfico 21: Dependência em Matemática 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

As informações explicitadas mostram que apenas um estudante (4,17%), 

dessa turma específica estava em dependência de estudo em Matemática, mas que, 

em anos anteriores 2 deles (8,33%) já haviam ficado em situação semelhante; no 

entanto, a grande parte dos estudantes pesquisados na amostra em questão, 

afirmaram nunca ter ficado em dependências de estudos na disciplina de Matemática. 

A seguir apresentamos as informações produzidas na amostra sobre o hábito, por 

parte dos discentes, de estudarem Matemática fora da escola. 
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Quadro 44: Estuda Matemática fora da escola 
 

ESTUDA MATEMÁTICA FORA DA ESCOLA Nº DE ESTUDANTES % 
Só na véspera da prova 6 25 

Só no período de prova 17 70,83 

Todos os dias 1 4,17 

Total 24 100 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Gráfico 22: Estuda Matemática fora da escola 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

As informações evidenciam que a maioria dos estudantes consultados, 23 

(95,83%) não possuíam o hábito de estudar Matemática com frequência fora do 

horário de aula, número bem distinto dos apresentados por Santos, C. (2013) e Corrêa 

(2017), onde, respectivamente, 70% e 41% encontravam-se no mesmo perfil. Além 

disso 17 (70,83%) destes só estudavam no período de prova, 8 (25%) na véspera da 

prova e apenas 1 (4,17%) afirmou estudar a matéria todos os dias, número 

semelhante ao de Corrêa (2017), que apresentara 3%, mas discrepante em relação a 

Jucá (2008), com 39,13%.  

Em Corrêa (2016), 29% dos estudantes afirmaram estudar Matemática só no 

período de prova e, 32%, alguns dias da semana. Dessa forma, percebemos que os 

dados da nossa pesquisa se aproximam tanto da pesquisa de Gomes (2013) quanto 

de Silva (2013). 
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Tais fatos podem ser um dos fatores que influencia no baixo rendimento do 

estudante, pelo fato de não fixar os conteúdos ou não buscar exercitar os 

conhecimentos apreendidos a fim de melhorar seu desempenho. A seguir 

apresentamos as informações referentes às pessoas que auxiliam os estudantes na 

realização das tarefas extraclasse de Matemática. 

 

Quadro 45: Quem auxilia o estudante nas tarefas extraclasse de Matemática 
 

AJUDANTE NAS TAREFAS DA ESCOLA Nº DE 
ESTUDANTES 

% 

Ninguém 15 62,5 

Pai 2 8,33 

Internet 2 8,33 

Irmã 1 4,17 

Amigo 7 29,17 

Total 24 100 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 
Gráfico 23: Quem auxilia o estudante nas tarefas extraclasse de Matemática 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Conforme acompanhamos anteriormente, as informações produzidas 

destacam que a maioria, isto é, 62,5% dos estudantes realizava suas tarefas 

escolares sozinho, este percentual foi bem próximo da pesquisas realizadas por 

Corrêa (2016) e Santos, R. (2017), onde, respectivamente, 61% e 63% encontravam-

se na mesma situação; 2 (8,33%) deles conta a ajuda do pai, mesmo índice 

apresentado por Corrêa (2016) e bem distinto de Santos, R. (2017),com 10%; 2 
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(8,33%) deles usam a rede mundial de computares, a internet para ter auxilio na 

realização de suas tarefas e ainda que 7 (29,17%) deles conta com apoio de amigos 

na realização das tarefas, índice discrepante dos 4,35% de Silva, B. (2015), dos 10% 

de Silva, C. (2013), no caso de Santos, R. (2017) foram 2%. A seguir explicitamos o 

resultado das informações produzidas na amostra referentes à compreensão das 

explicadas dadas nas aulas de Matemática.  

 

Quadro 46: Compreensão das explicações dadas nas aulas de Matemática 
 

COMPREENSÃO DAS EXPLICAÇÕES 
DADAS NAS AULAS DE MATEMÁTICA 

Nº DE ESTUDANTES % 

Quase sempre 16 66,67 

Poucas vezes 5 20,83 

Sempre 3 12,5 

Total 24 100 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Gráfico 24: Compreensão das explicações dadas nas aulas de Matemática  
 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

As informações mostram que, a maioria dos estudantes pesquisados, 16 

(66,67%) deles, quase sempre conseguiam entender o que o professor explica nas 

aulas de Matemática, mas que 5 (20,83%) apresentaram mais dificuldades para o 

efetivo entendimento do que foi exposto pelo professor. A seguir apresentamos as 

informações relativas às médias das notas de Matemática dos estudantes que 

participaram da pesquisa. 
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Quadro 47: Média das notas em Matemática 
 

NOTAS Nº DE ESTUDANTES % 

Acima de 6 13 54,17 

Igual a 6 9 37,5 

Abaixo de 6 2 8,33 

Total 24 100 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Gráfico 25: Média das notas em Matemática 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Estas informações nos revelam que a maioria dos estudantes obtém notas 

acima da média em Matemática. Isso reforça dados anteriores, quando afirmaram não 

terem dificuldade em Matemática. A pesquisa de Silva, B. (2015) apresentou que 

73,91% têm notas acima da média; 21,74%, na média e 4,35% abaixo da média, 

números que não se aproximaram dos nossos; já a pesquisa de Corrêa (2016) 

apresentara 35,29% para notas na média e 52,94% para notas acima da média, 

índices que são matematicamente semelhantes aos de nosso estudo.  

A seguir apresentamos as informações relativas ao domínio da tabuada por 

parte dos estudantes que participaram da pesquisa. 
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Quadro 48: Domínio da tabuada 
 

DOMÍNIO DA TABUADA Nº DE ESTUDANTES % 

Sim 4 16,67 

Não 10 41,67 

Um pouco 10 41,67 

Total 24 100 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Gráfico 26: Domínio da tabuada 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Neste caso, apenas 16,67% dos estudantes disseram ter domínio da tabuada, 

número bem distante daqueles apresentadas por Santos, R. (2017), Jucá (2008) e 

Silva, B. (2015) pois apresentaram, respectivamente, 2,9%, 53% e 56,52%  para o 

mesmo caso; enquanto que 41,67% informaram ainda não ter esse domínio, índice 

semelhante ao de Jucá (2008) e de Silva, B. (2015), que apresentaram 

respectivamente, 44% e 43,48%, mas discrepantes aos apresentados por Santos, R. 

(2017), que foram 20%. Quanto ao domínio parcial da tabuada 41,67%, que também 

ficara bem distante dos 77,1% na pesquisa de Santos, R. (2017) . A seguir 

apresentamos as informações relativas ao uso da calculadora como ferramenta 

pedagógica nas aulas de Matemática nas séries anteriores. 
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Quadro 49: Algum professor de matemática que você teve nas outras séries, alguma 
vez usou a calculadora como recurso pedagógico nas aulas 

 

USO DA CALCULADORA COMO RECURSO DIDÁTICO Nº DE 
ESTUDANTES 

% 

Sim 2 8,33 

Não 14 58,33 

Não lembro 8 33,33 

Total 24 100 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Gráfico 27: Algum professor de matemática que você teve nas outras séries, alguma 
vez usou a calculadora como recurso pedagógico nas aulas 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Segundo as informações produzidas na amostra em questão, apenas 2 

(8,33%) dos estudantes afirmaram que, em algum momento da sua vida estudantil, 

algum professor chegara a usar a calculadora como recurso didático nas aulas de 

Matemática, fato que na concepção da maioria deles, nunca acontecera. A pesquisa 

realizada por Santos, C. (2013) destaca, para o mesmo caso, 2%, isso mostra que os 

professores estão fazendo pouco uso dessa ferramenta pedagógica. A seguir 

apresentamos as informações relativas à distração nas aulas de Matemática. 

 

 

8,33%

58,33%

33,33%

Sim Não Não lembro



280 
 
 

 

Quadro 50: Distração nas aulas de Matemática  

DISTRAÇÃO NAS AULAS DE MATEMÁTICA  Nº DE 
ESTUDANTES 

% 

Não 9 37,5 

Sim  1 4,17 

Às vezes  14 58,33 

Total  24 100 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Gráfico 28: Distração nas aulas de Matemática 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

As informações explicitadas anteriormente revelam que menos da metade dos 

estudantes pesquisados neste trabalho sempre prestava atenção nas explicações 

dadas nas aulas de Matemática; já a pesquisas realizadas por Santos, R. (2017), 

Silva, B. (2015) e Santos, C. (2013),  apresentam respectivamente, 62,9%, 66,67% e 

28% para o mesmo caso; quanto a ter uma distração em alguns casos nas aulas de 

Matemática, este trabalho revelara 58,33%, índice matematicamente próximo ao de 

Santos, C. (2013), que elucida 56%, mas bem distinto Santos, R. (2017), com 34,3%. 

A seguir apresentamos as informações relativas à concepção dos estudantes sobre 

os anúncios que as lojas realizam sobre vender a prazo sem juros. 
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Quadro 51: Sobre anúncio de uma loja que vende produtos parcelados em juros 
 

DECISÃO/CONCLUSÃO Nº DE 
ESTUDANTES 

% 

Acredita, pois é uma loja que está anunciando 4 16,67 

Não acredita, pois não tem vender parcelado sem ter 
juros embutidos 

9 37,5 

Não analisa 11 45,83 

Total 24 100 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Gráfico 29: Sobre anúncio de uma loja que vende produtos parcelados em juros 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Segundo as informações produzidas na amostra em questão, 11 (45,83%) dos 

estudantes afirmaram que, ao se depararem com uma propaganda dizendo que a 

venda de forma parcelada não apresenta juros, nem ao menos faz uma análise sobre 

o fato; já 9 (37,5%) afirmaram não acreditar na propaganda e, 4 (16,67%) disseram 

acreditar, pois afinal a mesma é veiculada por uma loja.  

A seguir apresentamos as informações relativas à concepção dos estudantes 

se o valor de uma mercadoria, na maioria dos casos, não muda, pode ser à vista ou à 

prazo. 
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Quadro 52: O valor de uma mercadoria, na maioria dos casos, não muda, pode ser à 
vista ou à prazo 

 

CONCLUSÃO Nº DE 
ESTUDANTES 

% 

Acredito, pois as lojas dizem ser sem juros 2 8,33 

Acredito, pois se o valor da etiqueta é o mesmo valor 
em o que irei pagar parcelado 

4 16,67 

Não acredito, pois à vista, na maioria das vezes, 
consegue-se um desconto 

18 75 

Total 24 100 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 
Gráfico 30: O valor de uma mercadoria, na maioria dos casos, não muda, pode ser à 
vista ou à prazo 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Segundo as informações produzidas na amostra em questão, 18 (75%) dos 

estudantes afirmaram que quando se compra à vista sempre se consegue um 

desconto, então isso indica que nas compras a prazo o valor da mercadoria, 

geralmente, é maior e, além disso,  o restante achara que tanto faz uma compra à 

vista ou a prazo, o valor não irá mudar. 

A seguir apresentamos as informações produzidas relativas às concepções 

dos estudantes sobre os anúncios que as lojas realizam sobre compre agora e pague 

somente com 90 dias. 
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Quadro 53: Propaganda, compre agora e pague somente com 90 dias 
 

CONCLUSÃO Nº DE 
ESTUDANTES 

% 

O preço vai mudar, isto é, você deve paga mais dinheiro 1 4,17 

O valor total é o mesmo para você pagar com entrada para 
30 dias 

8 33,33 

O valor total é o mesmo para você pagar com entrada no 
dia da compra 

7 29,17 

O preço vai mudar, isto é, você deve pagar mais dinheiro 8 33,33 

Total 24 100 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 
Gráfico 31: Propaganda, compre agora e pague somente com 90 dias 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Segundo as informações produzidas na amostra em questão, a maioria, 15 

(62,5%) dos estudantes afirmou que quando se compra hoje e paga-se somente com 

90 dias, o valor da mercadoria não iria mudar, fato que foi negado nas respostas dos 

demais. 

Deste modo, este questionário aplicado aos estudantes anteriormente 

mencionados revela que a Matemática é uma disciplina, com relação ao grau de 

dificuldade, de modo intermediário, uma vez que a maioria afirmou que não possuía 

dificuldade em aprendê-la e que as notas são acima da média.  

Além disso, em todos os casos, quando cruzamos as conclusões, para fatos 

como: a dificuldade de aprender Matemática, distração nas aulas de Matemática, 
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domínio da tabuada, entre outros, com outras pesquisas realizadas para os 

respectivos casos, existem convergências em algumas e discrepâncias em outras, por 

este motivo, cremos que novas pesquisas devem ser realizadas para que consigamos 

encontrar informações mais precisas. 

Neste primeiro encontro, foi possível observar certa dificuldade de alguns 

estudantes na leitura dos questionários e isso interferiu na compreensão de alguns 

termos presentes no questionamento socioeconômico e na resolução do pré-teste. 

A seguir, serão apresentados, os fatos pertinentes as demais sessões de 

aplicação da sequência didática, onde, em cada encontro, antes da realização da 

atividade proposta, entregamos o material impresso para os discentes, onde 

explicitamos o tema e os objetivos. 

Além disso, ao longo de cada encontro dialogamos com os discentes e os 

desafiamos a resolver os problemas propostos, bem como, ao final da mesma, a 

realização de uma conclusão sobre a essência da atividade, como havíamos previsto 

na análise a priori.  

Em todos as atividades, basicamente foi possível fazer a distinção entre cinco 

momentos, a saber: primeiro, atividades em grupo; segundo, troca de ideias entre 

equipes; terceiro, elaboração e leitura da conclusão por equipe; quarto, sistematização 

de uma regra ou fórmula, quando for o caso, para a atividade e, o quinto, a resolução 

de exercícios, que neste trabalho denominamos de RESOLVA AS QUESTÕES A 

SEGUIR. 

 

5.2.2 Segunda sessão 

 

A segunda sessão, realizada no dia 16/11/2017, foi o momento onde 

apresentamos e desenvolvemos a ATIVIDADE 01: FATOR DE AUMENTO E 

DESCONTO, que tinha como objetivo apresentar e discutir o uso dos fatores de 

aumento e desconto. 

Em um primeiro momento, havíamos planejado executar a atividade em 6 

grupos de 4 estudantes, no entanto, neste dia 7 deles faltaram às aulas, restando 

apenas 17 e, por este motivo aplicamos a atividade em 6 grupos, sendo que destes, 

5 eram compostos por de três discentes e um, por 2. 

Para dar início à 1ª atividade, presenteamos cada um dos estudantes com 

uma calculadora científica, uma vez que nossa proposta metodológica incluía o uso 



285 
 
 

 

didático de tal ferramenta e, em seguida distribuímos para cada estudante o roteiro de 

atividades e fizemos a leitura do mesmo. 

Esta atividade era constituída de 04 (quatro) problemas, com situações fatos 

do cotidiano dos estudantes que podem ser resolvidos com o tema abordado na 

atividade em questão. Como bem explicitado anteriormente, entregamos o material 

pertinente a ATIVIDADE 1 e desafiamos a cada estudante na resolução dos 

problemas ali elucidados. 

Logo de início, os estudantes disseram que não estavam acostumados à 

dinâmica da resolução dos problemas e alguns começaram a reclamar, entretanto 

contornamos a situação e explicitamos que, a partir dos dados apresentados em cada 

questão, eles seriam capazes de resolvê-las, seguindo o passo a passo que estava 

apresentado em cada parte e, deste modo, a atividade começou a ser realizada. Deste 

modo, através da interação entre os colegas, das leituras e usando a calculadora as 

questões foram resolvidas e as conclusões foram sendo organizadas, sistematizadas 

e as questões de fixação respondidas. Sendo assim, a atividade 01 foi executada 

pelos estudantes em 93 min.  

A seguir, destacamos as análises que os estudantes realizaram em grupos 

sobre a temática proposta pela atividade e sua classificação como Válida, 

Parcialmente válida e Não realizou.  
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Quadro 54: Registro das conclusões construídas pelos estudantes sobre o tema abordado na atividade 1 
 

  (continua) 

PARTICIPANTES  ANÁLISES VALIDADE 

 

A2 
A3 
A8  

 

Parcialmente válida 

 

A4 
A6 
A9 

 

 

Válida 

 

A12 
A16 
A20 

 

 

Parcialmente válida 

 

A17 
A19 
A23  

 

Válida 

 

A22 
A24 

 

 

Válida 
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(conclusão) 

PARTICIPANTES  ANÁLISES VALIDADE 

 

 

A13 
A15 
A18 

 

 

Válida 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Quadro 55: Tipo de conclusão da atividade 1 
 

TIPO DE CONCLUSÃO QUANTIDADE DE ESTUDANTES % 

Válida 11 64,71% 

Parcialmente válida 6 35,29% 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

E, finalmente, como havíamos destacado na análise a priori, os estudantes, 

após resolver os problemas e serem estimulados para escrever as conclusões, após 

discussão, que teve a nossa coordenação, concluíram que: 

 

Para encontrar o Fator de Aumento basta efetuar uma divisão entre o valor novo e o 

valor antigo ou então, fazer uma soma entre o número 1 e a taxa, escrita de forma 

unitária e, no caso do Fator de desconto basta efetuar uma divisão entre o valor novo 

e o valor antigo ou então, fazer uma subtração entre o número 1 e a taxa, escrita de 

forma unitária. 

 

5.2.3 Terceira sessão  

 

A terceira sessão, realizada no dia 17/11/2017, foi o momento onde 

apresentamos e desenvolvemos a ATIVIDADE 02: AUMENTOS E DESCONTOS 

SUCESSIVOS, que teve como objetivos apresentar e discutir o uso de aumentos e 

descontos sucessivos; propiciar a compreensão de que aumentos e/ou descontos 

sucessivos de duas taxas, não correspondem à soma delas, mas sim ao produto dos 

seus respectivos fatores e propiciar a compreensão de que aumentos sucessivos de 

igual valor, ou descontos, formam uma PG.  

Em um primeiro momento, havíamos planejado executar a atividade em 8 

grupos de 3 estudantes, no entanto, neste dia 1 deles faltou às aulas, restando apenas 

23 e, no entanto mantivemos a quantidade de equipes, sendo que uma delas ficou 

com 2 componentes. 

Os estudantes apresentaram menos dificuldades que na aplicação da 

atividade anterior, uma vez que a atividade 2 era uma espécie de aprofundamento da 

anterior, pois tratava de diversas correções sucessivas, podendo ser aumentos, 

descontos ou as duas modalidades e a pretérita, apenas de uma. 
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Além disso, pelo hábito da leitura que os mesmos realizaram na atividade 1, 

os estudantes tiveram melhor aproveitamento, já sabiam, por exemplo da necessidade 

de interagir com os colegas, de fazer reflexões, anotações e conclusões. Deste modo, 

a atividade 02 foi executada pelos estudantes em 70 min.  

A seguir, destacamos as análises que os estudantes realizaram em grupos 

sobre a temática proposta pela atividade e sua classificação como Válida, 

Parcialmente válida e Não realizou.  
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Quadro 56: Registro das conclusões construídas pelos estudantes sobre o tema abordado na atividade 2 
 

(continua) 

PARTICIPANTES  ANÁLISES VALIDADE 

 
A1 
A5 
A8 

 
 

 

Válida 

 
A10 
A16 
A18 

 
 

 

Parcialmente válida 

A4, A19, A20 * Não realizou 

A2 
A22 
A24 

 

 

Parcialmente válida 

A3 
A11 
A21 

 

 

Válida 

A6, A23 * Não realizou 
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(conclusão) 

PARTICIPANTES  ANÁLISES VALIDADE 

 
A9 

A13 
A15 

 

 

Parcialmente válida 

A7 
A12 
A14 

 

 

 

Parcialmente válida 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Quadro 57: Tipo de conclusão da atividade 2 

 

TIPO DE CONCLUSÃO QUANTIDADE DE ESTUDANTES % 

Válida 6 26,09% 

Parcialmente válida 12 52,17% 

Não realizou 5 21,74% 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

E, finalmente, como havíamos destacado na análise a priori, os estudantes, 

após resolver os problemas e serem estimulados para escrever as conclusões, após 

discussão, que teve a nossa coordenação, concluíram que: 

 

Para encontrar um Fator que substitua aumentos e descontos sucessivos basta 

efetuar multiplicação entre os valores de cada um dos fatores. 

 

5.2.4 Quarta sessão 

  

A quarta sessão, realizada no dia 20/11/2017, foi o momento onde 

apresentamos e desenvolvemos a ATIVIDADE 03: INFLAÇÃO, que teve como 

objetivo apresentar o conceito de inflação e de como ela influencia a vida das pessoas.  

Em um primeiro momento, havíamos planejado executar a atividade em 8 

grupos de 3 estudantes, no entanto, neste dia 4 deles faltaram às aulas, restando 

apenas 20 e, neste caso formamos 6 equipes com 3 componentes e uma delas com 

dois estudantes. 

Esta atividade era constituída de 08 (oito) problemas, com situações fatos do 

cotidiano dos estudantes que podem ser resolvidos com o tema abordado na atividade 

em questão e, além disso, conceitos e informações pertinentes ao tema abordado, 

tais como: conceito, causas e consequências da inflação, os índices usados para fazer 

a mensuração da inflação em nosso país e a taxa de desvalorização da moeda. 

Ao longo do desenvolvimento da atividade 3, os estudantes foram resolvendo 

diversos problemas, alguns, por exemplo o 7, os estudantes deveriam completar uma 

tabela e fazer a comparação da correção dos preços sobre alguns produtos e serviços 

e fazer a comparação com o valor do salário de um trabalhador, que também teve um 
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correção. Este problema, assim como os demais foram importantes para que os 

estudantes tocassem ideia entre si e registassem suas opiniões sobre o tema. 

Além dos conceitos apresentados ao longo das atividades, percebemos que 

os estudantes sentiram-se mais seguros nas leituras e anotações e, como 

consequência aplicaram algumas conclusão das aulas anteriores, uma vez que a 

inflação reajusta, isto é, aplica um fator de correção sobre um dado valor ou serviço, 

tema abordado na atividade 1 e, em alguns casos, um produto e/ou serviço pode sofrer 

diversas mudanças de preço, amentar duas ou três vezes ou ainda baixar e aumentar, 

fato que foi trabalhado na atividade  2.  Deste modo, a atividade 3 foi executada pelos 

estudantes em 77 min.  

A seguir, destacamos as análises que os estudantes realizaram em grupos 

sobre a temática proposta pela atividade e sua classificação como Válida, 

Parcialmente válida e Não realizou.  
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Quadro 58: Registro das conclusões construídas pelos estudantes sobre o tema abordado na atividade 3 
 

PARTICIPANTES  ANÁLISES VALIDADE 

A1  
A5 
A6  

 

Válida 

A10  
A11 
A19  

 

Parcialmente válida 

A2 
A21 
A23  

 

Parcialmente válida 

A4 
A8 
A9  

 

Válida 

A3  
A20 

 Não realizou 

A13 
A14 
A15 

 

 

Válida 

A16 
A18 
A22 

 

 

Válida 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Quadro 59: Tipo de conclusão da atividade 3 
 

TIPO DE CONCLUSÃO QUANTIDADE DE ESTUDANTES % 

Válida 12 60% 

Parcialmente válida 6 30% 

Não realizou 2 10% 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

E, finalmente, como havíamos destacado na análise a priori, os estudantes, 

após resolver os problemas e serem estimulados para escrever as conclusões, após 

discussão, que teve a nossa coordenação, concluíram que: 

 

A inflação afeta diretamente a vida de todas as pessoas, sendo que cada uma, a 

depender de fatores que lhe são particulares, como renda mensal, despesas, 

quantidade de dependentes, sentirá efeitos distintos da inflação  

 

5.2.5 Quinta sessão  

 

A quinta sessão, realizada no dia 22/11/2017, foi o momento onde 

apresentamos e desenvolvemos a ATIVIDADE 04: TAXAS NOMINAL, EFETIVA E 

REAL, que teve como objetivo apresentar os conceitos de taxas nominal, efetiva e 

real.  

Em um primeiro momento, havíamos planejado executar a atividade em 8 

grupos de 3 estudantes, no entanto, neste dia 5 deles faltaram às aulas, restando 

apenas 19 e, neste caso formamos 5 equipes, 4 delas come 3 estudantes e outra com 

4. 

Esta atividade era constituída 08 (oito) problemas, com situações fatos do 

cotidiano dos estudantes que podem ser resolvidos com o tema abordado na atividade 

em questão e, além disso, conceitos dos três tipos de taxa em estudo são 

apresentados. 

Como bem explicitado anteriormente, entregamos o material pertinente a 

ATIVIDADE 4 e desafiamos a cada estudante na resolução dos problemas ali 

elucidados. 
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Ao longo do desenvolvimento da atividade 4, os estudantes foram resolvendo 

diversos problemas que relacionavam-se aos diversos tipos de taxas que são 

praticados. Na verdade, para a resolução dos problemas relativos à esta atividade, os 

conceitos trabalhados nas atividades anteriores foram usados, por exemplo, para 

encontrar a taxa real, usamos o conceito de inflação, tema da atividade 3. 

Como se tratava da quarta atividade, a leitura fluiu bastante e deste modo os 

conceitos e as aplicações foram sendo apresentados aos estudantes e, ao final de 73 

min, concluímos a atividade. 

A seguir, destacamos as análises que os estudantes realizaram em grupos 

sobre a temática proposta pela atividade e sua classificação como Válida, 

Parcialmente válida e Não realizou.  
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Quadro 60: Registro das conclusões construídas pelos estudantes sobre o tema abordado na atividade 4 
 

PARTICIPANTES  ANÁLISES VALIDADE 

A1 
A2 

A19 
A24 

 

 

Válida 

A5 
A9 

A10  

 

Parcialmente válida 

A6 
A13 
A14 

 

 

Válida 

A11 
A16 
A20 

 

 

Parcialmente válida  

A8 
A15 
A18  

 

Válida 

A7 
A12 
A23 

 

 

Parcialmente válida 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Quadro 61: Tipo de conclusão da atividade 4 
 

TIPO DE CONCLUSÃO QUANTIDADE DE ESTUDANTES % 

Válida 13 68,42 % 

Parcialmente válida 6 31,58 % 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

E, finalmente, como havíamos destacado na análise a priori, os estudantes, 

após resolver os problemas e serem estimulados para escrever as conclusões, após 

discussão, que teve a nossa coordenação, concluíram que: 

 

Para encontrar o a taxa efetiva basta encontrar o valor da taxa nominal proporcional 

ao período e depois encontrar a diferença entre o fator de aumentos sucessivos e o 

número 1. 

Para encontrar o a taxa real basta efetuar uma divisão entre os fatores de aumentos 

da taxa efetiva e o da taxa gerada pela inflação. 

 

5.2.6 Sexta sessão  

 

A sexta sessão, realizada no dia 24/11/2017, foi o momento onde 

apresentamos e desenvolvemos a ATIVIDADE 05: JUROS SIMPLES, que teve como 

objetivo apresentar o conceito de juros simples e suas aplicações.  

Em um primeiro momento, havíamos planejado executar a atividade em 8 

grupos de 3 estudantes, no entanto, neste dia 2 deles faltaram às aulas, restando 

apenas 22 e, neste caso formamos 8 equipes, 6 delas com 3 estudantes e 2 com 2. 

Esta atividade era constituída de 09 (nove) problemas, com situações fatos do 

cotidiano dos estudantes que podem ser resolvidos com o tema abordado na atividade 

em questão e, além disso, conceitos de capital, juros, juros simples e taxa de juros 

foram apresentados.  

Como bem explicitado anteriormente, entregamos o material pertinente a 

ATIVIDADE 5 e desafiamos a cada estudante na resolução dos problemas ali 

elucidados. Nesta atividade, por ser a quinta, apesar de ser bem mais complexa que 

as anteriores, o tempo necessário para realiza-la foi de 58 min. A seguir, destacamos 

as análises que os estudantes realizaram em grupos sobre a temática proposta pela 

atividade e sua classificação como Válida, Parcialmente válida e Não realizou.  
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Quadro 62: Registro das conclusões construídas pelos estudantes sobre o tema abordado na atividade 5 
 

(continua) 

PARTICIPANTES  ANÁLISES VALIDADE 

 
A1 
A2 

A19 
 

 

 

Válida 

 
A5 
A9 

A22 
 

 

Válida 

A10 
A16 
A21 

* Não realizou 

A6 
A13 
A17 

 

 

Válida 

A4 
A24 

* Não realizou 

 
A11 
A20 

 

 

Parcialmente válida  
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(conclusão) 

PARTICIPANTES  ANÁLISES VALIDADE 

A8 
A15 
A18 

  

 

Parcialmente válida 

A7 
A12 
A23 

 

 

Válida 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Quadro 63: Tipo de conclusão da atividade 5 
 

TIPO DE CONCLUSÃO QUANTIDADE DE ESTUDANTES % 

Válida 12 54,55% 

Parcialmente válida 5 22,73% 

Não realizou 5 22,73% 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

E, finalmente, como havíamos destacado na análise a priori, os estudantes, 

após resolver os problemas e serem estimulados para escrever as conclusões, após 

discussão, que teve a nossa orientação, concluíram que: 

 

Para encontrar o valor dos juros simples basta aplicar a fórmula: J = Cin   

Para encontrar o valor do montante no sistema de juros simples basta aplicar a 

fórmula: M = C(1+in) 

 

5.2.7 Sétima sessão  

 

A sétima sessão, realizada no dia 27/11/2017, foi o momento onde 

apresentamos e desenvolvemos a ATIVIDADE 06: JUROS COMPOSTOS, que teve 

como objetivo apresentar o conceito de juros compostos e suas aplicações.  

Em um primeiro momento, havíamos planejado executar a atividade em 8 

grupos de 3 estudantes, no entanto, neste dia 2 deles faltaram às aulas, restando 

apenas 22 e, neste caso formamos 8 equipes, 6 delas com 3 estudantes e 2 com 2. 

Esta atividade era constituída de 08 (oito) problemas, com situações fatos do 

cotidiano dos estudantes que podem ser resolvidos com o tema abordado na atividade 

em questão e além disso, o conceito de juros compostos também foi apresentado. 

Como bem explicitado anteriormente, entregamos o material pertinente a 

ATIVIDADE 6 e desafiamos a cada estudante na resolução dos problemas ali 

elucidados. Esta atividade foi realizada em 62 min.  

A seguir, destacamos as análises que os estudantes realizaram em grupos 

sobre a temática proposta pela atividade e sua classificação como Válida, 

Parcialmente válida e Não realizou.  
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Quadro 64: Registro das conclusões construídas pelos estudantes sobre o tema abordado na atividade 6 
 

(continua) 

PARTICIPANTES  ANÁLISES VALIDADE 

 
A1 
A2 

A16 
 

 

 

Válida 

A9 
A10 
A17  

 

Parcialmente válida 

A5 
A18 

* Não realizou 

A2 
A6 

A22 
 

 

Parcialmente válida 

A8 
A11 
A19 

 
 

 

Parcialmente válida 

A15 
A21 

* Não realizou 
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(conclusão) 

PARTICIPANTES  ANÁLISES VALIDADE 

A7 
A20 
A24 

 

 

Válida 

A4 
A12 
A23 

 

 

Parcialmente válida 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Quadro 65: Tipo de conclusão da atividade 6 
 

TIPO DE CONCLUSÃO QUANTIDADE DE ESTUDANTES % 

Válida 6 27,27% 

Parcialmente válida 12 54,55% 

Não realizou 4 18,18% 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

E, finalmente, como havíamos destacado na análise a priori, os estudantes, 

após resolver os problemas e serem estimulados para escrever as conclusões, após 

discussão, que teve a nossa coordenação, concluíram que: 

 

Para encontrar o valor do montante no sistema de juros compostos basta aplicar 
a fórmula:  

  
𝑀 = 𝐶(1 + 𝑖)𝑛 

 

5.2.8 Oitava sessão 

  

A oitava sessão, realizada no dia 29/11/2017, foi o momento onde 

apresentamos e desenvolvemos a ATIVIDADE 07: O VALOR DO DINHEIRO NO 

TEMPO, que teve como objetivo apresentar o valor do dinheiro no tempo.  

Em um primeiro momento, havíamos planejado executar a atividade em 8 

grupos de 3 estudantes, no entanto, neste dia 3 deles faltaram às aulas, restando 

apenas 21 e, neste caso formamos 7 equipes com 3 estudantes. 

Esta atividade era constituída de 11 (onze) problemas, com situações fatos do 

cotidiano dos estudantes que podem ser resolvidos com o tema abordado na atividade 

em questão, tal como uma série histórica sobre o valor da cesta básica em Belém e 

sua relação com o valor médio do salário mínimo e, além disso, foram apresentados 

fatos como: o valor de R$ 100,00, ao longo do empo, considerando o período de 1994 

a 2016 e suas desvalorização causada pelo efeito inflacionário; a lei que cria o salário 

mínimo no Brasil e sua definição e destinação. 

Esta atividade foi realizada em 71 min. A seguir, destacamos as análises que 

os estudantes realizaram em grupos sobre a temática proposta pela atividade e sua 

classificação como Válida, Parcialmente válida e Não realizou.  
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Quadro 66: Registro das conclusões construídas pelos estudantes sobre o tema abordado na atividade 7 
(continua) 

PARTICIPANTES  ANÁLISES VALIDADE 

 
A1 
A5 
A8  

 

Parcialmente válida 

A4 
A9 

A15 

 

 

Parcialmente válida 

A7 
A14 
A24 

 

* 

Não realizou 

A12 
A16 
A20 

 

 

Válida 

 
A17 
A19 
A23 

 

 

Válida 
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(conclusão) 

PARTICIPANTES  ANÁLISES VALIDADE 

 
A11 
A13 
A18  

 

Válida 

A6 
A21 
A22 

 

 

Válida 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Quadro 67: Tipo de conclusão da atividade 7 
 

TIPO DE CONCLUSÃO QUANTIDADE DE ESTUDANTES % 

Válida 11 52,38% 

Parcialmente válida 6 28,57% 

Não realizou 3 14,29% 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

E, finalmente, como havíamos destacado na análise a priori, os estudantes, 

após resolver os problemas e serem estimulados para escrever as conclusões, após 

discussão, que teve a nossa coordenação, concluíram que: 

 

O valor do dinheiro muda com o tempo, pois inflação e juros, podem valorizá-lo ou 

desvalorizá-lo, na verdade o valor do dinheiro, no tempo, vai além do número expresso 

na cédula. 

 

5.2.9 Nona sessão  

 

A nona sessão, realizada no dia 01/12/2017, foi o momento onde 

apresentamos e desenvolvemos a ATIVIDADE 08: CAPITALIZAÇÃO, que teve como 

objetivo apresentar o conceito e aplicação da capitalização com depósitos iguais e 

periódicos.  

Em um primeiro momento, havíamos planejado executar a atividade em 8 

grupos de 3 estudantes, no entanto, neste dia 2 deles faltaram às aulas, restando 

apenas 22 e, neste caso formamos 8 equipes, 6 delas com 3 estudantes e 2 com 2. 

Esta atividade era constituída de 06 (seis) problemas, com situações fatos do 

cotidiano dos estudantes que podem ser resolvidos com o tema abordado na atividade 

em questão e, além disso, conceitos como de PG, bem como a soma dos termos 

gerais de tal progressão foram reforçados. 

Esta atividade foi realizada em 80 min. A seguir, destacamos as análises que 

os estudantes realizaram em grupos sobre a temática proposta pela atividade e sua 

classificação como Válida, Parcialmente válida e Não realizou.  
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Quadro 68: Registro das conclusões construídas pelos estudantes sobre o tema abordado na atividade 8 
(continua) 

PARTICIPANTES  ANÁLISES VALIDADE 

A1 
A2 

A24 

 

 

Parcialmente válida 

A10 
A17 
A23 

 

 

Válida 

A3 
A8 

* Não realizou 

A5 
A11 
A18 

 

 

Parcialmente válida 

A9 
A16 
A22 

 

* 

Não realizou 

A4 
A19 
A21 

 

 

Parcialmente válida 
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(conclusão) 

PARTICIPANTES  ANÁLISES VALIDADE 

A5 
A13 
A15 

 

 

Parcialmente válida 

A14 
A20 

 

 

Válida 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Quadro 69: Tipo de conclusão da atividade 8 
 

TIPO DE CONCLUSÃO QUANTIDADE DE ESTUDANTES % 

Válida 11 54,55% 

Parcialmente válida 6 27,27% 

Não realizou 5 22,73% 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

E, finalmente, como havíamos destacado na análise a priori, os estudantes, 

após resolver os problemas e serem estimulados para escrever as conclusões, após 

discussão, que teve a nossa coordenação, concluíram que: 

 

Para encontrar o valor do montante na realização de n depósitos iguais a P basta 
aplicar a fórmula:  

  

𝑀 = 𝑃 × [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖
] 

 
Para encontrar o valor atual (A) gerado por n depósitos/pagamentos iguais a P 
basta aplicar a fórmula:  

  

𝐴 = 𝑃 × [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖 × (1 + 𝑖)𝑛
] 

Para encontrar o valor da parcela/pagamento (P) gerado por n valor atual (A) basta 
aplicar a fórmula:  

  

𝑃 = 𝐴 × [
𝑖 × (1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
] 

 

5.2.10 Décima sessão 

  

A décima sessão, realizada no dia 06/12/2017, foi o momento onde 

apresentamos e desenvolvemos a ATIVIDADE 09: ARMADILHAS EMBUTIDAS NAS 

PROPOSTAS, que teve como objetivo apresentar meios para que seja possível 

decidir o melhor meio de efetuar uma compra: à vista ou a prazo.  

Em um primeiro momento, havíamos planejado executar a atividade em 8 

grupos de 3 estudantes, no entanto, neste dia 1 deles faltou às aulas, restando apenas 

23 e, no entanto, mantivemos a quantidade de equipes, sendo que uma delas ficou 

com 2 componentes. 
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Esta atividade era constituída de 10 (dez) problemas, com situações fatos do 

cotidiano dos estudantes que podem ser resolvidos com o tema abordado na atividade 

em questão.  

Esta atividade foi realizada em 75 min. A seguir, destacamos as análises que 

os estudantes realizaram em grupos sobre a temática proposta pela atividade e sua 

classificação como Válida, Parcialmente válida e Não realizou.  
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Quadro 70: Registro das conclusões construídas pelos estudantes sobre o tema abordado na atividade 9 
 

(continua) 

PARTICIPANTES  ANÁLISES VALIDADE 

 
A1 
A8 

A15  

 

Válida 

 
A10 
A18 
A21 

 

 

Parcialmente válida 

A3 
A16 

* Não realizou 

 
A17 
A22 
A23 

 

 

Parcialmente válida 

A5 
A14 
A19 

 

* 

Não realizou 

 
A4 

A11 
A20 

 

 

Válida 
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(conclusão) 

PARTICIPANTES  ANÁLISES VALIDADE 

A6 
A9 

A12  

 

Válida 

A7 
A13 
A24 

 

 

Parcialmente válida 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

 

 

 



314 
 
 

 

Quadro 71: Tipo de conclusão da atividade 9 
 

TIPO DE CONCLUSÃO QUANTIDADE DE ESTUDANTES % 

Válida 9 39,13% 

Parcialmente Válida 9 39,13% 

Não realizou 5 21,74% 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

E, finalmente, como havíamos destacado na análise a priori, os estudantes, 

após resolver os problemas e serem estimulados para escrever as conclusões, após 

discussão, que teve a nossa coordenação, concluíram que: 

 

Na maioria dos casos, as propagandas de vendas sem juros, na verdade não é 

verdade, pois geralmente o preço à vista se diferente do valor a prazo. 

 

5.2.11 Décima primeira sessão 

 

A décima primeira sessão, realizada no dia 11/12/2017, foi o momento onde 

apresentamos e desenvolveremos a ATIVIDADE 10: SISTEMAS DE 

FINANCIAMENTO - SAC E SAF, que teve como objetivo apresentar os dois sistemas 

de amortização que são, comumente, mais usados nos problemas e financiamentos.  

Em um primeiro momento, havíamos planejado executar a atividade em 8 

grupos de 3 estudantes, no entanto, neste dia 2 deles faltaram às aulas, restando 

apenas 22 e, neste caso formamos 8 equipes, 6 delas com 3 estudantes e 2 com 2. 

Esta atividade era constituída de 06 (seis) problemas, com situações fatos do 

cotidiano dos estudantes que podem ser resolvidos com o tema abordado na atividade 

em questão e, além disso conceitos pertinentes as definições de SAC e SAF, 

amortização, saldo devedor, prestação, soma contábil e soma financeira foram 

apresentadas. 

Esta atividade foi realizada em 79 min. A seguir, destacamos as análises que 

os estudantes realizaram em grupos sobre a temática proposta pela atividade e sua 

classificação como Válida, Parcialmente válida  e Não realizou.   

 

 



315 
 
 

 

Quadro 72: Registro das conclusões construídas pelos estudantes sobre o tema abordado na atividade 10 
 

(continua) 

PARTICIPANTES  ANÁLISES VALIDADE 

 
A1 

A16 
A20 

 

 

Válida 

 
A2 

A10 
A22 

 

 

Válida 

A9 
A15 

* Não realizou 

 
A5 
A6 

A18 

 

 

Válida 

A11 
A17 

 

* 

Não realizou 

A8 
A23 
A24  

 

Parcialmente válida 
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(conclusão) 

PARTICIPANTES  ANÁLISES VALIDADE 

A4 
A12 
A19 

 

 

Parcialmente válida 

A3 
A13 
A21 

 

 

Válida 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Quadro 73: Tipo de conclusão da atividade 10 
 

TIPO DE CONCLUSÃO QUANTIDADE DE ESTUDANTES % 

Válida 12 54,55% 

Parcialmente Válida 6 27,27% 

Não realizou 4 18,18% 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

E, finalmente, como havíamos destacado na análise a priori, os estudantes, 

após resolver os problemas e serem estimulados para escrever as conclusões, após 

discussão, que teve a nossa coordenação, concluíram que: 

 

Quando consideramos a soma contábil, o SAC é a melhor opção, uma vez que a 

soma dos valores pagos é menor que o SAF; 

Quando consideramos a soma financeira, o SAC  e o SAF são equivalentes; 

O valor das parcelas, no SAC diminui, em PA,  a cada mês. 

 

5.2.12 Décima segunda sessão 

 

A décima segunda sessão, realizada no dia 13/12/2017, foi designada para 

que os estudantes realizassem a avaliação das atividades aplicadas e também o pós-

teste. Este foi o ato da pesquisa, o último encontro, sendo assim, agradecemos a 

contribuição de todos, desejamos sucesso, em todos os aspectos de suas vidas.  

Vamos, agora apresentar alguns fatos pertinentes à avaliação da aplicação 

da sequência didática, na concepção dos estudantes. 

Quando indagamos sobre as atividades, obtivemos: 23 dos 24 estudantes 

disseram que roteiro da atividade entregue pelo professor foi cumprido e um deles 

afirmara que o mesmo foi cumprido razoavelmente; com relação ao material didático 

entregue, se foi satisfatório para o desenvolvimento das atividades, bem como os 

recursos utilizados, foram satisfatórios quanto à quantidade e à qualidade das 

atividades, com índices idênticos. 

Quando perguntamos sobre uma autoavaliação, 15 dos estudantes 

destacaram que conseguiram aprender o conteúdo proposto em cada atividade e o 

restante, 9 deles, afirmaram que aprendera de modo razoável;  16 dos estudantes 
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destacaram que participara com bastante interesse de aprender o conteúdo proposto 

na aula e o restante, 8 deles, afirmaram que aprenderam de modo razoável; quanto a 

integração entre os colegas, 19 deles afirmaram que se integraram bastante, sendo 

eu o restante, 5 estudantes, afirmaram que aprendera de modo razoável. 

Além disso, a seguir, apresentamos alguns destaques adicionais realizados 

pelos estudantes sobre: as atividades, o instrutor, a organização e material utilizado e 

outros comentários pertinentes à contribuição da temática abordada e a formação 

cidadã. 

 

5.2.12.1 Quanto às atividades 

 

Neste momento, apresentamos o resultado de algumas análises realizadas 

pelos estudantes, sujeito da pesquisa, com relação a opinião deles sobre as atividades 

que lhes foram aplicadas. 

 

Quadro 74: Registro das opiniões dos estudantes sobre as atividades 
 

(continua) 

AVALIAÇÕES 
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(conclusão) 

AVALIAÇÕES 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Os fatos explicitados destacam que, na concepção dos estudantes, as 

atividades que lhes foram apresentadas, contribuíram de modo positivo para a 

aprendizagem dos mesmos. Além dessas considerações, outras com palavras como 

gostei, foram citadas.  

 

5.2.12.2 Quanto ao instrutor 

 

Neste momento, apresentamos o resultado de algumas análises realizadas 

pelos estudantes, sujeito da pesquisa, com relação à opinião deles sobre o instrutor.  
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Quadro 75: Registro das opiniões dos estudantes sobre o instrutor 
 

AVALIAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Os fatos explicitados destacam que, na concepção dos estudantes, o instrutor 

contribuiu de forma significativa com as atividades, demonstrando condução do 

processo de ensino aprendizagem.  

 

5.2.12.3 Quanto à organização e ao material utilizado 

 

Neste momento, apresentamos o resultado de algumas análises realizadas 

pelos estudantes, sujeito da pesquisa, com relação à opinião deles sobre a 

organização e material utilizado. 

 

Quadro 76: Registro das opiniões dos estudantes sobre a organização e material 
utilizado 

 

AVALIAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Os fatos explicitados destacam que, na concepção dos estudantes, o material 

que lhes foi apresentado, desde as atividades, as informações, os temas e as 

discussões que surgiram no âmbito da aplicação da sequência didática, colaboram de 

forma positiva para o entendimento das temáticas explicitadas. 

 

5.2.12.4 Comentários adicionais sobre os conteúdos abordados em relação aos 

aspectos da vida cidadã 

 

Neste momento, apresentamos o resultado de algumas análises realizadas 

pelos estudantes, sujeito da pesquisa, com relação à opinião deles sobre a relação 

entre os conteúdos abordados e os  aspectos da vida cidadã. 

 

Quadro 77: Registro das opiniões dos estudantes sobre a relação entre os conteúdos 
e os aspectos da cidadania 

 

(continua) 

AVALIAÇÕES 
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(conclusão) 

AVALIAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Os fatos explicitados destacam que, na concepção dos estudantes, as ações 

desenvolvidas na pesquisa, que entre outras coisas, destacara temas de relevância 

social, como juros, compras à vista ou a prazo, capitalização, inflação, impostos, 

previdência, entre outros aspectos; de forma direta, colaborou para a formação cidadã 

dos mesmos, auxiliando-os em algumas tomadas de decisões importantes, que 

comumente, no dia a dia, cada um de nós é levado a fazer. 

Com relação as informações produzidas através da aplicação do pós-teste, 

as mesmos serão, de forma mais explicitadas no momento das análises dos 

resultados, que no caso específico, será destacado no tópico 6.2 desta dissertação. 

 

5.3 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO EXPERIMENTO 

 

Neste momento, após a aplicação das etapas previstas na pesquisa, 

apresentamos uma síntese sobre os encontros, para que, no capítulo a seguir, sejam 

realizadas as devidas analises e as validações. 

Na realização da ATIVIDADE 1, por ser a primeira delas e pela pesquisa ter 

como foco a aplicação de uma sequência didática diferente da tradicional, fato que 

precisa de que os estudantes pudessem ler bastante, fazer comentários e depois 

concluir, tivemos algumas dificuldades, uma vez que os estudantes não estão 

acostumados com essa dinâmica no âmbito de sala de aula. Vale lembrar que esse 

fato permeou as duas primeiras atividades, depois os estudantes sentiram-se mais à 

vontade e pegaram o ritmo do que nos propusemos a realizar.  

Um fato curioso a ser destacado na pesquisa foi que, se considerarmos todas 

as aulas ministradas desde o início do ano letivo até o último dia antes da aplicação 

das atividades da sequência didática, levando em conta todas as possíveis presenças 

dos estudantes, teríamos então 2970 indicações de presenças nas aulas, no entanto 

o registro do diário de classe apresenta 2454 presenças, ou seja, 82,62% de 

frequência média nas aulas e 17,37% de faltas, nas mesmas condições. 

Agora, ao levarmos em conta o tempo da aplicação da sequência didática, 

bem como dos dois testes, a possibilidade seria de 576 presenças, dos quais 

obtivemos 518, que representa um percentual de 89,93% de frequência e 10,07% de 

ausência nas atividades realizadas durante a pesquisa. Vejamos graficamente: 
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Gráfico 32: Frequências nas aulas e na pesquisa 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

É valido destacar que estudos de Santos, C. (2013), realizado em Belém, teve 

comportamento semelhante, pois até mesmo, no caso da pesquisa citada, os 

estudantes que estavam em dependência de estudos em Matemática, aumentaram a 

frequência nas aulas durante o experimento realizado pela pesquisadora. 

Com relação ao ensino-aprendizagem proporcionado em cada atividade 

realizada, pelo fato de algumas discussões em grupo, os estudantes, através dos 

desafios apresentados nas questões, passaram a ser sujeitos ativos na produção do 

conhecimento, fato que é indispensável para que haja um aprendizagem significativa 

e com maios eficiência, vejamos os detalhes de um estudo dos Laboratórios Nacionais 

de Treinamento (National Training Laboratories (NTL),   nos Estados Unidos. 
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Figura 21: Pirâmide de Aprendizagem 

 

Fonte: Adaptado de NTL (apud Meister 1999, p.70).   

 

Sendo assim, o modelo apresentado anteriormente indica que “quanto mais 

ações ativas o aluno tiver frente a um conhecimento, mais facilmente esse conteúdo 

transmitido será retido pelo aluno” (SIQUEIRA, 2013, p.17).  

Além disso, como bem dissemos, cada atividade foi programada para ser 

realizada em duas aulas de 45 min cada uma, acontece que pelos fatos anteriormente 

elucidados, à medida em que a aplicação da sequência acontecia, o tempo para fazer 

as leituras necessárias, bem como resolver os problemas foram reduzidos. Vejamos 

o tempo necessário para a realização de cada atividade no gráfico. 
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Gráfico 33: Tempo, em minutos, utilizado na aplicação das atividades 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Constatamos mais uma vez uma diminuição considerável no tempo gasto 

para a realização das atividades, reafirmando a ideia defendida por Sá, P. (1999), pois 

a “a experiência tem mostrado que o educando fica mais rápido à medida que as 

atividades são vencidas e deste modo o maior tempo gasto no início é recompensado 

posteriormente” (p. 81). Além disso, outros trabalhos, tais como os de Santos, R. 

(2017) e Salgado (2011), que realizaram metodologia semelhante, confirmaram a 

ideia de Sá, P. (1999)  

Sendo assim, é perfeitamente possível se trabalhar por meio de situações 

investigativas em sala de aula sem prejudicar o cumprimento do programa curricular.  

A seção a seguir corresponde a análise a posteriori e a validação, que é a 

última etapa de uma pesquisa que tem como metodologia o uso da Engenharia 

Didática. 
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6 ANÁLISE A POSTERIORI E VALIDAÇÃO 

 

Esta seção do trabalho foi direcionada para análise a posteriori e a validação 

dos resultados da aplicação das atividades da sequência didática, isto é, faremos a 

exposição dos os resultados obtidos a partir do confronto entre as informações 

produzidas durante a experimentação; que por sua vez foi usada para que 

pudéssemos elucidar conclusões acerca de nossa pesquisa, tendo como base o 

objetivo de avaliar os efeitos da aplicação de uma sequência didática, que se 

diferencia da tradicional, para o ensino de Matemática Financeira que privilegia 

os aspectos práticos do financiamento sobre a participação e desempenho da 

resolução de questões envolvendo o assunto de estudantes do 3º ano do ensino 

médio. 

Salientamos que as informações aqui apresentados foram frutos das 

produções dos estudantes em sala de aula, das discussões ocorridas durante os 

encontros e dos diagnósticos obtidos com os pré e pós-testes. Deste modo que, 

apresentaremos a análise a posteriori por sessão de ensino consoante análise a priori.  

Além disso, as questões aplicadas no pré-teste e no pós-teste foram 

corrigidas e comparadas de acordo com os métodos estatísticos apropriados. A 

sequência didática foi desenvolvida em 10 (dez) sessões, que a seguir passaremos a 

fazer a devida análise a posteriori. 

 

6.1 ANÁLISE A POSTERIORI DAS AULAS PROPOSTAS NAS SESSÕES DE 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

As sessões de ensino-aprendizagem foram compostas de aulas enumeradas 

de 1 a 10, onde cada uma destas possui um tema referente a um conteúdo 

Matemático, no âmbito da Matemática Financeira e seu respectivo objetivo. A seguir 

explicitaremos cada uma das análises a posteriori das sessões de ensino, bem como 

buscaremos destacar fatores que nos permitiram concluir que as mesmas surtiram 

efeitos no âmbito da Educação Matemática. 
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6.1.1 Análise a posteriori da primeira sessão de ensino-aprendizagem 

 

No nosso segundo encontro que foi a primeira sessão de ensino-

aprendizagem, aplicamos a Atividade 1, cujo título era FATOR DE AUMENTO E 

DESCONTO e tinha como objetivo de apresentar, a partir de problemas reais do 

contexto dos estudantes os fatores de aumento e de desconto, de modo que, através 

da realização de problemas, com auxílio da calculadora, fosse possível, através do 

trabalho em equipe, onde os estudantes pudessem interagir entre si e trocar ideias de 

como resolver as diversas situações apresentadas sobre o tema em questão e, como 

consequência, ao perceber certas regularidades no processo, fosse possível enunciar 

uma regra de como encontrar um fator de aumento e de desconto. 

No início da sessão procuramos construir com os estudantes um contrato 

didático, de modo que fosse possível proporcionar-lhes a aquisição do conhecimento 

por meio de suas próprias construções. Para Almouloud (2007, p. 90) “as escolhas 

pedagógicas, o tipo de trabalho proposto aos alunos, os objetivos de formação, a 

epistemologia do professor, as condições de avaliação, etc., fazem parte dos 

determinantes essenciais do contrato didático”.  

Logo em seguida, fizemos a distribuição de uma calculadora científica para 

cada estudante e permitimos que todos tivessem oportunidade de manuseá-la a 

calculadora e, além disso, fizemos um pequeno treinamento de como deveriam fazer 

o manuseio destes instrumentos didáticos que usaríamos durante toda a pesquisa.  

Com relação ao material tecnológico, neste caso como supramencionado a 

calculadora, foi possível verificar o que Melo (2008) destaca, pois muitos estudantes 

tiveram dificuldades para executar as funções mais simples da calculadora como abri-

la ou ligá-la e desligá-la, evidenciando que não sabiam manuseá-la, apresentando 

muitas dúvidas. Tal fato nos leva a concordar com este pesquisador, pois o mesmo 

destaca que essa dificuldade é consequência da falta de utilização das tecnologias no 

âmbito escolar, negando ao discente a possibilidade de exploração dos 

conhecimentos que as tecnologias podem lhes proporcionar, assim como mostrou 

Jucá (2008), Schifel (2006), Borba e Selva (2010), Silva; Silva Pires e Sá (2010), 

Altiparmark e Õzdogan (2010) e tanto outros pesquisadores que tem se dedicado ao 

estudo das tecnologias em sala de aula. 

Quanto ao desenvolvimento da atividade desta sessão, foi possível perceber 

o envolvimento de todos, apesar de algumas dificuldades durante a resolução das 
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questões, bem como no memento de fazer as conclusões, como havíamos previsto 

nas análises a priori. Dois fatos podem ser considerados para que tais dificuldades se 

evidenciassem, primeiro, a metodologia aplicada era nova para os estudantes e, 

segundo, a dependência, por parte de muitos, em ter o professor ao lado, pois sempre 

nos chamavam para ajudar-lhes nas respostas ou então dá-las. 

Na verdade, este fato pode ser percebido em muitas aulas, uma vez que, 

infelizmente a prática pedagógica tem sido muito centrada no professor e, deste modo 

os estudantes têm passado a ser meros receptores do conhecimento formulado por 

eles, tendo pouca ou nenhuma chance de participar ativamente desta construção.  

Ao discorrer sobre isso Brousseau (2009) defende que é fundamental que o 

estudante torne-se autônomo no processo de construção e aquisição do saber para 

que sua aprendizagem venha a tornar-se significativa, cabendo ao professor dentro 

deste processo, a função de mediador.  

Sá, P. (2009, p. 19) destaca que: 

 
Se o aluno for instigado a desenvolver seu espírito investigativo poderá ser 
conduzido a um amadurecimento científico e matemático que o tornará cada 
vez mais autônomo e consciente da sua capacidade de apostar na 
curiosidade e na possibilidade de buscar o conhecimento por meio da 
investigação.  

 

Deste modo, faz-se necessário que se procure trabalhar, com mais 

frequência, com processo de investigação em sala de aula. 

Sendo assim, a despeito das dificuldades apresentadas durante o 

desenvolvimento da atividade em questão, tendo em vista a participação de todos os 

estudantes presentes à sessão de ensino ora analisada, considerando as conclusões 

explicitas nos quadros 54 e 55, onde praticamente 65% dos estudantes presentes 

conseguiram fazer uma conclusão válida e os demais, parcialmente válida; podemos 

considerar que, a atividade 01 teve seus objetivos atingidos e, nessas condições foi 

considera válida e, por este motivo a recomendamos para ser usada no âmbito da 

Educação Matemática. 

 

6.1.2 Análise a posteriori da segunda sessão de ensino-aprendizagem 

 

No nosso terceiro encontro que foi a segunda sessão de ensino-

aprendizagem, aplicamos a Atividade 2, cujo título era AUMENTOS E DESCONTOS 
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SUCESSIVOS e tinha como objetivo de apresentar, a partir de problemas reais do 

contexto dos estudantes situações que propiciassem o uso de aumentos e descontos 

sucessivos, de modo, com auxílio da calculadora, fosse possível, através do trabalho 

em equipe, onde os estudantes pudessem interagir entre si e trocar ideias de como 

resolver as diversas situações apresentadas sobre o tema em questão e, como 

consequência, ao perceber certas regularidades no processo, fosse possível enunciar 

uma regra de como encontrar um fator para aumentos e/ou descontos sucessivos. 

Na análise a priori da atividade 2, esperávamos que os estudantes fossem 

capazes de relacionar o fator de correção para um aumento de a% e, de modo 

sucessivo, um desconto de b%, como o valor expresso pela razão entre (100 + a)(100 

– b) e 100; isto é, para F, como valor do fator de correção, esperamos que os discentes 

sintetizem, neste caso, para i uma taxa de aumento e j, de desconto, que F = (1 + i)(1– 

j), onde i e j representam os valores das taxas unitárias de aumento e desconto, 

respectivamente. Além disso considerávamos ainda possíveis dificuldades no âmbito 

do processo de construção das sínteses e conclusões. 

Deste modo, na aplicação da referida atividade pudemos validar 

positivamente tal análise, tendo em vista os resultados apresentados nos quadros 56 

e 57, onde quase 80% dos estudantes, através de suas produções, conseguiram 

explicitar conclusões válidas e parcialmente válidas, no âmbito dos conceitos 

trabalhados na atividade e, por este motivo, a despeito das dificuldades apresentadas 

durante o desenvolvimento da atividade 2; podemos considerar que, a atividade 2 teve 

seus objetivos atingidos e portanto, foi considera válida e, sendo assim, a 

recomendamos para ser usada no âmbito da Educação Matemática. 

 

6.1.3 Análise a posteriori da terceira sessão de ensino-aprendizagem 

 

No nosso quarto encontro que foi a terceira sessão de ensino-aprendizagem, 

aplicamos a Atividade 3, cujo título era INFLAÇÃO e tinha como objetivo de 

apresentar, a partir de problemas reais do contexto dos estudantes situações que 

propiciassem o uso de conceitos relativos à inflação, de modo, com auxílio da 

calculadora, fosse possível, através do trabalho em equipe, onde os estudantes 

pudessem interagir entre si e trocar ideias de como resolver as diversas situações 

apresentadas sobre o tema em questão e, como consequência, ao perceber certas 
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regularidades no processo, fosse possível enunciar uma regra de como encontrar o 

impacto da inflação na vida das pessoas. 

Na análise a priori da atividade 3,  esperávamos que os estudantes fossem 

capazes de relacionar a inflação e o fator de correção, de modo que, assim sejam, 

capazes de entender o quanto a inflação pode influenciar na vida de cada um de nós, 

de como faz o trabalhador perder o poder de compra de seu erário. Além disso 

considerávamos ainda possíveis dificuldades no âmbito do processo de construção 

das sínteses e conclusões. 

Deste modo, na aplicação da referida atividade pudemos validar 

positivamente tal análise, tendo em vista os resultados apresentados nos quadros 58 

e 59, onde 90% dos estudantes, através de suas produções, conseguiram explicitar 

conclusões válidas e parcialmente válidas, no âmbito dos conceitos trabalhados na 

atividade e, por este motivo, a despeito das dificuldades apresentadas durante o 

desenvolvimento da sessão de ensino; podemos considerar que, a atividade 3 teve 

seus objetivos atingidos e portanto, foi considera válida e, sendo assim, a 

recomendamos para ser usada no âmbito da Educação Matemática. 

 

6.1.4 Análise a posteriori da quarta sessão de ensino-aprendizagem 

 

No nosso quinto encontro que foi a quarta sessão de ensino-aprendizagem, 

aplicamos a Atividade 4, cujo título era TAXAS NOMINAL, EFETIVA E REAL e tinha 

como objetivo de apresentar, a partir de problemas reais do contexto dos estudantes 

situações que propiciassem o uso de conceitos relativos aos diversas tipos de taxas, 

de modo, com auxílio da calculadora, fosse possível, através do trabalho em equipe, 

onde os estudantes pudessem interagir entre si e trocar ideias de como resolver as 

diversas situações apresentadas sobre o tema em questão e, como consequência, ao 

perceber certas regularidades no processo, fosse possível enunciar uma regra de 

como relacionar os tipos de taxas estudadas na atividade em questão. 

Na análise a priori da atividade 4,  esperávamos que os estudantes fossem 

capazes de relacionar os de fatores de aumento sucessivos com a taxa efetiva e, além 

disso, fazer a relação entre a inflação e a taxa real. Além disso considerávamos ainda 

possíveis dificuldades no âmbito do processo de construção das sínteses e 

conclusões. 
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Deste modo, na aplicação da referida atividade pudemos validar 

positivamente tal análise, tendo em vista os resultados apresentados nos quadros 60 

e 61, onde quase 70% dos estudantes, através de suas produções, conseguiram 

explicitar conclusões válidas no âmbito dos conceitos trabalhados na atividade e, por 

este motivo, a despeito das dificuldades apresentadas durante o desenvolvimento da  

sessão de ensino; podemos considerar que a atividade 4 teve seus objetivos atingidos 

e portanto, foi considera válida e, sendo assim, a recomendamos para ser usada no 

âmbito da Educação Matemática. 

 

6.1.5 Análise a posteriori da quinta sessão de ensino-aprendizagem 

 

No nosso sexto encontro que foi a quinta sessão de ensino-aprendizagem, 

aplicamos a Atividade 5, cujo título era JUROS SIMPLES  e tinha como objetivo de 

apresentar, a partir de problemas reais do contexto dos estudantes situações que 

propiciassem o uso de conceitos relativos aos juros simples, de modo, com auxílio da 

calculadora, fosse possível, através do trabalho em equipe, onde os estudantes 

pudessem interagir entre si e trocar ideias de como resolver as diversas situações 

apresentadas sobre o tema em questão e, como consequência, ao perceber certas 

regularidades no processo, fosse possível enunciar uma regra de como encontrar o 

valor dos juros simples e do montante para tal regime. 

Na análise a priori da atividade 5, esperávamos que os estudantes fossem 

capazes de relacionar os conceitos de PA com juros simples, bem como a sintetização 

de fórmulas para os cálculos dos juros simples e do montante. Além disso 

considerávamos ainda possíveis dificuldades no âmbito do processo de construção 

das sínteses e conclusões. 

No desenvolvimento desta atividade, apresentamos um problema com 

algumas instruções para que os estudantes resolvessem-no e completassem uma 

tabela, na qual o valor dos juros simples e do momentos iriam aparecendo e, depois 

de algumas leituras, os discentes seguiram corretamente a orientação da questão e 

completaram a tabela, de modo a ficar evidente que o valor dos juros simples de um 

capital é sempre o mesmo ao final de cada período. 

Depois que os estudantes completaram a tabela, os conceitos de juros, 

capital, taxas de juros foram explicitados e, deste modo, através de mais problemas, 

leituras e resolução dos mesmos, a despeito das dificuldades apresentadas durante o 
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desenvolvimento da atividade em questão, assim como havíamos previsto nas 

análises a priori desta atividade, podemos considerar que os objetivos traçados para 

esta sessão foram alcançados. 

Deste modo, na aplicação da referida atividade pudemos validar 

positivamente tal análise, tendo em vista os resultados apresentados nos quadros 62 

e 63, onde quase 78% dos estudantes, através de suas produções, conseguiram 

explicitar conclusões válidas ou parcialmente válidas no âmbito dos conceitos 

trabalhados na atividade e, por este motivo, a despeito das dificuldades apresentadas 

durante o desenvolvimento da  sessão de ensino; podemos considerar que a atividade 

5 teve seus objetivos atingidos e portanto, foi considera válida e, sendo assim, a 

recomendamos para ser usada no âmbito da Educação Matemática. 

 

6.1.6 Análise a posteriori da sexta sessão de ensino-aprendizagem 

 

No nosso sétimo encontro que foi a sexta sessão de ensino-aprendizagem, 

aplicamos a Atividade 6, cujo título era JUROS COMPOSTOS  e tinha como objetivo 

de apresentar, a partir de problemas reais do contexto dos estudantes situações que 

propiciassem o uso de conceitos relativos aos juros compostos, de modo, com auxílio 

da calculadora, fosse possível, através do trabalho em equipe, onde os estudantes 

pudessem interagir entre si e trocar ideias de como resolver as diversas situações 

apresentadas sobre o tema em questão e, como consequência, ao perceber certas 

regularidades no processo, fosse possível enunciar uma regra de como encontrar o 

valor dos juros compostos e do montante para tal regime.  

Na análise a priori da atividade 6, esperávamos que os estudantes fossem 

capazes de relacionar os conceitos de PG com juros compostos, bem como que 

verificassem que o sistema de capitalização composta equivale à aumentos 

sucessivos com a mesma taxa, sintetizando consequentemente a fórmula para o 

cálculo do montante no regime em questão. Além disso considerávamos ainda 

possíveis dificuldades no âmbito do processo de construção das sínteses e 

conclusões. 

No desenvolvimento desta atividade, apresentamos um problema com 

algumas instruções para que os estudantes resolvessem-no e completassem uma 

tabela, na qual o valor dos juros compostos e do momentos iriam aparecendo e, 

depois de algumas leituras, os discentes seguiram corretamente a orientação da 
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questão e completaram a tabela, de modo a ficar evidente que o valor dos juros 

compostos de um capital é sempre  variável ao final de cada período 

Depois que os estudantes completaram a tabela, o conceito de juros 

compostos, foi explicitado e, deste modo, através de mais problemas, leituras e 

resolução dos mesmos, a despeito das dificuldades apresentadas durante o 

desenvolvimento da atividade em questão, assim como havíamos previsto nas 

análises a priori desta atividade. 

Deste modo, na aplicação da referida atividade pudemos validar 

positivamente tal análise, tendo em vista os resultados apresentados nos quadros 64 

e 65, onde quase 82% dos estudantes, através de suas produções, conseguiram 

explicitar conclusões válidas ou parcialmente válidas no âmbito dos conceitos 

trabalhados na atividade e, por este motivo, a despeito das dificuldades apresentadas 

durante o desenvolvimento da sessão de ensino; podemos considerar que a atividade 

6 teve seus objetivos atingidos e portanto, foi considera válida e, sendo assim, a 

recomendamos para ser usada no âmbito da Educação Matemática. 

 

6.1.7 Análise a posteriori da sétima sessão de ensino-aprendizagem 

 

No nosso oitavo encontro que foi a sétima sessão de ensino-aprendizagem, 

aplicamos a Atividade 7, cujo título era O VALOR DO DINHEIRO NO TEMPO  e tinha 

como objetivo de apresentar, a partir de problemas reais do contexto dos estudantes 

situações que propiciassem fazer a verificação de que o valor de compra do dinheiro 

muda com o passar do tempo, pois alguns fatores como juros, inflação são decisivos 

na situação. Sendo assim, com auxílio da calculadora, fosse possível, através do 

trabalho em equipe, onde os estudantes pudessem interagir entre si e trocar ideias de 

como resolver as diversas situações apresentadas sobre o tema em questão e, como 

consequência, ao perceber certas regularidades no processo, fosse possível enunciar 

uma regra de como fazer uma avaliação de como o valor do dinheiro, isto é, o poder 

de compra muda com o tempo.  

Na análise a priori da atividade 7, esperávamos que os estudantes fossem 

capazes de entender que o estudo das taxas leva em consideração o fator de aumento 

e a inflação. Além disso considerávamos ainda possíveis dificuldades no âmbito do 

processo de construção das sínteses e conclusões. 
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Nesta atividade foram explicitados textos informativos sobre o que vem a ser 

a cesta básica e sua relação com o poder de compra do salário mínimo, apresentado 

inclusive uma série histórica sobre a relação entre o valor da cesta básica e o valor do 

salário mínimo em Belém , de modo que os estudantes perceberam que nem sempre 

quando o salário sobe, na verdade o poder de compra vai junto com o aumento dado. 

Os estudantes destacaram que os juros e a inflação são preponderantes para 

que possamos avaliar o valor do dinheiro e não apenas o número que consta na 

cédula.  

Sendo assim, a despeito das dificuldades apresentadas durante o 

desenvolvimento da atividade em questão, assim como havíamos previsto nas 

análises a priori desta atividade. 

Deste modo, na aplicação da referida atividade pudemos validar 

positivamente tal análise, tendo em vista os resultados apresentados nos quadros 66 

e 67, onde quase 86% dos estudantes, através de suas produções, conseguiram 

explicitar conclusões válidas ou parcialmente válidas no âmbito dos conceitos 

trabalhados na atividade e, por este motivo, a despeito das dificuldades apresentadas 

durante o desenvolvimento da  sessão de ensino; podemos considerar que a atividade 

7 teve seus objetivos atingidos e portanto, foi considera válida e, sendo assim, a 

recomendamos para ser usada no âmbito da Educação Matemática. 

 

6.1.8 Análise a posteriori da oitava sessão de ensino-aprendizagem 

 

No nosso nono encontro que foi a oitava sessão de ensino-aprendizagem, 

aplicamos a Atividade 8, cujo título era CAPITALIZAÇÃO e tinha como objetivo de 

apresentar, a partir de problemas reais do contexto dos estudantes situações que 

propiciassem fazer a verificação da construção do conceito de capitalização. 

Na análise a priori da atividade 8, esperávamos que os estudantes fossem 

capazes de entender o conceito e aplicação da capitalização em situações práticas 

da vida, bem como ter a percepção de algumas dificuldades e, deste modo, 

pretendíamos verificar os obstáculos e desafios encontrados pelos discentes no 

processo da resolução das situações propostas. 

Os estudantes começaram resolvendo um problema que exigia deles o 

cálculo do valor do momento de um dado capital em diversos meses após a aplicação 

e, através de outro problema, com algumas instruções e indagações adicionais foram 
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desafiados a fazer uma reflexão sobre o quanto uma pessoa teria, ao longo de 5 

meses, a uma dada taxa mensal, realizando cinco depósitos. 

Na realização desta atividade as dificuldades foram consideráveis, uma vez 

que os mesmos tiveram que relembrar da fórmula da soma dos termos de uma PG 

para que fosse possível fazer a dedução de uma regra geral para o encontro do 

montante genérico em função da taxa i e do valor P de cada pagamento/parcela. 

Sendo assim, a despeito das dificuldades apresentadas durante o 

desenvolvimento da atividade em questão, assim como havíamos previsto nas 

análises a priori desta atividade. 

Deste modo, na aplicação da referida atividade pudemos validar 

positivamente tal análise, tendo em vista os resultados apresentados nos quadros 68 

e 69, onde cerca de 77% dos estudantes, através de suas produções, conseguiram 

explicitar conclusões válidas ou parcialmente válidas no âmbito dos conceitos 

trabalhados na atividade e, por este motivo, a despeito das dificuldades apresentadas 

durante o desenvolvimento da  sessão de ensino; podemos considerar que a atividade 

8 teve seus objetivos atingidos e portanto, foi considera válida e, sendo assim, a 

recomendamos para ser usada no âmbito da Educação Matemática. 

 

6.1.9 Análise a posteriori da nona sessão de ensino-aprendizagem 

 

No nosso décimo encontro que foi a nona sessão de ensino-aprendizagem, 

aplicamos a Atividade 9, cujo título era ARMADILHAS EMBUTIDAS NAS 

PROPOSTAS  e tinha como objetivo de apresentar, a partir de problemas reais do 

contexto dos estudantes situações que propiciassem fazer a verificação as armadilhas 

embutidas nas diversas propostas que lhes são apresentadas cotidianamente. 

Na análise a priori da atividade 9, esperávamos que os estudantes fossem 

capazes de entender que, na maioria das vezes, as compras parcelas, mesmo que 

sejam anunciadas como sem juros, na verdade existe a cobrança de juros e que, em 

muitas situações, caso a pessoa tenha como comprar, após uma análise matemática, 

à vista é sempre melhor. E, além disso, verificar os obstáculos e desafios encontrados 

pelos discentes no processo da resolução das situações propostas. 

Para a realização dessa atividade começamos indagando os estudantes 

através de um problema que versava sobre uma compra à vista com desconto ou em 

diversas parcelas pelo valor expresso na etiqueta. 
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Depois de muitas das diversas atividades realizadas até que chegássemos a 

atividade 9, os estudantes já conseguiram ter a percepção que, de fato, a compra à 

vista sempre apresenta um valor menor em relação a uma compra a prazo. 

Sendo assim, indagamos mais, será que sempre é melhor comprar à vista? E 

para que, essa resposta fosse dada com argumentos matemáticos plausíveis, 

apresentamos mais problemas, que exigiam leitura, debate entre os estudantes e que, 

após algumas reflexões foram capazes de sintetizar aquilo que havíamos previsto.  

Outrossim, a despeito das dificuldades apresentadas durante o 

desenvolvimento da atividade em questão, assim como havíamos previsto nas 

análises a priori desta atividade. 

Deste modo, na aplicação da referida atividade pudemos validar 

positivamente tal análise, tendo em vista os resultados apresentados nos quadros 70 

e 71, onde cerca de 78% dos estudantes, através de suas produções, conseguiram 

explicitar conclusões válidas ou parcialmente válida no âmbito dos conceitos 

trabalhados na atividade e, por este motivo, a despeito das dificuldades apresentadas 

durante o desenvolvimento da  sessão de ensino; podemos considerar que a atividade 

9 teve seus objetivos atingidos e, e portanto, foi considera válida e, sendo assim, a 

recomendamos para ser usada no âmbito da Educação Matemática. 

 

6.1.10 Análise a posteriori da décima sessão de ensino-aprendizagem 

 

No nosso décimo primeiro encontro que foi a décima sessão de ensino-

aprendizagem, aplicamos a Atividade 10, cujo título era SISTEMAS DE 

FINANCIAMENTO - SAC E SAF  e tinha como objetivo de apresentar, a partir de 

problemas reais do contexto dos estudantes, apresentar os conceitos de SAC e SAF, 

bem como uma análise comparativa entre essas duas formas de financiamento. 

Na análise a priori da atividade 10, esperávamos que os estudantes fossem 

capazes de entender a aplicação dos sistemas de amortização no cotidiano deles 

Logo de início apresentamos os conceitos e duas tabelas para serem 

preenchidas, onde tratava-se de uma simulação de um empréstimo do mesmo valor 

e com a mesma taxa, mudando apenas do SAC para o SAF. 

O ato de completar essas tabelas foi bastante trabalhoso, muitas dificuldades 

foram sendo apresentadas, os estudantes precisaram ler bastante e trocar ideias entre 
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si e, deste modo foi possível completar as tabelas, resolver os demais problemas 

apresentados e estabelecer uma comparação entre os dois sistemas em estudo. 

Sendo assim, a despeito das dificuldades apresentadas durante o 

desenvolvimento da atividade em questão, assim como havíamos previsto nas 

análises a priori desta atividade. 

Deste modo, na aplicação da referida atividade pudemos validar 

positivamente tal análise, tendo em vista os resultados apresentados nos quadros 72 

e 73, onde quase 55% dos estudantes, através de suas produções, conseguiram 

explicitar conclusões válidas no âmbito dos conceitos trabalhados na atividade e, por 

este motivo, a despeito das dificuldades apresentadas durante o desenvolvimento da  

sessão de ensino; podemos considerar que a atividade 10 teve seus objetivos 

atingidos e portanto, foi considera válida e, sendo assim a recomendamos para ser 

usada no âmbito da Educação Matemática. 

A seguir, apresentamos o desempenho dos estudantes na realização dos dois 

testes, bem como realizaremos as devidas análises e reflexões. 

 

6.2 ANÁLISE DO DESEMPENHO  

 

Nosso objetivo nesta seção era comparar o desempenho dos estudantes na 

resolução das questões antes e após serem desenvolvidas todas as atividades da 

sequência didática referentes aos temas da Matemática Financeira.  

À análise do desempenho dos estudantes nos dois testes inicia-se, fazendo um 

estudo, por questão, o percentual de erro, acerto e em branco, para ambos os exames. 

A análise dos resultados foi feita com base nas seguintes categorias, a saber: 

Acerto: quando o estudante apresentou uma resolução e o resultado estava 

correto.  

Erro: quando o estudante apresentou uma resolução e o resultado não estava 

correto. 

Branco: quando o estudante não apresentou nenhuma resolução. 
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Quadro 78: Desempenho por questão nos testes 
 

Estudantes/ 

Questões 

ACERTOS (%) ERROS (%) BRANCOS (%) 

PRÉ PÓS PRÉ PÓS PRÉ PÓS 

Questão 1 29,17 91,67 50 8,33 20,83 0 

Questão 2 0 66,67 70,83 33,33 29,17 0 

Questão 3 0 50 58,33 50 41,67 0 

Questão 4 0 87,5 16,67 12,5 83,33 0 

Questão 5a 41,67 100 20,83 0 37,5 0 

Questão 5b 54,17 100 0 0 45,83 0 

Questão 5c 0 20,837 37,5 66,67 62,5 12,5 

Questão 5d 16,67 100 4,17 0 79,17 0 

Questão 6a 0 95,83 25 4,17 75 0 

Questão 6b 4,17 91,67 4,17 8,33 91,67 0 

Questão 7a 0 66,67 16,67 33,33 83,33 0 

Questão 7b 0 91,67 4,17 8,33 83,33 0 

Questão 8 0 87,5 16,67 12,5 83,33 0 

Questão 9 0 66,67 16,67 33,33 83,33 0 

Questão 10 0 79,17 8,33 20,83 91,67 0 

Questão 11 12,5 41,67 12,5 54,17 75 4,17 

Questão 12 12,5 45,83 33,33 45,83 54,17 8,33 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

                                            
7 A questão 5C, que solicitava que os estudantes encontrassem o valor da taxa em um problema de 
juros simples, mais detalhes (cf. Apêndice D), tinha como resposta, considerando a notação percentual 
12,5%, no entanto alguns dos estudantes colocaram a resposta na forma 0,125 e 1/8 e, deste modo, o 
índice de acerto passa ser de 66,67% e o de erros de 20,83%. No item 6.3 desta dissertação 
explicitaremos os erros que aconteceram nas questões do pós-teste.  
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Gráfico 34: Desempenho por questão, em termos percentuais, nos testes 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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As leituras do quadro e do gráfico anteriores nos revelaram que os índices de 

acertos nas questões sobre o tema em estudo nesta dissertação tiveram um aumento 

considerável após a sequência didática, de modo que, no geral a turma obteve êxito, 

assim como havíamos previsto. 

Sendo assim, pelas informações contidas anteriormente, constatamos que na 

comparação dos resultados obtidos nos pré e pós-testes que houve uma considerável 

melhora no que diz respeito ao número de estudantes que resolveram corretamente 

as questões no pós-teste, mesmo quando esse número não atingiu 50%, como 

ocorreu com as questões 5c, 11 e 12 que registraram os mais baixos índices de 

acertos.  

Além disso, questões como a 2, que antes o acerto foi de 0% passara para 

mais de 65% de acertos; a 3, de 0% para 50%; a 4, de 0% para 87,5%; a 5c, de 0% 

para quase 21%; a 6a, de 0% para quase 96%; a 7a, de 0% para mais de 66%; a 7b, 

de 0% para quase 92%; a 8, de 0% para 87,5%; a 9, de 0% para quase 67% e a 10, 

de 0% para mais de 79%. 

Deste modo, em relação às informações explicitadas fica evidenciado que, no 

pré-teste apenas 7 questões um ou mais estudantes chegaram a acertar, passo que 

no pós-teste esse fato ocorreu em todas as questões; outrossim, no pré-teste apenas 

uma das questões foi acertada por mais de 50% dos estudantes, a questão 5b, ao 

passo que no pós-teste, esse fato foi observado em 14 questões. 

De modo geral, os estudantes foram melhores no segundo teste, uma vez 

que, o  percentual médio de acertos passou de  10,05% para 75,49%, o percentual 

médio de erros praticamente se manteve, no entanto, quanto as questões em branco, 

saíram de 65,93% de questões, na média, para 1,47%. 

 A seguir apresentamos os resultados dos testes de acordo com o 

desempenho por estudante. 

 
Quadro 79: Desempenho da turma obtido nos testes 

 

   (continua) 

 

ESTUDANTES 

ACERTOS (%) ERROS (%) BRANCOS (%) 

PRÉ PÓS PRÉ PÓS PRÉ PÓS 

Estudante 1 0 88,24 0 11,76 100 0 

Estudante 2 5,88 70,59 35,29 29,41 58,82 0 

Estudante 3 0 58,82 11,76 41,18 88,24 0 
 



343 
 
 

 

   (conclusão) 

 

ESTUDANTES 

ACERTOS (%) ERROS (%) BRANCOS (%) 

PRÉ PÓS PRÉ PÓS PRÉ PÓS 

Estudante 4 17,64 88,24 11,76 5,88 70,59 5,88 

Estudante 5 17,64 100 47,06 0 35,29 0 

Estudante 6 5,88 82,35 52,94 17,65 41,18 0 

Estudante 7 0 64,71 0 35,29 100 0 

Estudante 8 5,88 76,47 11,76 23,53 82,35 0 

Estudante 9 11,76 70,59 29,41 29,41 58,82 0 

Estudante 10 0 58,82 5,88 41,18 94,12 0 

Estudante 11 0 82,35 5,88 17,65 94,12 0 

Estudante 12 0 64,71 23,53 29,41 76,47 5,88 

Estudante 13 17,64 58,82 52,94 41,18 29,41 0 

Estudante 14 0 47,06 0 52,94 100 0 

Estudante 15 11,76 88,24 11,76 11,76 76,47 0 

Estudante 16 11,76 82,35 23,53 17,65 64,71 0 

Estudante 17 35,29 76,47 17,64 23,53 47,06 0 

Estudante 18 17,64 64,71 41,18 35,29 41,18 0 

Estudante 19 17,64 82,35 35,29 17,65 47,06 0 

Estudante 20 5,88 58,82 11,76 29,41 82,35 11,76 

Estudante 21 11,76 76,47 29,41 23,53 58,82 0 

Estudante 22 5,88 94,12 5,88 0 88,24 5,88 

Estudante 23 5,88 94,12 23,53 5,88 70,59 0 

Estudante 24 11,76 94,12 64,71 0 23,53 5,88 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Gráfico 35: Desempenho dos estudantes, em termos percentuais, nos testes 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Por meio da análise das informações apresentadas sobre o desempenhos dos 

estudantes, isto é, as quantidade de acertos, de erros e de questões em branco, fica 

evidente que individualmente todos os discentes melhoraram seus desempenhos e 

que, apenas o Estudante 14, até por ter participado de menos atividade, teve menor 

nota, acertando 8 das 17 questões.  

Além disso, muitos estudantes, que antes tinham acertado 0 passaram a ter 

uma quantidade de acertos consideráveis, alguns como o Estudante 1, saiu de 0 

acertos para 15; o Estudante 3, saiu de 0 acertos para 10; o Estudante 7, saiu de 0 

acertos para 11; o Estudante 14, mesmo conseguindo acertar menos da metade das 

questões apresentadas no pós-teste, saiu de 0 acertos para 8. Os acertos no pré-teste 

foram 37 e no pós-teste 310, ambos de 408 acertos possíveis.  

Quando olhamos a quantidade de questões que apresentam erros, de modo 

geral, todos os estudantes diminuíram tais quantias, a não ser em casos como o 

Estudante 1, Estudante 7, Estudante 12, Estudante 14, Estudante 15, Estudante 17 

que, desta vez, após aplicação da sequência didática, erraram mais questões no pós-

teste, uma que no pré-teste, deixaram muitas ou todas as questões em branco, como 

foi o caso do Estudante 1, do Estudante 7 e do Estudante 14, que deixaram todas em 

branco. Os erros no pré-teste foram 99 e no pós-teste 101. 

Quando olhamos a quantidade de questões deixadas em branco, que no pré-

teste foi praticado por todos os estudantes, alguns deixando até as 17 dessa forma, 

sendo ao todo 277 questões em branco; no pós-teste, apenas 5 estudantes chegaram 

a deixar questões em branco, Estudante 4, Estudante 12, Estudante 21 e Estudante 

24, uma questão cada e o Estudante 20, duas questões, isto é, 6 questões, se 

considerarmos todos os estudantes e questões. A seguir, apresentamos uma 

comparação entre os acertos dos estudantes, em termos percentuais, nos dois testes 

aplicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



346 
 
 

 

Gráfico 36: Acertos por estudante nos testes 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

No pré-teste 54,17% dos discentes (A1, A2, A3, A6, A7, A10, A11, A12, A14, 

A20, A22, e A23) tiveram menos de 10% de acerto e apenas um, A17 conseguiu mais 

que 30% de acertos. Além disso, entre os que acertaram menos de 10% das questões, 

tivemos 7 deles que não acertaram nenhuma questão. 

No pós-testes, realizado após a aplicação da sequência didática, como bem 

explicitado no gráfico anterior, as notas melhoraram bastante e, por exemplo, 

estudantes que tinham zerado antes, conseguiram um bom aproveitamento,90% de 

acerto, como foi o caso do Estudante 1, que chegou a quase 90%; o Estudante 11, 

que passou de 80%, entre outros. 

No quadro a seguir cruzamos as informações produzidas pelas frequências 

dos estudantes em todas as sessões de ensino que envolvia atividades de Matemática 

Financeira com as informações do desempenho relacionado ao percentual de acertos 

de cada discente no pós-teste realizado, buscando verificar o nível de participação e 

a possível influência que este possuí sobre os resultados dos estudantes. Seguem os 

detalhes: 
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Quadro 80: Relação da frequência nas sessões de ensino e desempenho dos 
estudantes no pós-teste 
 

 Sessões de ensino  

Estudantes S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 Percentual de 
acertos 

Estudante 1 F P P P P P F P F P 88,24 

Estudante 2 P P P P P P P P P P 70,59 

Estudante 3 P P P F F P F P P P 58,82 

Estudante 4 P P P F P P P P P P 88,24 

Estudante 5 F P P P P P P P P P 100 

Estudante 6 P P P P P P P F P P 82,35 

Estudante 7 F P F P P P P P P F 64,71 

Estudante 8 P P P P P P P P P P 76,47 

Estudante 9 P P P P P P P P P P 70,59 

Estudante 10 F P P P P P F P P P 58,82 

Estudante 11 F P P P P P P P P P 82,35 

Estudante 12 P P F P P F P P P P 64,71 

Estudante 13 P P P P P P P F P P 58,82 

Estudante 14 F P P P F F P P P F 47,06 

Estudante 15 P P P P P P P P P P 88,24 

Estudante 16 P P P P P P P P P P 82,35 

Estudante 17 P F F F P P P P P P 76,47 

Estudante 18 P P P P P P P P P P 64,71 

Estudante 19 P P P P P P P P P P 82,35 

Estudante 20 P P P P P P P P P P 58,82 

Estudante 21 F P P F P P P P P P 76,47 

Estudante 22 P P P F P P P P P P 94,12 

Estudante 23 P P P P P P P P P P 94,12 

Estudante 24 P P F P P P P P P P 94,12 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Gráfico 37: Relação percentual de acertos dos estudantes no pós-teste e a frequência dos mesmos nas atividades 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Identificamos que 37,5% dos estudantes frequentaram todas as aulas 

ministradas, e, neste caso, o desempenho dos mesmos foi acima de 58%. 

As informações evidenciadas no quadro 80 também mostram que o Estudante 

14 teve exatamente 40% de faltas, fato que pode ser associado à sua nota, que 

inclusive foi a menor de todos os que participaram do experimento. Sendo assim, 

vamos explicitar algumas informações relativas a este estudante, vejamos: tem 17 

anos, não trabalha de forma remunerada, mas por ser casada, de certo modo tem 

suas reponsabilidades domésticas divididas com sua avó, com quem morava. A avó, 

sua responsável feminina, estudou o ensino fundamental completo e o esposo, o 

médio incompleto. Esta estudante afirmou que na maioria das vezes se distrai nas 

aulas de Matemática, que só estuda nos períodos das provas, como a maior parte dos 

participantes da pesquisa, faz as tarefas de casa sozinha e que tem pouco domínio 

da tabuada.  

Sendo assim, como já foi explicitado, o Estudante 14 teve maior índice de 

faltas durante a aplicação de nossa sequência didática e também o menor rendimento. 

Acreditamos que os fatores destacados anteriormente e, de modo especial, a 

responsabilidade de ser dona de casa, pode ter sido um fator decisivo para que tenha 

acontecido esse percentual elevado de ausências e, consequentemente, 

desempenho baixo. 

Não obstante, de modo geral, entendemos que a aplicação da sequência 

didática, bem como a participação nas atividades, contribuíram para a melhora no 

desempenho dos estudantes no pós-teste, uma vez que o número de questões em 

branco foi reduzida e os erros, que quase não havia no primeiro teste, dessa vez, 

quando aconteceram, pelo menos foram os estudantes buscando resolução para os 

problemas apresentados. Seno assim. a seguir explicaremos os erros cometidos pelos 

estudantes no pós-teste. 

 

6.3 ANÁLISE DE ERROS NO PÓS-TESTE 

 

As informações produzidas durante a pesquisa mostraram que, entre outras 

coisas, a questão 5c, que versava sobre o cálculo do valor da taxa no regime de juros 

simples, foi a que teve maior incidência de erros, sendo que dos 24 estudantes, 15, 

isto é, 62,5% erraram-na. Além disso, das 17 questões 14 delas os erros foram 

menores que 50%.  
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Outrossim, a questão 3, que versava sobre inflação, reajuste e taxa real,  teve 

50% de erros; a questão 11, que colocava os estudantes diante da decisão de optar 

entre qual a melhor opção de compra, à vista ou a prazo, em dadas condições, teve 

54,17% de erros; a questão 12, que apresentava uma proposta de uma loja para a 

venda de uma mercadoria em o cliente poderia escolher, em certas condições, entre 

três planos de pagamento, teve 45,83% de erros; a questão 2, sobre taxas 

acumuladas em dois períodos consecutivos e a 7a, para que os estudantes 

encontrassem o valor dos juros compostos de um problema, tiveram, cada uma, um 

terço de erros. 

Deste modo, para melhor entendimento dos erros que foram cometidos pelos 

estudantes no pós-teste, tais como os da 5c, onde a resposta era 12,5% e muitos 

colocaram 0,125 ou 1,25, a seguir, explicitaremos tais erros, que por sua vez estão, 

neste trabalho, assim classificados: 

Erro conceitual: Quando o estudante, ao realizar a questão, aplicou a fórmula 

e/ou expressão errada e o resultado, consequentemente, também ficou errado. 

Erro procedimental: Quando o estudante, ao realizar a questão, aplicou a 

fórmula e/ou expressão correta e usou as informações corretas apresentadas no 

problema, mas que não terminou a resolução matemática da mesma ou fez um esboço 

de que entendeu, pelo menos de modo parcial, o que o problema estava pedido ou 

colocou a resposta solicitada no problema ou em algum momento do processo, trocou 

uma informação do problema por outra adversa ou usou as informações corretas 

apresentadas no problema, mas que fez a troca de valores que se diferenciam por 

questões de posicionamento da vírgula ou por possíveis erros de digitação de 

números na calculadora. 
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Quadro 81: Erros dos estudantes no pós-teste e suas classificações 
  

 

(continua) 

ESTUDANTES QUESTÃO RESOLUÇÃO TIPO DE ERRO 

 

ESTUDANTE 1 

 

5C 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

ESTUDANTE 2 

 

 

5C 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

ESTUDANTE 2 

 

7A 

 

 

CONCEITUAL 

 

ESTUDANTE 2 

 

9 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

ESTUDANTE 2 

 

11 

 

 

PROCEDIMENTAL 
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   (continuação) 

ESTUDANTES QUESTÃO RESOLUÇÃO TIPO DE ERRO 

 

 

 

ESTUDANTE 2 

 

 

 

12 

 

 

 

 

CONCEITUAL 

 

ESTUDANTE 3 

 

2  

PROCEDIMENTAL 

 

ESTUDANTE 3 

 

3 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

 

ESTUDANTE 3 

 

 

 

5C 

 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 
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   (continuação) 

ESTUDANTES QUESTÃO RESOLUÇÃO TIPO DE ERRO 

 

ESTUDANTE 3 

 

7A 

 

 

 

CONCEITUAL 

 

ESTUDANTE 3 

 

8 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

 

ESTUDANTE 3 

 

 

 

9 

 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

ESTUDANTE 3 

 

 

11 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 
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   (continuação) 

ESTUDANTES QUESTÃO RESOLUÇÃO TIPO DE ERRO 

 

 

ESTUDANTE 4 

 

 

5C 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

ESTUDANTE 6 

 

 

5C 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

ESTUDANTE 6 

 

6B 
 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

ESTUDANTE 6 

 

 

9 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

ESTUDANTE 7 

 

 

3 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 
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   (continuação) 

ESTUDANTES QUESTÃO RESOLUÇÃO TIPO DE ERRO 

 

 

 

ESTUDANTE 7 

 

 

 

5C 

 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

ESTUDANTE 7 

 

 

8 

 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

 

ESTUDANTE 7 

 

 

 

9 

 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 
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   (continuação) 

ESTUDANTES QUESTÃO RESOLUÇÃO TIPO DE ERRO 

 

 

ESTUDANTE 7 

 

 

11 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

 

ESTUDANTE 7 

 

 

 

12 

 

 

 

 

CONCEITUAL 

 

 

ESTUDANTE 8 

 

 

3 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

ESTUDANTE 8 

 

 

5C 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 
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   (continuação) 

ESTUDANTES QUESTÃO RESOLUÇÃO TIPO DE ERRO 

 

ESTUDANTE 8 

 

11 
 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

ESTUDANTE 8 

 

 

12 

 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

ESTUDANTE 9 

 

5C 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

ESTUDANTE 9 

 

7A 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

ESTUDANTE 9 

 

 

8 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 
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   (continuação) 

ESTUDANTES QUESTÃO RESOLUÇÃO TIPO DE ERRO 

 

 

ESTUDANTE 9 

 

 

9 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

ESTUDANTE 9 

 

 

11 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

ESTUDANTE 10 1 

 

PROCEDIMENTAL 

 

ESTUDANTE 10 

 

2 
 

 

PROCEDIMENTAL 

 

ESTUDANTE 10 

 

3 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

ESTUDANTE 10 

 

 

9 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 
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   (continuação) 

ESTUDANTES QUESTÃO RESOLUÇÃO TIPO DE ERRO 

 

 

ESTUDANTE 10 

 

 

10 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

ESTUDANTE 10 

 

11 
 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

 

ESTUDANTE 10 

 

 

 

12 

 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

ESTUDANTE 11 

 

3 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

ESTUDANTE 11 

 

11 

 

 

PROCEDIMENTAL 
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   (continuação) 

ESTUDANTES QUESTÃO RESOLUÇÃO TIPO DE ERRO 

 

 

 

ESTUDANTE 11 

 

 

 

12 

 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

ESTUDANTE 12 1 

 

CONCEITUAL 

 

ESTUDANTE 12 

 

7A 

 

 

CONCEITUAL 

 

 

ESTUDANTE 12 

 

 

9 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

ESTUDANTE 12 

 

11 

 

 

PROCEDIMENTAL 
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   (continuação) 

ESTUDANTES QUESTÃO RESOLUÇÃO TIPO DE ERRO 

 

 

 

ESTUDANTE 12 

 

 

 

12 

 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

ESTUDANTE 13 2 

 

 

PROCEDIMENTAL 

ESTUDANTE 13 3 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

ESTUDANTE 13 

 

 

5C 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

ESTUDANTE 13 7ª 

 

 

CONCEITUAL 

 

ESTUDANTE 13 

 

10 

 

 

PROCEDIMENTAL 
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   (continuação) 

ESTUDANTES QUESTÃO RESOLUÇÃO TIPO DE ERRO 

 

ESTUDANTE 13 

 

11 
 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

 

ESTUDANTE 13 

 

 

 

12 

 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

ESTUDANTE 14 

 

2  

 

PROCEDIMENTAL 

 

ESTUDANTE 14 

 

3 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

ESTUDANTE 14 

 

 

5C 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

ESTUDANTE 14 

 

6A 
 

 

CONCEITUAL 
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   (continuação) 

ESTUDANTES QUESTÃO RESOLUÇÃO TIPO DE ERRO 

 

 

ESTUDANTE 14 

 

 

6B 

 

 

CONCEITUAL 

 

ESTUDANTE 14 

 

7A 
 

 

CONCEITUAL 

 

ESTUDANTE 14 

 

7B 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

 

ESTUDANTE 14 

 

 

 

10 

 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

ESTUDANTE 14 

 

 

11 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 
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   (continuação) 

ESTUDANTES QUESTÃO RESOLUÇÃO TIPO DE ERRO 

 

 

ESTUDANTE 15 

 

 

3 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

ESTUDANTE 15 

 

 

5C 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

 

ESTUDANTE 16 

 

 

 

5C 

 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

 

ESTUDANTE 16 

 

 

 

10 

 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 
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   (continuação) 

ESTUDANTES QUESTÃO RESOLUÇÃO TIPO DE ERRO 

 

 

ESTUDANTE 16 

 

 

12 

 

 

 

CONCEITUAL 

ESTUDANTE 17 2 

 

PROCEDIMENTAL 

 

ESTUDANTE 17 

 

3 

 

 

PROCEDIMENTAL 

ESTUDANTE 17 4 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

 

 

ESTUDANTE 17 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 
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   (continuação) 

ESTUDANTES QUESTÃO RESOLUÇÃO TIPO DE ERRO 

 

 

ESTUDANTE 18 

 

 

3 

 

 
 

CONCEITUAL 

 

 

ESTUDANTE 18 

 
 

4 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

ESTUDANTE 18 

 

7A 

 

 

CONCEITUAL 

 

 

ESTUDANTE 18 

 

 

7B 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

ESTUDANTE 18 

 

 

11 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 
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   (continuação) 

ESTUDANTES QUESTÃO RESOLUÇÃO TIPO DE ERRO 

 

 

 

ESTUDANTE 18 

 

 

 

12 

 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

ESTUDANTE 19 

 

2 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

ESTUDANTE 19 

 

 

5C 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

ESTUDANTE 19 

 

 

10 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 
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   (continuação) 

ESTUDANTES QUESTÃO RESOLUÇÃO TIPO DE ERRO 

 

ESTUDANTE 20 

 

4 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

 

ESTUDANTE 20 

 

 

 

5C 

 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

ESTUDANTE 20 

 

 

7A 

 

 
 

CONCEITUAL 

 

 

 
ESTUDANTE 20 

 

 
 

7B 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 
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   (continuação) 

ESTUDANTES QUESTÃO RESOLUÇÃO TIPO DE ERRO 

 

 

 

ESTUDANTE 21 

 

 

 
9 

 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

 

ESTUDANTE 21 

 

 

 
2 

 

 

 
 

PROCEDIMENTAL 

 

 

ESTUDANTE 21 

 

 

5C 

 

 

 
PROCEDIMENTAL 

 

 

ESTUDANTE 21 

 

 

11 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 
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   (conclusão) 

ESTUDANTES QUESTÃO RESOLUÇÃO TIPO DE ERRO 

 

 

 

ESTUDANTE 21 

 

 

 

12 

 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

ESTUDANTE 23 

 

 
3 

 

 

 
PROCEDIMENTAL 

Fonte: pesquisa de campo (2017)
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Como bem explicitado na questão da frequência dos estudantes durante as 

aplicações das sessões, os estudantes A2, A8, A9, A15, A16, A18, A19, A20 e A23 não 

tiveram nenhuma falta durante as 10 sessões de ensino-aprendizagem, isto é, 37,5% 

dos participantes da pesquisa não faltaram as aulas durante a pesquisa e, neste caso 

os erros deles, de acordo com o tipo, encontra-se no quadro a seguir: 

 
Quadro 82: Quantidade e tipos de erros dos estudantes com 100% de frequências nas 
atividades 

 

ESTUDANTE ERRO CONCEITUAL ERRO PROCEDIMENTAL 

Estudante 2 2 3 

Estudante 8 0 4 

Estudante 15 0 5 

Estudante 16 1 3 

Estudante 18 2 6 

Estudante 19 0 3 

Estudante 20 1 6 

Estudante 23 0 1 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 
As informações anteriormente destacadas nos possibilitam analisar alguns 

casos, tais como: o Estudante 1, ao resolver a questão 3, no momento em que foi 

fazer a transformação para a notação em forma de porcentagem, ao invés de 

multiplicar por 100, o fez por 1000; o Estudante 2 faltara responder o questionamento 

final do problema 11, mas efetuara os cálculos corretos; o Estudante 3, na questão 2, 

pegou o resultado obtido através da multiplicação de 1,10 por 1,12 e depois multiplicou 

por 10; o Estudante 10, ao resolver a questão  1, realizou a armação correta, no 

entanto pode ter feito um arredondamento da resposta; o Estudante 12, quando 

respondeu 7a, cometeu o erro de escrever 32,189 no lugar de 312,89, no entanto a 

armação estava correta, já na questão 12, aplicou o procedimento correto sobre a 

capitalização e amortização, mas possivelmente, no momento da soma deu algum 

comando errado na calculadora; o Estudante 14, ao responder a questão 7b, aplicou 

a fórmula e a armação de modo corretos, mas, possivelmente, no momento da soma 

deu algum comando errado na calculadora e o Estudante 14, ao responder a questão 

4, fez os cálculos corretos, no entanto, possivelmente esqueceu de escrever a vírgula, 
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uma vez que a resposta do cálculo seria 1,2682417 e não 12682417, dado necessário 

para a conclusão da resposta solicitada na questão. 

Sendo assim, depois de analisarmos alguns casos entre os erros cometidos, 

conspirando os fatos explicitados anteriormente e, tendo em vista que, como 

mencionado e conceituado neste trabalho, o erro procedimental, a depender da 

situação, pode ser considerado como um acerto, uma vez que o estudante aplicou os 

conceitos que lhe foi ensinado de modo correto, mas que por outro motivo, quem sabe 

a troca de um algarismo ou da posição de uma vírgula, cometeu o erro. 

Vejamos, a análise mais detalhada de alguns erros: 

 
Figura 22: Resolução da questão 9 realizada pelo estudante 10 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

As informações apresentadas na resolução da questão 9, realizada pelo 

Estudante 10, sobre uma questão de capitalização, assunto que abordamos no âmbito 

da atividade 8 da sequência didática em 4.1.8 desta dissertação, nos mostram que o 

mesmo conseguiu entender o assunto, pois escreveu a fórmula correta, bem como fez 

quase todas as substituições corretas, apenas trocou o valor da taxa unitária no 

denominador diferente do apresentado no texto da questão, pois colocou 0,02 ao 

invés de 0,03; valor usado, de modo correto no numerador; deste modo o resultado 

correto seria 5163,97. 

 

Figura 23: Resolução da questão 10 realizada pelo estudante 13 
 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

As informações apresentadas na resolução da questão 10, realizada pelo 

Estudante 13, sobre uma questão de capitalização voltada para um problema prático 
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de previdência social, nos mostram que o mesmo conseguiu entender o assunto, pois 

escreveu a fórmula correta, bem como fez todas as substituições corretas, no entanto 

colocou o resultado errado, pois o resultado certo seria 488.094,71. 

 
Figura 24: Resolução da questão 10 realizada pelo estudante 14 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Ainda sobre a mesma questão, anteriormente, apresentamos a resolução do 

Estudante 14, fato que foi semelhante ao que o Estudante 13 fez na mesma questão. 

 

Figura 25: Resolução da questão 12 realizada pelo estudante 12 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

As informações apresentadas na resolução da questão 12, realizada pelo 

Estudante 12, sobre uma questão que apresentou temas das atividades 8 a 10 da 

sequência didática em 4.1.10, 4.1.9 e 4.1.10 desta dissertação, nos mostram que o 

mesmo conseguiu entender o assunto, pois fez a suposição de um valor, de etiqueta, 

que a loja trazia para o produto e encontrou os valores corretos para os planos I e II, 

mas, para o plano III, mesmo tendo apresentado os números de modo correto, no 

momento do resultado, que seria 840,21 colocou 435,895. 
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Deste modo, assim como em outros tipos de erros apresentados 

anteriormente, bem como no quadro 81 desta dissertação, foi possível verificar que 

os estudantes cometeram alguns erros que poderiam ser evitados por um manuseio 

correto da calculadora. Na verdade nossa experiência tem mostrado que os 

estudantes precisam de uma aula sobre o uso da calculadora. Desta maneira, 

acreditamos e sugerimos, com base em nossa experiência, que em uma pesquisa 

como essa, para que haja um resultado mais eficaz, deve haver uma sessão de ensino 

para que os estudantes possam ter contato com as operações e procedimentos de 

uso dessa ferramenta, de modo especial sobre o uso das notações decimais que uso 

o ponto no lugar da vírgula, entre outros aspectos que são externamente relevantes.  

Ante o exposto, considerando as informações produzidas pelos estudantes no 

pós-teste, vamos deixar como certa a questão que só teve erro procedimental, que 

acreditamos ter sido, na maioria doa casos, pelo uso da calculadora e, sendo assim, 

as notas, em valores absolutos dos mesmos, são apresentadas no quadro e no gráfico 

a seguir: 

 

Quadro 83: Desempenho individual dos estudantes no pós-teste considerando os 
erros procedimental como uma questão certa 
      (continua) 

 

Estudantes  

ACERTOS ERROS BRANCOS 

V.A. % V.A. % V.A. % 

Estudante 1 17 100 0 0 0 0 

Estudante 2 15 88,24 2 11,76 0 0 

Estudante 3 15 88,24 2 11,76 0 0 

Estudante 4 15 88,24 1 5,88 1 5,88 

Estudante 5 17 100 0 0 0 0 

Estudante 6 17 100 0 0 0 0 

Estudante 7 13 76,47 4 23,53 0 0 

Estudante 8 16 94,12 1 5,88 0 0 

Estudante 9 17 100 0 0 0 0 

Estudante 10 16 94,12 1 5,88 0 0 

Estudante 11 16 94,12 1 5,88 0 0 

Estudante 12 15 88,24 1 5,88 1 5,88 

Estudante 13 15 88,24 2 11,76 0 0 

Estudante 14 15 88,24 2 11,76 0 0 

Estudante 15 17 100 0 0 0 0 
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      (conclusão) 

 

Estudantes  

ACERTOS ERROS BRANCOS 

V.A. % V.A. % V.A. % 

Estudante 16 15 88,24 2 11,76 0 0 

Estudante 17 16 94,12 1 5,88 0 0 

Estudante 18 15 88,24 2 11,76 0 0 

Estudante 19 17 100 0 0 0 0 

Estudante 20 14 82,35 1 5,88 2 11,76 

Estudante 21 16 94,12 1 5,88 0 0 

Estudante 22 16 94,12 0 0 1 5,88 

Estudante 23 17 100 0 0 0 0 

Estudante 24 16 94,12 0 0 1 5,88 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Considerando as informações explicitadas anteriormente, tivemos 6 (25%) 

dos estudantes que conseguiram nota máxima, 17 acertos e todos os participantes 

conseguiram acertar acima de 75% das questões, sendo consequentemente o 

número de questões errados reduzidos consideravelmente. Vejamos, a comparação, 

entre os percentuais de relativos aos estudantes entre o pré e o pós-testes, com as 

devidas considerações mencionadas sobre os erros procedimentais. 
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Gráfico 38: Desempenho individual dos estudantes no pós-teste considerando os erros procedimental como uma questão certa 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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A seguir apresentamos a comparação entre as informações coletas através 

dos testes, considerando as notas em os estudantes acertaram a questão completa. 

 

6.4 RELAÇÃO ENTRE FATORES SOCIOECONÔMICOS, A MATEMÁTICA E O 

DESEMPENHO NOS TESTES 

 

Neste momento, com o objetivo de verificar se existe alguma relação entre os 

fatores socioeconômicos e questões ligadas a Matemática com a performance dos 

estudantes na resolução das questões apresentadas nos testes, apresentamos as 

análises das informações produzidas com a aplicação do questionário utilizado na 

experimentação e o desempenho dos estudantes nos testes 

Deste modo, a seguir apresentamos as informações que são explicitadas de 

acordo com o número de acertos de cada estudante nos dois testes da etapa aditiva, 

formando uma terna (estudante, nota no pré-teste, nota no pós-teste), como mostra o 

a figura a seguir. 

 

Figura 26: Esquema para correlação 
 

 

Fonte: Adaptado de Santos, R. ( 2017) 

 

A apresentação das informações produzidas com aplicação do questionário 

usado no experimento será iniciada com as variáveis dificuldade em Matemática, 

hábito de fazer compras e desempenho nos testes. 
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Quadro 84: Dificuldade em Matemática, hábito de fazer compras e desempenho nos 

testes 

  HÁBITO DE FAZER COMPRAS 

  Sim Não  Às vezes 

D
IF

IC
U

L
D

A
D

E
 E

M
 M

A
T

E
M

Á
T

IC
A

  

Não 

(A2, 1, 12);  (A3, 0, 10); (A4, 3, 15) 

(A7, 0, 11); (A9, 2, 12) ;(A15, 2, 15) 

 

(A17, 6, 13) 

 

(A22, 1, 16) 

 

 

Um pouco  

(A1, 0, 15); (A5, 3, 17); (A6, 1, 14) 

 (A8, 1, 13); (A10, 0, 10); (A11, 0, 14) 

(A12, 0, 11); (A14, 0, 8); (A16, 2, 14) 

(A18, 3, 11) ;(A20, 1, 10); (A23, 1, 16) 

(A24, 2, 16) 

 

 

(A13, 3, 10) 

 

 

 

Muito 

  (A19, 3, 14) 

(A21, 1, 16) 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

As informações acima mostram que os estudantes A2, A3, A4, A7, A9 e A15, que 

representaram 25% da amostra em questão afirmaram ter hábito de fazer compras e 

que não apresentam dificuldades em Matemática, fato que pode ser explicado pelo 

desenvolvimento do raciocínio que geralmente o ato de fazer compras propicia. Para 

este grupo de estudantes, no primeiro teste, o rendimento foi baixo, inclusive com 

discentes não conseguindo acertar nenhuma questão, as notas foram, 

respectivamente, 1 (5,88%), 0 (0%), 3 (17,65%),  0 (0%),  2 (11,76%) e 2 (11,76%) e, 

após a aplicação da metodologia diferenciada, uma sequência didática que usou o 

ensino por atividade, a resolução de problemas e o uso didático da calculadora, o 

rendimento passou a ser  12 (70,59%), 10 (58,82%), 15 (88,24%),  11 (64,71%),  12 

(70,59%) e 15 (88,24%), respectivamente. 

Neste correlação, o grupo que teve mais estudantes foi o que disse ter hábito 

de fazer compras e apresentar apenas um pouco de dificuldades em Matemática, 

sendo composto por 13 estudantes, isto é, mais da metade dos pesquisados, 54,17% 

dos mesmos. Para este grupo, as notas no primeiro teste foram baixas, inclusive 

46,15% deles obtiveram nota 0 (zero) em tal prova. 
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Os estudantes que compõem o grupo em estudo são A1, A5, A6, A8, A10, A11, 

A11, A12, A14, A16, A18, A20 e A23 e, seus respectivos rendimentos foram, 0 (0%), 3 

(17,65%), 1 (5,88%), 1 (5,88%), 0 (0%), 0 (0%), 0 (0%), 0 (0%), 2 (11,76%), 3 

(17,65%),  1 (5,88%), 1 (5,88%) e 2 (11,76%) e, no pós-teste o aproveitamento foi 15 

(88,23%), 17 (100%), 14 (82,35%), 13 (76,47%), 10 (58,82%), 14 (82,35%), 11 

(64,71%), 8 (47,09%), 14 (82,35%), 11 (64,71%), 10 (58,82%), 16 (94,12%) e 16 

(94,12%), respectivamente. Neste caso, vimos que o rendimento, após a aplicação da 

sequência didática melhorou, apesar disso tivemos A14 que teve a menor nota, tendo 

menos da metade de acertos da prova em questão. 

Entre os estudantes que não tinham hábito de fazer compras temos A13 e A13, 

8,33% da amostra, sendo que, o primeiro não apresentou dificuldades em Matemática 

e o segundo, um pouco de dificuldades na disciplina. Para este grupo, no pré-teste a 

notas foram 6 (35,29%) e 3 (17,65%), respectivamente e, na mesma ordem, no pós-

teste, 13 (76,47%) e 10 (58,82%).  

Entre os estudantes que às vezes tinham hábito de fazer compras temos A22, 

A19 e A21, 12,5% da amostra, sendo que, o primeiro não apresentou dificuldades em 

Matemática e os dois últimos segundo, muita dificuldade na disciplina. Para este 

grupo, no pré-teste a notas foram 1 (5,88%), 3 (17,65%) e 1 (5,88%), respectivamente 

e, na mesma ordem, no pós-teste, 16 (94,12%), 14 (82,35%) e 16 (94,12%).  

Além disso, cabe destacar que informações acima nos permitem inferir que 

maior parte dos estudantes, isto é, 15 (62,5%) deles apresentam um pouco de 

dificuldade em Matemática, no entanto apesar dessa desse fato, após a aplicação da 

sequência didática, o desempenho dos mesmos na resolução de questões sobre 

Matemática Financeira, melhorou bastante, como foi o caso do A1 se saiu de 0 para 

15 acertos, do pré para o pós-teste, respectivamente. Deste modo, podemos destacar 

que a maioria deles conseguiu uma nota melhor que a média das notas da turma no 

pós-teste. 

Outrossim, dos 24 estudantes, 19 (79,17%) deles afirmaram ter o hábito de 

fazer compras, fato que pode ter contribuído para a melhoria das notas no 

desempenho após a aplicação das atividades da pesquisa, uma vez que falamos 

sobre temas bem presentes em compras, como juros, parcelamentos, entre outros.  

A seguir apresentamos as informações referentes às notas, dificuldades em 

aprender Matemática e desempenho nos testes.  
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Quadro 85: Notas, dificuldades em apender Matemática e desempenho nos testes 
 

  DIFICULDADES EM APRENDER MATEMÁTICA 

  Não Um pouco Muito 

 N
O

T
A

S
 E

M
 M

A
T

E
M

Á
T

IC
A

 

 

Acima da 

média 

(A2, 1, 12); (A4, 3, 15) 

(A9, 2, 12); (A17, 6, 13) 

(A22, 1, 16) 

 

(A8, 1, 13) 

 

 

 

 

Na média 

 

 

(A3, 0, 10) 

(A15, 2, 15) 

(A1, 0, 15); (A5, 3, 17) 

(A6, 1, 14); (A7, 0, 11) 

(A10, 0, 11); (A11, 0, 14) 

(A12, 3, 10); (A13, 3, 10) 

(A14, 0, 8); (A16, 2, 14) 

(A18, 3, 11);  (A20, 1, 10) 

(A23, 1, 16); (A24, 2, 16) 

 

 

 

 

(A19, 3, 14) 

Abaixo da 

média 

  (A21, 2, 13) 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

As informações acima mostram que os estudantes A2, A4, A9, A17 e A22, que 

representaram 20,83% da amostra em questão afirmaram não apresentar dificuldades 

em Matemática e que apresentam notas, na maioria dos casos, acima da média, fato 

que, sem dúvidas está relacionado, pois acreditamos que o estudante que não tem 

dúvidas, geralmente, tende a ter melhores notas nas avaliações. 

Um fato a ser considerado foi que, mesmo afirmado não apresentar dúvidas, 

no primeiro teste que realizamos  as notas foram baixas, nenhum estudante deste 

grupo atingiu ao menos 36% de acerto nas questões que lhes foram apresentadas.  

Sendo assim, para estes estudantes, o rendimento foi 1 (5,88%), 3 (17,65%), 

2 (11,76%), 6 (35,29%) e 1 (5,88%), respectivamente e, após uma metodologia 

diferente, como bem explicitamos anteriormente, no segundo teste o novo rendimento 

foi, na mesma ordem, 12 (70,59%), 15 (88,24%), 12 (70,59%), 13 (76,47%) e 16 

(94,12%). As informações nos mostram que, as notas, de modo geral, no segundo 

teste, melhoraram. 



381 
 
 

 

Ainda sobre os estudantes que afirmaram ter a nota acima da média, temos o 

A8, que representou 4,17% da amostra; tal discente obteve, no pré e pós-testes, 

respectivamente, 1 (5,88%) e 13 (76,47%) acertos. 

A maioria dos estudantes, 14 deles, que são A1, A5, A6, A7, A10, A11, A12, A13, 

A14, A16, A18, A20, A23 e A24, que representaram 58,33% da amostra, afirmaram 

apresentar um pouco de dificuldades em Matemática e que sempre conseguem notas 

dentro da média. O rendimento desses discentes no primeiro teste, antes da 

intervenção didática foi baixo, sendo respectivamente, 0 (0%), 3 (17,65%), 1 (5,88%), 

0 (0%), 0 (0%), 0 (0%), 3 (17,65%), 3 (17,65%), 0 (0%), 2 (11,76%), 3 (17,65%), 1 

(5,88%), 1 (5,88%) e 2 (11,76%) e, no pós-teste, o rendimento melhorara bastante, 

passando a ser, na mesma ordem, 15 (88,25%), 17 (100%), 14 (82,35%), 11 (64,71%),  

11 (64,71%), 14 (82,35%), 10 (58,82%), 10 (58,82%), 8 (47,06%), 14 (82,35%), 11 

(64,71%), 10 (58,82%), 16 (94,12%) e 16 (94,12%). 

E, podemos destacar ainda os estudantes que afirmaram ter muitas 

dificuldades em Matemática, que são eles A19 e A21, com notas, respectivamente na 

média e abaixo da média. No primeiro teste o rendimento de ambos foi baixo, sendo 

3 (17,65%) e 2 (11,76%) questões , respectivamente e, mantendo a mesma ordem, 

no pós-teste, tivemos uma melhora considerável, pois as notas passaram a ser 14 

(82,35%) e 13 (76,47%) questões. 

Além disso, podemos sintetizar que pelas informações anteriores a maior 

parte dos estudantes, isto é, 17 (70,83%) deles apresentavam a maioria das notas de 

Matemática dentro da média, além disso, dos 7 que afirmaram não ter dificuldades em 

Matemática, 5 deles apresentavam notas acima da média. Outrossim, percebemos 

que os estudantes que apresentavam uma dificuldade mediana na disciplina em 

estudo, isto é, 62,5% afirmaram ter um pouco de dificuldade, números semelhantes 

aos de Corrêa (2016), onde 64,71% afirmaram encontra-se na mesma situação. A 

seguir apresentamos as informações referentes às notas, ao domínio da tabuada e 

desempenho nos testes.  
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Quadro 86: Notas, dificuldade em Matemática e desempenho nos testes 

  DOMÍNIO DA TABUADA 

  Sim  Não Um pouco  

 N
O

T
A

S
 E

M
 M

A
T

E
M

Á
T

IC
A

 Acima da 

média 

(A17, 6, 13) 

(A22, 1, 16) 

(A2, 1, 12) 

(A8, 1, 13) 

(A4, 3, 15) 

(A9, 2, 12) 

 

Na média 

 

(A18, 3, 11) 

(A24, 2, 16) 

(A1, 0, 15); (A10, 0, 10) 

(A11, 0, 14); (A13, 3, 10) 

(A16, 2, 14); (A19, 3, 14) 

(A20, 1, 10) 

(A3, 0, 10);  (A5, 3, 17) 

(A6, 1, 14);  (A7, 0, 11) 

(A12, 0, 11); (A14, 0, 8) 

(A15, 2, 15); (A23, 1, 16) 

Abaixo da 

média 

 (A21, 2, 13)  

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

As informações acima mostram que os estudantes A17, A22, A18 e A24, 

afirmaram ter o domínio da tabuada, sendo que os dois primeiros disseram que suas 

notas em Matemática, na maioria dos casos, fica acima da média e os dois últimos, 

dentro da média. O rendimento desse grupo de estudantes, no primeiro teste foi baixo, 

sendo 6 (35,29%), 1 (5,88%), 3 (17,65%) e 2 (11,76%), respectivamente e, no 

segundo teste as notas melhoraram bastante, sendo, na mesma ordem,  13 (76,47%), 

16 (94,12%), 11 (64,71%) e 16 (94,12%). Nesta pesquisa 16,67% da amostra em 

questão disseram ter domínio da tabuada, já em Santos, R. (2017) apenas 2,86%, em 

Jucá (2008) foram 53% e na de Silva, B. (2015), 56,52%.  

Uma quantidade elevada dos estudantes, 10 deles, que são A2, A8, A1, A10, 

A11, A13, A16, A19, A20 e A21, que representavam 41,67% afirmaram não ter domínio 

nenhum da tabuada, números bem semelhantes aos de Jucá (2008) e Silva, B. (2015) 

onde, respectivamente, 44% e 39,13% dos pesquisados afirmaram não ter tal 

conhecimento e bem distantes dos de Santos, R. (2017), onde 20% disseram não 

dominá-la. 

Entre os que não “dominam a tabuada”, os dois primeiros disseram ter nota 

acima da média, os sete seguintes, na média e o último, abaixo da média. Quanto ao 

desempenho no primeiro teste, pela ordem, com notas baixas, temos 1 (5,88%), 1 

(5,58%), 0 (0%), 0 (0%), 0 (0%), 3 (17,65%), 2 (11,76%), 3 (17,65%), 1 (5,58%) e 2 

(11,76%) e, no segundo teste, com notas melhores, 12 (70,59%), 13 (76,47%), 15 
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(88,24%), 10 (58,82%), 14 (82,35%), 10 (58,82%), 14 (82,35%), 14 (82,35%), 10 

(58,82%) e 13 (76,47%), respectivamente.  

Entre os estudantes pesquisados, 10 deles, que são A4, A9, A3, A5, A6, A7, A12, 

A14, A15 e A23, que representaram 41,67% afirmaram apresentar um pouco de domínio 

da tabuada, números discrepantes dos apresentados por Silva, B. (2015), 4,35% e em 

Santos, R. (2017), 68,57%.  

Entre os que têinham pouco domínio da a tabuada, os dois primeiros disseram 

ter nota acima da média e os oito seguintes, na média. Quanto ao desempenho no 

primeiro teste, pela ordem, com notas baixas, temos 3 (17,65%), 2 (11,76%), 0 (0%), 

3 (17,65%), 1 (5,88%), 0 (0%), 0 (0%), 0 (0%), 2 (11,76%) e 1 (5,58%) e, no segundo 

teste, com notas melhores, 15 (88,24%), 12 (70,59%), 10 (58,82%), 17 (100%), 14 

(82,35%), 11 (64,71%), 11 (64,71%), 14 (82,35%), 15 (88,24%) e 16 (94,12%), 

respectivamente.  

É bom destacar que a falta de domínio da tabuada pode ter influenciado, em 

alguns casos, a resolução das questões apresentadas no pré-teste, fato que foi 

minimizado, no pós-teste, através do uso didático da calculadora. 

Além disso, devemos elucidar que, em relação ao desempenho do pós-teste, 

os que afirmaram ter domínio um pouco de tabuada, 10 (41,67%) deles, obtiveram 

média de 12,9 em tal teste; já entre os que não têm, a média foi 12,5 e, entre os que 

afirmaram ter, a média foi de 14. Vejamos graficamente, a seguir: 

 
Gráfico 39: Média das notas no pós-teste e o domínio da tabuada 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Agora vamos explicitar as informações referentes às notas, ao costume de 

estudar Matemática e desempenho nos testes. 

 

Quadro 87:  Notas, costume de estudar Matemática e desempenho nos testes 

  COSTUME DE ESTUDAR MATEMÁTICA 

  Só no período de provas  Só na véspera da prova Todo dia  

 N
O

T
A

S
 E

M
 M

A
T

E
M

Á
T

IC
A

 

Acima da 

média 

(A2, 1, 12) 

(A4, 3, 10) 

(A8, 1, 13) 

 (A22, 1, 16) 

 

(A9, 2, 12) 

 

(A17, 6, 13) 

 

 

 

Na média 

(A1, 0, 15)  

(A3, 0, 10)  

(A5, 3, 17) 

(A6, 1, 14) 

(A7, 0, 11)  

(A10, 0, 10) 

(A12, 0, 11)  

(A14, 0, 8) 

(A15, 2, 15)  

(A16, 2, 14) 

(A18, 3, 11) 

 (A23, 1, 16) 

(A24, 2, 16) 

  

 

(A11, 0, 14)  

(A13, 3, 10) 

 (A19, 3, 14)  

(A20, 1, 10) 

 

 

Abaixo da 

média 

 (A21, 2, 13)  

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

As informações acima destacam que os estudantes A2, A4, A8, A22, A1, A3, A5, 

A6, A7, A10, A12, A14, A15, A16, A18, A23 e A24, que representavam 70,83% da amostra só 

estudam no período das provas; sendo que destes, os quatro primeiros, disseram ter 

notas acima da média e os seguintes, na média. 

Considerando os 17 estudantes destacados anteriormente e, tendo em vista 

o desempenho nos testes que aplicamos nesta pesquisa, tivemos, no primeiro deles 

notas baixas, inclusive com notas 0 (zero) para os estudantes A1, A3, A7, A10, A12 e 
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A14, isto é, 35,29% dos estudantes desse grupo zeraram o pré-teste; além disso, para 

esse grupo específico, a média das notas do teste foi 1,18. Quando considerarmos o 

pós-teste, as notas melhoram, inclusive 9 deles, A8, A22, A1, A5, A6, A15, A16, A23 e A24, 

tendo aproveitamento superior a 75% das questões. A média das notas deste grupo 

de 17 estudantes no teste em questão foi 12,88. 

Apenas o estudante A17 afirmou estudar todos os dias, fato que pode ser, de 

certo modo confirmado por sua afirmação das notas serem acima da média e que 

também foi a maior nota do primeiro teste. 

Já 6 dos estudantes, A9, A11, A13, A19, A20 e A21, que representavam 25% deles 

afirmaram que só estudam Matemática na véspera da prova, destes, o primeiro tem 

nota acima da média, os 4 seguintes na média e o último, abaixo da média. Para este 

grupo, as notas do pré-teste foram baixas, tendo até 0 (zero), no caso do A11 e média 

entre eles foi de 1,83; já no pós-teste as notas melhoraram e média passou a ser de 

12,17, inclusive a metade deles atingiram notas acima de 75% de aproveitamento. 

De certo modo, podemos sintetizar, em face do que foi explicitado que a 

maioria dos estudantes pesquisados só estudam em épocas de provas, talvez esse 

fato venha a explicar o porquê que a maioria deles, com relação as notas em 

Matemática, apresentam-nas mais ou menos na média, ou seja, praticamente 

somente para passar de ano, uma vez que apenas 6 (25%) deles têm notas acima da 

média.  

Um fato a ser destacado é que, possivelmente, pelo motivo de que as aulas 

da sequência didática aplicada na pesquisa em debate, terem sido de modo diferente 

da tradicional, os estudantes, mesmo com hábitos de estudar somente nas épocas de 

provas, despertaram para refletir sobre as aulas que lhes eram apresentada em cada 

encontro, uma vez que partíamos de uma situação-problema de fatos que encontram-

se bastante presentes no cotidiano dos mesmos, pois as notas no pós-teste tiveram 

uma melhora significativa em consideração ao pré-teste. A seguir explicitaremos 

informações referentes às notas, a distração nas aulas de Matemática e desempenho 

nos testes. 
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Quadro 88:  Notas, distração nas aulas de Matemática e desempenho nos testes 
  

  DISTRAÇÃO NAS AULAS DE MATEMÁTICA 

  Não, eu sempre 

presto atenção 

Sim, eu não 

consigo prestar 

atenção 

Na maioria das vezes 

eu me distraio na aulas 

de Matemática 

N
O

T
A

S
 E

M
 M

A
T

E
M

Á
T

IC
A

 

Abaixo da 

média 

(A2, 1, 12) 

(A8, 1, 13) 

(A9, 2, 12) 

 (A4, 3, 15) 

(A17, 6, 13) 

(A22, 1, 16) 

  

 

 

 

 

Na média 

 

 

 

(A6, 1, 14)  

(A13, 3, 10) 

(A18, 3, 11) 

(A23, 1, 16) 

(A24, 2, 16) 

 

 

 

 

(A7, 0, 11) 

 

(A1, 1, 12) 

(A3, 0, 10) 

(A5, 3, 17) 

(A10, 0, 10) 

(A11, 0, 14) 

(A12, 0, 11) 

(A14, 0, 8) 

(A15, 2, 15) 

(A16, 2, 14) 

(A19, 3, 14) 

(A20, 1, 10) 

Acima da 

média 

(A21, 2, 13) 

 

  

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

As informações acima mostram que os estudantes A2, A8 e A9, que 

representavam 12,5% da amostra, informaram obter notas abaixo da média em 

Matemática e que sempre prestam atenção nas aulas desta disciplina. Podemos 

constar que, no pré-teste esses estudantes acertaram 1 (5,88%), 1 (5,88%) e 2 

(11,76%), questão(ões) respectivamente, mas que, após a aplicação da sequência 

didática, as notas no pós-teste foram, respectivamente, 12 (70,59%) ,13 (76,47%) e 

12(70,59%). Uma parte da pesquisa de Santos, R. (2017) apesentou 1 (2,86%) dos 

estudantes nessa mesma situação, sendo que o mesmo conseguiu acertar 4 (26,67%) 

das questões no pré-teste e 13 (86,67%) das questões no pós-teste.  
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Os estudantes A6, A13, A18, A23 e A24, que representavam 20,83% da amostra 

em estudo, disseram que obtêm notas em Matemática na média e que não se distraem 

nas aulas dessa disciplina. Os rendimentos dos discentes no pré-teste foram baixos, 

sendo, respectivamente, 1 (5,88%), 3 (17,65%), 3 (17,65%), 1 (5,88%) e 2 (11,76%) 

das questões apresentadas; ao passo que, após a aplicação da sequência didática, 

as notas no pós-teste foram, respectivamente, 14 (82,35%), 10 (58,82%), 11 

(64,71%), 16 (94,12%) e 16 (94,12%), sem dúvidas uma melhora considerável. Para 

esse quesito a pesquisa de Santos, R. (2017) apresentara 8,57% da amostra que o 

mesmo estudou.  

O estudante A21, que representava 4,17% da amostra em estudo, obteve, 

respectivamente 2 (11,76%) e 13 (76,47%) nos pré e pós-tetes de rendimento e 

afirmou ter notas acima da média e não se distrair nas aulas de Matemática. O fato 

que os estudantes que afirmaram não se distraírem nas aulas e apresentarem notas 

baixas no pré-teste pode indicar algum problema de aprendizagem e/ou de 

metodologias, uma vez que os mesmos sempre são atentos as aulas (SANTOS, R. 

2017). 

O estudante A7 apresentou um baixíssimo desempenho no pré-teste, isto 

pode ser justificado pelo fato dele obter notas na média em Matemática e sempre se 

distraía nas aulas, no entanto, mesmo em tal caso, após a aplicação da sequência 

didática, o mesmo conseguiu atingir 11 (64,71%) de acerto. 

O percentual de discentes que informou obter notas abaixo da média em 

Matemática e na maioria das vezes se distraíam nas aulas dessa disciplina foi de 

12,5%, contra 8,57% em Santos, R. (2017). Os estudantes A4, A17 e A22 compõem tal 

grupo, que inclusive, entre eles, saíra a melhor nota no pré-teste. As notas que os 

mesmos apresentaram no primeiro teste foram, respectivamente, 3 (17,65%), 6 

(35,29%) e 1 (5,88%) e, no segundo, realizado após a aplicação da sequência 

didática, o rendimento melhorou consideravelmente, passando a ser,  15 (88,24%), 

13 (76,47%) e 16 (94,12%), respectivamente.  

O grupo que é composto por mais estudantes, A1, A3, A5, A10, A11, A12, 

A14, A15, A16 e A19, isto é, 41,67% deles, informaram que as suas notas em 

Matemática, na maior parte dos casos, eram na média, mas que, na maioria das vezes 

se distraíam nas aulas de tal disciplina. No primeiro teste o rendimento dos mesmo foi 

baixo, sendo, respectivamente, 1 (5,88%), 0 (0%), 3 (17,65%), 0 (0%), 0 (0%), 0 (0%), 

0 (0%),  2 (11,76%), 2 (11,76%) e 3 (17,65%) questão (ões) e, após aplicação da 
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sequência didática, no segundo teste, o rendimento melhorou, sendo, 

respectivamente, 12 (70,59%), 10 (58,82%), 17 (100%), 10 (58,82%), 14 (82,35%), 11 

(64,71%), 8 (47,06%), 15 (88,24%), 14 (82,35%) e 14 (82,35%) questão (ões).  

Além disso podemos destacar que as informações anteriormente explicitadas 

deixam claro que, grande parte dos estudantes pesquisados, na maioria das vezes se 

distraíam nas aulas de Matemática, isto é, 14 (58,33%) deles, que por sua vez tiveram 

a média nas questões do pós-teste no valor de 12,79; ficando com média de, no 

mesmo teste, 2% aquém dos que afirmaram sempre prestar atenção nas aulas. 

Vejamos graficamente: 

 

Gráfico 40: Média das notas no pós-teste e a distração nas aulas 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

As informações contidas no gráfico anterior nos mostram que, quanto mais o 

estudante afirmou prestar atenção nas atividades em sala de aula, melhor foi o 

desempenho dos mesmos.  

A seguir explicitaremos informações referentes as dificuldades em aprender 

Matemática, a distração nas aulas de Matemática e desempenho nos testes. 
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Não, eu sempre presto atenção
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Quadro 89:  Dificuldades em aprender Matemática, distração nas aulas de Matemática 
e desempenho nos testes 

 

  DISTRAÇÃO NAS AULAS DE MATEMÁTICA 

  Não, eu sempre presto 

atenção 

Sim, eu não 

consigo prestar 

atenção 

Na maioria das vezes 

eu me distraio na aulas 

de Matemática 

D
IF

IC
U

L
D

A
D

E
 

 

Não  

(A2, 1, 12) 

(A9, 2, 12) 

  

 (A3, 0, 10); (A4, 3, 15) 

(A15, 2, 15) ;(A17, 6, 13)  

(A22, 1, 16) 

  

Um 

pouco 

 (A6, 1, 14); (A8, 1, 13) 

(A13, 3, 10);  (A18, 3, 11) 

 (A23, 1, 16); (A24, 2, 16) 

 

(A7, 0, 11) 

 

(A1, 0, 15);  (A5, 3, 17) 

(A10, 0, 10); (A11, 0, 14)  

(A12, 0, 11); (A14, 0, 8) 

(A16, 2, 14); (A20, 1, 10) 

Muito   (A21, 2, 13)  (A19, 3, 14) 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

As informações anteriores nos mostram que apenas um estudante disse que 

não conseguia prestar atenção nas aulas de Matemática, foi o A7 e seu rendimento 

no primeiro teste foi 0 (zero), mas no segundo passou a ser 11, o que indica um 

aproveitamento de 64,71%; vale ressaltar que este estudante representava 4,17% da 

nossa amostra e que, em estudo semelhante, Salgado (2011), para este mesmo 

quesito obteve 13,33%, no entanto o estudo mencionado não nos proporcionou fazer 

a comparação das notas entre os dois testes, como é o caso desta dissertação.  

Entre os estudantes que afirmaram sempre prestarem atenção as aulas de 

Matemática e não apresentavam dificuldade na disciplina obtivemos A2 e A9, isto é, 

8,33% da amostra, já na pesquisa de Silva, C. (2013), esse índice foi 10%, ou seja, 

bem próximo ao que nos encontramos. Para este grupo, as notas no primeiro teste 

foram baixam, 1 (5,88%) e 2 (11,76%), respectivamente e, após a aplicação da 

sequência didática, o rendimento foi melhor, com 12 acertos para ambos, isto é, um 

aproveitamento de 70,59%. 

Entre os estudantes que afirmaram sempre prestarem atenção as aulas de 

Matemática e que apresentavam um pouco de dificuldade na disciplina obtivemos A6, 

A8, A13, A18, A23 e A24, isto é, 25% da amostra, já na pesquisa de Silva, C. (2013), esse 

índice foi 33,33%. Para este grupo, as notas no primeiro teste foram baixam, 1 
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(5,88%), 1 (5,88%), 3 (17,65%), 3 (17,65%), 1 (5,88%) e 2 (11,76%), respectivamente 

e, após a aplicação da sequência didática, o rendimento foi melhor, com acertos, na 

mesma ordem, sendo 14 (82,35%), 13 (76,47%), 10 (58,82%), 11 (64,71%), 16 

(94,12%) e 16 (94,12%). E, entre os sempre prestam atenção tivemos o A21, que 

representava 4,17% da amostra, índice bem próximo aos 3,33% de Silva, C. (2013), 

este estudante afirmou ter muita dificuldade em Matemática e teve, respectivamente 

2 (11,76%) e 13 (76,47%) acertos, no pré e pós-testes. 

Entre os estudantes que afirmaram se distraírem na maioria das vezes nas 

aulas de Matemática e não apresentavam dificuldade na disciplina obtivemos A3, A4, 

A15, A17 e A22, isto é, 20,83% da amostra, já na pesquisa de Silva, C. (2013), esse 

índice foi 0%. Para este grupo, as notas no primeiro teste foram baixam, a saber 0 

(0%), 3 (17,65%), 2 (11,76%), 6 (35,29%) e 1 (5,88%), respectivamente e, após a 

aplicação da sequência didática, na mesma ordem, os rendimentos foram 10 

(58,82%), 15 (88,24%), 15 (88,24%), 13 (76,47%) e 16 (94,12%), sem dúvidas bem 

melhores que os anteriores. 

Entre os estudantes que afirmaram que se distraíam na maioria das vezes nas 

aulas de Matemática e apresentavam um pouco de dificuldade na disciplina obtivemos 

A1, A5, A10, A11, A12, A14, A16 e A20, isto é, 33,33% da amostra, já na pesquisa de Silva, 

C. (2013), esse índice foi 30%, índice matematicamente semelhante ao que 

encontramos. Para este grupo, das notas no primeiro teste, 62,50% foram 0 (zero) e 

conseguiram uma média de 0,75; no entanto, após a aplicação da sequência didática, 

o rendimento foi melhor, inclusive com A5 tendo 100% de aproveitamento, com 50% 

deles atingindo mais de 82% de rendimento e, entre A1, A10, A11 e A14, os que zeraram 

no primeiro testes, a média passara a ser de 12 acertos, já no geral, foi 12,375 para 

este grupo no pós-teste. 

Já A19, que representava 4,17% da amostra disse que se distraía na maioria 

das vezes nas aulas de Matemática e apresentava muita dificuldade na disciplina, 

obteve 3 (17,65%) no primeiro teste e 14 (82,35%) no segundo. Na pesquisa de Silva, 

C. (2013), nesse mesmo grupo encontram-se 6,67%, índice bem próximo ao da nossa 

pesquisa. A seguir explicitaremos informações referentes ao costume de estudar 

Matemática, as dificuldades em aprender Matemática e desempenho nos testes. 
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Quadro 90: Hábitos de estudos, dificuldade em aprender Matemática e desempenho 

nos testes 

  COSTUME DE ESTUDAR MATEMÁTICA 

  Só no período de provas  Só na véspera da prova Todo dia  

D
IF

IC
U

L
D

A
D

E
 

 

 

Não  

(A2, 1, 12); (A3, 0, 10) 

(A4, 3, 15);  (A15, 2, 15) 

(A22, 1, 16) 

 

(A9, 2, 12) 

 

 

(A17, 6, 13) 

 

  

 

Um pouco 

(A1, 0, 15); (A5, 3, 17) 

(A6, 1, 14); (A7, 0, 11) 

(A8, 1, 13); (A10, 0, 10) 

(A12, 0, 11); (A14, 0, 8) 

(A16, 2, 14); (A18, 3, 11) 

(A23, 1, 16);  (A24, 2, 16) 

  

 

(A11, 0, 14) 

(A13, 3, 10) 

 (A20, 1, 10) 

 

 

Muito   (A19, 3, 14);  (A21, 2, 13)  

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Já foi explicitado que 70,83% dos estudantes da amostra em questão só 

estudavam no período de provas, sendo que destes, A2, A3, A4, A15 e A22, ou seja, 

20,83% do total e 29,41% deste grupo disseram não ter nenhuma dificuldade em 

Matemática, índice que na pesquisa de Silva, C. (2013) foi 0. É valido salientar que, 

pelas notas apresentadas no primeiro teste, levando em consideração as afirmações 

deste grupo de discentes, a metodologia da maior parte das aulas não surtira o efeito 

desejado, uma vez que as notas no pré-teste foram baixas para esses estudantes, 

sendo a média entre eles de 1,4, um aproveitamento de 8,24% das questões que lhes 

apresentamos e, no pós-teste, realizado após a aplicação da sequência didática, 

diferente da tradicional, tendo como suporte o ensino por atividades, a resolução de 

problemas e o uso didático da calculadora, as notas melhoram bastante e, nesta 

etapa, a média passara a ser 13,6, um aproveitamento de 80% das questões e, além 

disso, para esse grupo, 60% dos estudantes conseguiram atingir, aproximadamente, 

90% de acertos. 

Ainda entre os estudantes que afirmaram só estudam no período de provas e 

que apresentavam um pouco de dificuldade em Matemática obtivemos 70,59% do 

grupo ou 50% do total, índice bastante distinto do encontrado por Silva, C. (2013) de 

23,33%. Entre eles 5 (41,67%) estudantes zeraram o pré-teste e, a média geral, em 



392 
 
 

 

tal avaliação foi 1,08, um aproveitamento de apenas 6,35%; já no pós-teste, os 

resultados foram melhores onde, por exemplo, praticamente 60% dos estudantes do 

grupo conseguiram atingir mais de 76% de rendimento e, a média geral foi 13, um 

aproveitamento de 76,47% das questões e, além disso, entre os que tinham obtido 

zero anteriormente, a média passou a ser 11, próximo dos 65% de acertos. 

 O A17, representa 4,17% da amostra, contra 3,33% de Silva, C. (2013), 

afirmou estudar Matemática todos os dias e não apresentar dificuldades na disciplina, 

conseguiu o melhor aproveitamento no primeiro teste, 35,29% e, após a aplicação da 

sequência didática, no segundo teste, foi 76,47%. 

Entre os discentes que só estudavam na véspera da prova estão 25% da 

amostra em questão, índice não tão distante do obtido por Silva, B. (2013), que foi 

33,33%. Nesse grupo,  um deles, o A9, afirmou não ter dificuldade em Matemática e 

seu aproveitamento foi 2 (11,76%) e 12 (70,59%) nos pré e pós-testes, 

respectivamente; três, A11, A13 e A20, que forma 50% do grupo em estudo, contra 70% 

apresentado por Silva, C. (2013), afirmaram apresentar um pouco de dificuldade na 

disciplina e, conseguiram atingir, no primeiro teste uma média de 1,33 e, no segundo, 

11,33; além disso, dois dos estudantes A19 e A21 disseram ter bastante dificuldade em 

Matemática e, entre eles, a média do pré-teste foi 2,5 e, no pós-teste, 13,5, isto é, um 

aproveitamento inicial de 14,71% passou para 79,41%. 

Uma informação que conseguimos nesse caso especial foi que entre os 

estudantes com mais dificuldade em Matemática, a média das notas do pós-teste 

superou os demais grupos, vejamos graficamente: 

  
Gráfico 41: Média das notas no pós-teste e a dificuldade em Matemática 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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A seguir explicitaremos informações referentes ao domínio da tabuada, as 

dificuldades em aprender Matemática e desempenho nos testes. 

 

Quadro 91: Domínio da tabuada, dificuldades em aprender Matemática e desempenho 

nos testes 
 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

As informações já supramencionada destacaram que a maioria dos 

estudantes não tem o domínio da tabuada. Além disso, neste caso específico cabe 

destacar que, entre os 24 estudantes que participaram da pesquisa, 8 (33,33%) deles, 

que disseram não saber tabuada, apresentaram um pouco de dificuldade em 

Matemática; já no casos dos que dominavam a tabuada, pelo menos um pouco, este 

índice cai para 25% e, entre os que disseram que tinham muita dificuldade na 

disciplina, todo, sem exceção disseram não ter domínio nenhum da tabuada.  

É valido salientar que este estudo mostrou que a falta de domínio da tabuada 

acarreta em dificuldades em Matemática e, neste caso concordamos com Silva, C. 

(2013, p. 148), onde revelara “[...] que os alunos que declaravam ter pouco ou muita 

  DOMÍNIO DA TABUADA 

  Sim Não Um pouco  

D
IF

IC
U

L
D

A
D

E
 M

A
T

E
M

Á
T

IC
A

 

 

Não  

(A17, 6, 13) 

(A22, 1, 16) 

 

(A2, 1, 12) 

 (A3, 0, 10)  

(A4, 3, 15) 

(A9, 2, 12) 

  

Um pouco 

 

 (A18, 3, 11) 

(A24, 2, 16) 

 

(A1, 0, 15)   

(A8, 1, 13) 

(A10, 0, 10) 

 (A11, 0, 14) 

(A13, 3, 10) 

(A15, 2, 15) 

(A16, 2, 14)  

(A20, 1, 10) 

(A5, 3, 17)  

(A6, 1, 14) 

(A7, 0, 11)  

(A12, 0, 11) 

(A14, 0, 8) 

 (A23, 1, 16) 

 

Muito    (A19, 3, 14) 

(A22, 2, 13) 

 



394 
 
 

 

dificuldade para aprender Matemática em sua maioria não tinham domínio sobre 

nenhuma das tabuadas”. 

A seguir apresentamos as informações referentes à escolaridade dos 

responsáveis masculino e feminino e o desempenho nos testes. 

 

Quadro 92: Escolaridade dos responsáveis masculino e feminino e o desempenho nos 

testes 
 

  ESCOLARIDADE DO RESPONSÁVEL MASCULINO 

  FI FC MI MC S 

E
S

C
O

L
A

R
ID

A
D

E
 D

O
 R

E
S

P
O

N
S

Á
V

E
L

 F
E

M
IN

IN
O

   

 

 

FI 

(A1, 0, 15) 

 (A4, 3, 15) 

 (A11, 0, 14) 

 (A15, 2, 15) 

(A18, 2, 14) 

(A20, 1, 10) 

   

 

(A12, 0, 11) 

 

 

FC  (A13, 3, 10) 

 

(A8, 1, 13) 

 

(A14, 0, 8) 

 

(A2, 1, 12) 

(A9, 2, 12) 

 

 

MC 

 

(A3, 0, 10) 

 (A19, 3, 14) 

 

(A5, 3, 17) 

(A17, 6, 13) 

(A23, 1, 16) 

  

(A6, 1, 14) 

 

(A7, 0, 11) 

(A14, 0, 8) 

(A21, 2, 13) 

(A24, 2, 16) 

 

S 
 

  (A16, 2, 14)  (A10, 0, 10) 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Legenda: FI: ensino fundamental incompleto; FC: ensino fundamental completo; MI: ensino médio 

incompleto; MC: ensino médio completo; S: ensino superior. 

 

As informações apresentadas anteriormente nos permitem dizer que, a 

maioria parte dos estudantes, considerando a amostra em estudo, no caso da 

correlação entre as variáveis citadas são aqueles que os responsáveis tinham, como 

escolaridade, o ensino fundamental incompleto, com 6 (25%) nessas condições, já o 

estudo de Santos, R. (2017), apresentou 28,57%, índice bem próximo ao de nossa 

pesquisa; já o aproveitamento médio, no pós-teste, das notas neste grupo, em nosso 
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trabalho foi 81,37% e no de Santos, R. (2017), 82,67%, na parte aditiva e de 80% na 

multiplicativa, percentuais, matematicamente, dentro de uma pequena margem de 

erro, semelhantes ao nosso. 

 De um modo geral o A17, ou seja, 4,17% da amostra para esta pesquisa disse 

que o responsável masculino tinha o ensino fundamental completo e, o feminino, 

médio completo, foi o que conseguiu maior quantidade de acertos no pré-teste. Além 

disso, A10, ou seja, 4,17% da amostra para esta pesquisa, índice bem próximos dos 

5,71% da pesquisa de Santos, R. (2017), disse mesmo tendo afirmado que os pais 

com nível superior, não conseguiu acertar nenhuma questão no primeiro teste, nota 

que foi repetida por A7 e A14, na verdade 8,33% da amostra para nossa pesquisa, 

contra 5,71% do estudo de Santos, R. (2017) cujos responsáveis tinham o nível médio 

completo; esses três estudantes melhoram bastante no segundo testes, uma vez que 

conseguiram, depois de iniciar de 0 (zero) atingiram um aproveitamento médio de 

56,86%. 

Além disso, por exemplo, quando consideramos a escolaridade à nível médio, 

os estudantes que disseram que seu responsável masculino concluiu a educação 

básica conseguiram, no pós-teste, a média de 11,86; ao passo que, no caso do 

feminino, 13,2, fato que nos permite inferir que elas, de certa forma cobram, até 

mesmo por encontrarem-se mais nos lares, que eles.  

A seguir, tendo como base a conversão dos resultados percentuais dos 

acertos que foram apresentados no quadro 79, para notas absolutas, sendo 100% 

equivalente a 17 acertos, apresentamos os resultados e análises das correlações 

entre os fatores socioeconômicos e a diferença das notas nos testes. 

  

6.5 COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO LINEAR DE PEARSON 

 

Esta seção do trabalho tem como objetivo apresentar as informações relativos 

ao coeficiente de correlação de Pearson entre as diferenças das notas dos testes e 

algumas variáveis. 

O coeficiente de correlação linear de Pearson (𝜌), pertencente a [-1, 1] é uma 

ferramenta comumente usada com o objetivo de fazer comparação entre duas 

variáveis e verificar o comportamento de uma delas, quando há variação da outra. 

Barbetta (2012, apud Silva, B., 2015,  p. 161) diz que tal coeficiente é “apropriado para 

descrever a correlação linear de dados de duas variáveis quantitativas”.  
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Quadro 93: Classificação da Correlação de Pearson 
 

COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO 
 

CORRELAÇÃO 

𝜌 = 1 Perfeita Positiva 

0,8 ≤ 𝜌 < 1 Forte Positiva 

0,5 ≤ 𝜌 < 0,8 Moderada Positiva 

0,1 ≤ 𝜌 < 0,5 Fraca Positiva 

0 < 𝜌 < 0,1 Ínfima Positiva 

𝜌 = 0 Nenhuma correlação 

−0,1 < 𝜌 < 0 Ínfima Negativa 

−0,5 < 𝜌 ≤ −0,1 Fraca Negativa 

−0,8 < 𝜌 ≤ −0,5 Moderada Negativa 

−1 < 𝜌 ≤ −0,8 Forte Negativa 

𝜌 = −1 Perfeita Negativa 

 Fonte: Barbetta (2012, apud Silva, B., 2015, p. 161) 
 

Podemos perceber que o valor do índice em estudo indica a direção e a 

intensidade e a direção da correlação linear. Para  𝜌 negativo, os dados apresentam 

uma correlação negativa; ao passo que para 𝜌 positivo, uma correlação positiva. E, 

“em relação ao grau de associação, quanto mais próximo de 1, maior a intensidade 

da correlação” (LEVIN e FOX, 2012 apud SILVA, B., 2015, p. 161).   

Deste modo, com auxílio do Software Microsoft Office Excel e, em face do que 

foi explicitado, a seguir, vamos apresentar algumas correlações lineares de Pearson 

existentes entre as diferenças das notas entre os dois testes realizados e outras 

variáveis (Cf. Apêndice C), informações obtidas na primeira sessão de ensino e, além 

disso fazermos a devida análise.  

 

6.5.1 Correlação linear de Pearson entre os fatores socioeconômicos e o 

desempenho nos testes 

 

Neste primeiro momento, vamos buscar estabelecer correlações entre as 

diferenças das notas nos testes e os fatores socioeconômicos. Iniciamos pela 

correlação entre o fato do estudante exercer alguma atividade remunerada e a 

diferença entre as notas dos testes. 
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Quadro 94: Parametrização dos dados - exerce atividade remunerada 
 

EXERCE ATIVIDADE REMUNERADA PARAMETRIZAÇÃO 

Não 1 

Às vezes 2 

Sim 3 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 
Quadro 95: Correlação entre a diferença das notas nos testes e exerce atividade 
remunerada 

 

ESTUDANTES  PRÉ-
TESTE 

PÓS-
TESTE 

DIFERENÇA ATIVIDADE 
REMUNERADA 

Estudante 1 0 15 15 2 

Estudante 2 1 12 11 1 

Estudante 3 0 10 10 1 

Estudante 4 3 15 12 1 

Estudante 5 3 17 14 1 

Estudante 6 1 14 13 1 

Estudante 7 0 11 11 1 

Estudante 8 1 13 12 2 

Estudante 9 2 12 10 1 

Estudante 10 0 10 10 1 

Estudante 11 0 14 14 3 

Estudante 12 0 11 11 2 

Estudante 13 3 10 7 3 

Estudante 14 0 8 8 1 

Estudante 15 2 15 13 1 

Estudante 16 2 14 12 1 

Estudante 17 6 13 7 1 

Estudante 18 3 11 8 1 

Estudante 19 3 14 11 1 

Estudante 20 1 10 9 1 

Estudante 21 2 13 11 1 

Estudante 22 1 16 15 1 

Estudante 23 1 16 15 1 

Estudante 24 2 16 14 1 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Nesta correlação o valor do coeficiente linear de Pearson (𝜌) foi 𝜌 = 0,011 

pertencente ao intervalo 0 < 𝜌 < 0,1, fato que, de acordo com o quadro 93 se traduz 

em uma correlação ínfima positiva. A representação gráfica desta correlação está 

expressa a seguir. 

 

Gráfico 42: Dispersão – diferença entre as notas dos testes e o exerce atividade 
remunerada 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 
Neste caso o gráfico mostrou que as variáveis estavam positivamente 

correlacionadas, pois a reta é crescente. E como a “nuvem” de pontos está dispersa 

da reta, aponta pouca relação entre as variáveis analisadas. Além do mais, isso 

assinala que, o ato de exercer atividades remuneradas não foi um fator determinante 

para os resultados dos testes. Vejamos agora a correlação entre a escolaridade do 

responsável masculino e a diferença entre as notas dos testes. 

 

Quadro 96: Parametrização dos dados - escolaridade dos responsáveis masculinos 
 

ESCOLARIDADE DOS RESPONSÁVEIS MASCULINOS PARAMETRIZAÇÃO 

Fundamental incompleto 1 

Fundamento completo 2 

Médio incompleto 3 

Médio completo 4 

Superior 5 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Quadro 97: Correlação entre a diferença das notas nos testes e escolaridade dos 
responsáveis masculinos 

 

ESTUDANTES PRÉ-
TESTE 

PÓS-
TESTE 

DIFERENÇA ESCOLARIDADE DO 
ESPONSÁVEL 
MASCULINO 

Estudante 1 0 15 15 1 

Estudante 2 1 12 11 4 

Estudante 3 0 10 10 1 

Estudante 4 3 15 12 1 

Estudante 5 3  17 14 2 

Estudante 6 1 14 13 3 

Estudante 7 0 11 11 4 

Estudante 8 1 13 12 2 

Estudante 9 2 12 10 4 

Estudante 10 0 10 10 5 

Estudante 11 0 14 14 1 

Estudante 12 0 11 11 4 

Estudante 13 3 10 7 1 

Estudante 14 0 8 8 3 

Estudante 15 2 15 13  1 

Estudante 16 2 14 12 3 

Estudante 17 6 13 7 2 

Estudante 18 3 11 8 1 

Estudante 19 3 14 11 1 

Estudante 20 1 10 9 1 

Estudante 21 2 13 11 4 

Estudante 22 1 16 15 4 

Estudante 23 1 16 15 2 

Estudante 24 2 16 14 2 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Nesta correlação o valor do coeficiente linear de Pearson (𝜌) foi 𝜌 = - 0,005 

pertencente ao intervalo -0,1<ρ<0, fato que, de acordo com o quadro 93 se traduz em 

uma correlação ínfima negativa. A representação gráfica desta correlação está 

expressa a seguir. 
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Gráfico 43: Dispersão – diferença entre as notas dos testes e escolaridade dos 
responsáveis masculinos 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 
Neste caso o gráfico mostrou que as variáveis estavam negativamente 

correlacionadas, pois a reta é decrescente. E como a “nuvem” de pontos está 

bastante dispersa da reta, mostrando que, escolaridade dos responsáveis masculinos 

não foi determinante nos resultados dos testes. Vejamos agora a correlação entre a 

escolaridade do responsável feminino e a diferença entre as notas dos testes. 

 

Quadro 98: Parametrização dos dados - escolaridade dos responsáveis femininos 
 

ESCOLARIDADE DOS RESPONSÁVEIS FEMININOS PARAMETRIZAÇÃO 

Fundamental incompleto 1 

Fundamento completo 2 

Médio incompleto 3 

Médio completo 4 

Superior 5 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Quadro 99: Correlação entre a diferença das notas nos testes e escolaridade dos 
responsáveis femininos 

 

ESTUDANTES  PRÉ-
TESTE  

PÓS-
TESTE 

DIFERENÇA ESCOLARIDADE DO 
ESPONSÁVEL 

FEMININO 

Estudante 1 0 15 15 1 

Estudante 2 1 12 11 2 

Estudante 3 0 10 10 4 

Estudante 4 3 15 12 1 

Estudante 5 3 17 14 4 

Estudante 6 1 14 13 4 

Estudante 7 0 11 11 4 

Estudante 8 1 13 12 2 

Estudante 9 2 12 10 2 

Estudante 10 0 10 10 5 

Estudante 11 0 14 14 1 

Estudante 12 0 11 11 1 

Estudante 13 3 10 7 2 

Estudante 14 0 8 8 2 

Estudante 15 2 15 13 1 

Estudante 16 2 14 12 5 

Estudante 17 6 13 7 4 

Estudante 18 3 11 8 1 

Estudante 19 3 14 11 4 

Estudante 20 1 10 9 1 

Estudante 21 2 13 11 4 

Estudante 22 1 16 15 4 

Estudante 23 1 16 15 4 

Estudante 24 2 16 14 4 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Nesta correlação o valor do coeficiente linear de Pearson (𝜌) foi 𝜌 = 0,118 

pertencente ao intervalo 0,1≤ρ<0,5, fato que, de acordo com o quadro 93 se traduz 

em uma correlação fraca positiva. A representação gráfica desta correlação está 

expressa a seguir. 
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Gráfico 44: Dispersão – diferença entre as notas dos testes e escolaridade dos 
responsáveis femininos 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

O gráfico mostra um crescimento da reta, indicando uma correlação positiva 

entre as variáveis analisadas. Entretanto, a “nuvem” de pontos está muito dispersa 

da reta, fato que caracteriza baixa correlação entre as variáveis escolaridade do 

responsável feminino e a diferença nas notas dos testes. A próxima análise da 

correlação será para o hábito de fazer compras e a diferença entre as notas dos 

testes. 

 

Quadro 100: Parametrização dos dados – hábito de em fazer compras 
 

COSTUME EM FAZER COMPRAS PARAMETRIZAÇÃO 

Não 1 

Às vezes 2 

Sim 3 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Quadro 101: Correlação entre a diferença das notas nos testes e Hábito de fazer 
compras 

 

ESTUDANTES PRÉ-
TESTE 

PÓS-
TESTE 

DIFERENÇA COSTUME EM FAZER 
COMPRAS 

Estudante 1 0 15 15 3 

Estudante 2 1 12 11 3 

Estudante 3 0 10 10 3 

Estudante 4 3 15 12 3 

Estudante 5 3 17 14 3 

Estudante 6 1 14 13 3 

Estudante 7 0 11 11 3 

Estudante 8 1 13 12 3 

Estudante 9 2 12 10 3 

Estudante 10 0 10 10 3 

Estudante 11 0 14 14 3 

Estudante 12 0 11 11 3 

Estudante 13 3 10 7 1 

Estudante 14 0 8 8 3 

Estudante 15 2 15 13 3 

Estudante 16 2 14 12 1 

Estudante 17 6 13 7 1 

Estudante 18 3 11 8 3 

Estudante 19 3 14 11 2 

Estudante 20 1 10 9 3 

Estudante 21 2 13 11 2 

Estudante 22 1 16 15 2 

Estudante 23 1 16 15 3 

Estudante 24 2 16 14 3 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Nesta correlação o valor do coeficiente linear de Pearson (𝜌) foi 𝜌 = 0,332 

pertencente ao intervalo 0,1≤ρ< 0,5, fato que, de acordo com o quadro 93 se traduz 

em  uma correlação fraca positiva. A representação gráfica desta correlação está 

expressa a seguir. 
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Gráfico 45: Dispersão – hábito de fazer compra 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 
A reta crescente aponta uma correlação positiva entre as variáveis analisadas, 

mas informa uma correlação fraca entre os resultados dos testes e o hábito de fazer 

compras. A seguir, apresentamos uma síntese.  

 

6.5.2 Síntese do coeficiente de correlação linear de Pearson entre os fatores 

socioeconômicos e o desempenho nos testes 

 

Agora, de modo sucinto, vamos apresentar um quadro-resumo das 

correlações de Pearson realizadas anteriormente, com relação aos fatores 

socioeconômicos.  

Deste modo, após a realização da parametrização das variáveis 

socioeconômicas foi realizada acima, no quadro a seguir, apresentamos os valores 

do coeficiente de correlação linear de Pearson entre variáveis socioeconômicas e a 

nota individual no pós-teste, bem como a intensidade e direção do coeficiente e a 

significância para a amostra analisada. 

 
 

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1 2 3

D
IF

E
R

E
N

Ç
A

 D
A

S
 N

O
T

A
S

 N
O

S
 T

E
S

T
E

S

HÁBITO DE  FAZER COMPRAS



405 
 
 

 

Quadro 102: Resultados da correlação linear de Pearson entre os fatores 
socioeconômicos e o desempenho nos testes 

 

VARIÁVEL VALOR DE 𝜌 

INTENSIDADE 
E DIREÇÃO DE 

𝜌  

 

SIGNIFICÂNCIA 

DE 𝜌  

(T calculado) 
 

Exerce atividade 
remunerada 

0,01 
Correlação 

ínfima positiva 
0,047 

Escolaridade dos 
responsáveis masculinos 

- 0,005 
Correlação 

ínfima negativa 
-0,023 

Escolaridade dos 
responsáveis femininos 

0,118 
Correlação fraca 

positiva 
0,557 

Hábitos de fazer compras 0,332 
Correlação fraca 

negativa 
1,651 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Os coeficientes de correlação de Pearson apresentados anteriormente 

indicam que a associação linear entre as variáveis e a nota no pós-teste é fraca. A 

distribuição 𝑡 de Student indica Tcrítico = 2,728 ao nível de significância de 1% com gl 

= 22. Como todos os valores da significância de 𝜌 foram menores do que Tcrítico 

(Tcalculçado ˂ Tcrítico), devemos manter a hipótese nula de que não há correlação na 

população (ρ = 0). Sendo assim, nenhuma das variáveis analisadas foi determinante 

para a nota dos estudantes no pós-teste. 

 

6.5.3 Correlação linear de Pearson entre impressões sobre a Matemática e o 

desempenho nos testes 

 

Neste segundo momento, vamos buscar estabelecer correlações entre as 

diferenças das notas nos testes e as impressões sobre a Matemática. Iniciamos pela 

correlação entre fato do estudante apresentar dificuldade em Matemática e a 

diferença entre as notas dos testes. 

 
Quadro 103: Parametrização dos dados - dificuldade em Matemática 

DIFICULDADE EM MATEMÁTICA PARAMETRIZAÇÃO 

Não 1 

Um pouco 2 

Muito 3 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Quadro 104: Correlação entre a diferença das notas nos testes e dificuldade em 
Matemática 

 

ESTUDANTES PRÉ-
TESTE 

PÓS-
TESTE 

DIFERENÇA DIFICULDADE EM 
MATEMÁTICA 

 Estudante 1 0 15 15 2 

Estudante 2 1 12 11 1 

Estudante 3 0 10 10 1 

Estudante 4 3 15 12 1 

Estudante 5 3 17 14 2 

Estudante 6 1 14 13 2 

Estudante 7 0 11 11 2 

Estudante 8 1 13 12 2 

Estudante 9 2 12 10 1 

Estudante 10 0 10 10 2 

Estudante 11 0 14 14 2 

Estudante 12 0 11 11 2 

Estudante 13 3 10 7 2 

Estudante 14 0 8 8 2 

Estudante 15 2 15 13 1 

Estudante 16 2 14 12 2 

Estudante 17 6 13 7 1 

Estudante 18 3 11 8 2 

Estudante 19 3 14 11 3 

Estudante 20 1 10 9 2 

Estudante 21 2 13 11 3 

Estudante 22 1 16 15 1 

Estudante 23 1 16 15 2 

Estudante 24 2 16 14 2 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Nesta correlação o valor do coeficiente linear de Pearson (𝜌) foi 𝜌 = 0,026 

pertencente ao intervalo 0<ρ<0,1, fato que, de acordo com o quadro 93 se traduz em  

uma correlação ínfima positiva. A representação gráfica desta correlação está 

expressa a seguir. 
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Gráfico 46: Dispersão - diferença das notas nos testes e dificuldade em Matemática 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

O gráfico, novamente mostra que a reta está ligeiramente crescente e com a 

“nuvem” de pontos muito dispersa da reta, mostrando que, o fato da maioria dos 

estudantes assumir não ter dificuldade em aprender Matemática, não foi determinante 

nos resultados dos testes. Vejamos adiante a correlação para as notas comumente 

obtidas nas avaliações de Matemática e a diferença entre as notas dos testes. 

 

Quadro 105: Parametrização dos dados - notas em Matemática 
 

NOTAS EM MATEMÁTICA PARAMETRIZAÇÃO 

Abaixo da média 1 

Na média 2 

Acima da média 3 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 
 
 
 
 
 

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1 2 3

D
IF

E
R

E
N

Ç
A

 D
A

S
 N

O
T

A
S

 N
O

S
 T

E
S

T
E

S

DIFICULDADE EM MATEMÁTICA



408 
 
 

 

Quadro 106: Correlação entre a diferença das notas nos testes e  as notas em 
Matemática 
 

ESTUDANTES PRÉ-
TESTE 

PÓS-
TESTE 

DIFERENÇA NOTAS EM 
MATEMÁTICA  

Estudante 1 0 15 15 2 

Estudante 2 1 12 11 3 

Estudante 3 0 10 10 2 

Estudante 4 3 15 12 3 

Estudante 5 3 17 14 2 

Estudante 6 1 14 13 2 

Estudante 7 0 11 11 2 

Estudante 8 1 13 12 3 

Estudante 9 2 12 10 3 

Estudante 10 0 10 10 2 

Estudante 11 0 14 14 2 

Estudante 12 0 11 11 2 

Estudante 13 3 10 7 2 

Estudante 14 0 8 8 2 

Estudante 15 2 15 13 2 

Estudante 16 2 14 12 2 

Estudante 17 6 13 7 3 

Estudante 18 3 11 8 2 

Estudante 19 3 14 11 2 

Estudante 20 1 10 9 2 

Estudante 21 2 13 11 1 

Estudante 22 1 16 15 3 

Estudante 23 1 16 15 2 

Estudante 24 2 16 14 2 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Nesta correlação o valor do coeficiente linear de Pearson (𝜌) foi 𝜌 = - 0,030 

pertencente ao intervalo -0,1<ρ<0, fato que, de acordo com o quadro 93 se traduz em  

uma correlação ínfima negativa. A representação gráfica desta correlação está 

expressa a seguir. 
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Gráfico 47: Dispersão - diferença das notas nos testes e notas em Matemática 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Na correlação mostrada anteriormente no gráfico foi possível identificar um 

decrescimento da reta e a dispersão na “nuvem” de pontos em relação a ela. Isso 

implica que, apesar da maioria dos estudantes ter afirmado que obtinham notas dentro 

da média em Matemática, este não foi um fator determinante no resultado dos testes. 

A seguir apresentamos a correlação entre o fato do estudante ter distração nas aulas 

de Matemática e a diferença entre as notas dos testes. 

 

Quadro 107: Parametrização dos dados - distração nas aulas de Matemática 
 

DISTRAÇÃO NAS AULAS DE MATEMÁTICA  PARAMETRIZAÇÃO 

Não 1 

Às vezes  2 

Sim 3 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Quadro 108: Correlação entre a diferença das notas nos testes e distração nas aulas 
de Matemática 

 

ESTUDANTES PRÉ-
TESTE 

PÓS-
TESTE 

DIFERENÇA DISTRAÇÃO NAS AULAS 
DE MATEMÁTICA 

Estudante 1 0 15 15 2 

Estudante 2 1 12 11 1 

Estudante 3 0 10 10 2 

Estudante 4 3 15 12 2 

Estudante 5 3 17 14 2 

Estudante 6 1 14 13 1 

Estudante 7 0 11 11 3 

Estudante 8 1 13 12 1 

Estudante 9 2 12 10 1 

Estudante 10 0 10 10 2 

Estudante 11 0 14 14 2 

Estudante 12 0 11 11 2 

Estudante 13 3 10 7 1 

Estudante 14 0 8 8 2 

Estudante 15 2 15 13 2 

Estudante 16 2 14 12 2 

Estudante 17 6 13 7 2 

Estudante 18 3 11 8 1 

Estudante 19 3 14 11 2 

Estudante 20 1 10 9 2 

Estudante 21 2 13 11 1 

Estudante 22 1 16 15 2 

Estudante 23 1 16 15 1 

Estudante 24 2 16 14 1 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Nesta correlação o valor do coeficiente linear de Pearson (𝜌) foi 𝜌 = 0,0312 

pertencente ao intervalo 0<ρ<0,1, fato que, de acordo com o quadro 93 se traduz em  

uma correlação ínfima positiva. A representação gráfica desta correlação está 

expressa a seguir. 
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Gráfico 48: Dispersão - diferença das notas nos testes e distração nas aulas de 
Matemática 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

  

O gráfico gerou uma reta crescente, exibindo uma correlação positiva entre 

as variáveis distração nas aulas de Matemática e as notas nos dois testes, no entanto, 

a “nuvem” de pontos está muito dispersa da reta, demonstrando que não houve 

correlação significativa entre as variáveis estudadas. A seguir apresentamos a 

correlação entre o domínio da tabuada e a diferença entre as notas dos testes. 

  
Quadro 109: Parametrização dos dados - domínio da tabuada  

 

DOMÍNIO DA TABUADA PARAMETRIZAÇÃO 

Não 1 

Um pouco 2 

Sim 3 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 
Quadro 110: Correlação entre a diferença das notas nos testes e domínio da tabuada 

 

    (continua) 
ESTUDANTES PRÉ-TESTE  PÓS-TESTE DIFERENÇA DOMÍNIO DA TABUADA 

Estudante 1 0 15 15 3 

Estudante 2 1 12 11 3 

Estudante 3 0 10 10 2 

Estudante 4 3 15 12 2 

Estudante 5 3 17 14 2 

Estudante 6 1 14 13 2 
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    (conclusão) 
ESTUDANTES PRÉ-TESTE  PÓS-TESTE DIFERENÇA DOMÍNIO DA TABUADA 

Estudante 7 0 11 11 2 

Estudante 8 1 13 12 3 

Estudante 9 2 12 10 2 

Estudante 10 0 10 10 3 

Estudante 11 0 14 14 3 

Estudante 12 0 11 11 2 

Estudante 13 3 10 7 3 

Estudante 14 0 8 8 2 

Estudante 15 2 15 13 2 

Estudante 16 2 14 12 3 

Estudante 17 6 13 7 1 

Estudante 18 3 11 8 1 

Estudante 19 3 14 11 3 

Estudante 20 1 10 9 3 

Estudante 21 2 13 11 3 

Estudante 22 1 16 15 1 

3 
Estudante 23 1 16 15 3 

Estudante 24 2 16 14 1 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 
Nesta correlação o valor do coeficiente linear de Pearson (𝜌) foi 𝜌 = 0,0793 

pertencente ao intervalo 0<ρ<0,1, fato que, de acordo com o quadro 93 se traduz em  

uma correlação ínfima positiva. A representação gráfica desta correlação está 

expressa a seguir. 

 
Gráfico 49: Dispersão - domínio da tabuada 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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O gráfico anterior nos apresenta uma reta crescente, no entanto a correlação 

positiva entre as variáveis analisadas é ínfima, deste modo não há uma correlação 

entre os resultados dos testes realizados pelos estudantes e o fatos dos mesmos 

terem o domínio da tabuada. A seguir apresentamos a correlação entre o hábito de 

estudar Matemática e a diferença entre as notas dos testes. 

 

Quadro 111: Parametrização dos dados - hábito de estudar Matemática 
 

HÁBITO DE ESTUDAR DE MATEMÁTICA  PARAMETRIZAÇÃO 

Só na véspera das provas 1 

Só na época das provas 2 

Todo dia  3 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Quadro 112: Correlação entre a diferença das notas nos testes e hábito de estudar 
Matemática 

 

ESTUDANTES PRÉ-
TESTE 

PÓS-
TESTE 

DIFERENÇA HÁBITO DE ESTUDAR 
MATEMÁTICA 

Estudante 1 0 15 15 2 

Estudante 2 1 12 11 2 

Estudante 3 0 10 10 2 

Estudante 4 3 15 12 2 

Estudante 5 3 17 14 2 

Estudante 6 1 14 13 2 

Estudante 7 0 11 11 2 

Estudante 8 1 13 12 2 

Estudante 9 2 12 10 1 

Estudante 10 0 10 10 2 

Estudante 11 0 14 14 1 

Estudante 12 0 11 11 2 

Estudante 13 3 10 7 1 

Estudante 14 0 8 8 2 

Estudante 15 2 15 13 2 

Estudante 16 2 14 12 2 

Estudante 17 6 13 7 3 

Estudante 18 3 11 8 2 

Estudante 19 3 14 11 1 

Estudante 20 1 10 9 1 

Estudante 21 2 13 11 1 

Estudante 22 1 16 15 2 

Estudante 23 1 16 15 2 

Estudante 24 2 16 14 2 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Nesta correlação o valor do coeficiente linear de Pearson (𝜌) foi 𝜌 = 0,065 

pertencente ao intervalo 0<ρ< 0,1, fato que, de acordo com o quadro 93 se traduz em  

uma correlação ínfima positiva. A representação gráfica desta correlação está 

expressa a seguir. 

 

Gráfico 50: Dispersão - hábito de estudar Matemática 
 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

O gráfico mostra um crescimento da reta, indicando uma correlação positiva 

entre as variáveis analisadas. Entretanto, a “nuvem” de pontos está muito dispersa 

da reta, fato que caracteriza baixa correlação entre as variáveis hábito de estudar 

Matemática e a diferença entre as notas dos testes. A seguir, apresentamos uma 

síntese. 

 

6.5.4 Síntese do coeficiente de correlação linear de Pearson entre as impressões 

sobre a Matemática e o desempenho nos testes 

 

Agora, de modo sucinto, vamos apresentar um quadro-resumo das 

correlações de Pearson realizadas anteriormente, com relação as impressões (notas, 

distração, dificuldades) em relação a disciplina.  
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Deste modo, após a realização da parametrização das variáveis 

socioeconômicas foi realizada acima, no quadro a seguir, apresentamos os valores 

do coeficiente de correlação linear de Pearson entre as suas impressões dos 

estudantes sobre a Matemática e a nota individual no pós-teste, bem como a 

intensidade e direção do coeficiente e a significância para a amostra analisada. 

 

Quadro 113: Resultados da correlação linear de Pearson entre as impressões sobre 
a Matemática e o desempenho nos testes 

 

VARIÁVEL 
VALOR DE 

𝜌 

INTENSIDADE 

E DIREÇÃO DE 𝜌  

 

SIGNIFICÂNCIA DE 𝜌  

(T calculado) 
 

Dificuldade em 
matemática 

0,026 
Correlação ínfima 

positiva 

0,122 

Notas em 
matemática 

- 0,030 
Correlação ínfima 

negativa 

- 0,141 

Distração nas aulas 
de matemática 

0,0312 
Correlação ínfima 

positiva 

0,146 

Domínio da tabuada 0,0793 
Correlação ínfima 

positiva 

0,373 

Hábito de estudar 
Matemática 

 0,065 
Correlação ínfima 

positiva 

0,306 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Os coeficientes de correlação de Pearson apresentados anteriormente 

indicam que a associação linear entre as variáveis e a nota no pós-teste é fraca. A 

distribuição 𝑡 de Student indica Tcrítico = 2,728 ao nível de significância de 1% com gl 

= 22. Como todos os valores da significância de 𝜌 foram menores do que Tcrítico 

(Tcalculçado ˂ Tcrítico), devemos manter a hipótese nula de que não há correlação na 

população (ρ = 0). Sendo assim, nenhuma das variáveis analisadas foi determinante 

para a nota dos estudantes no pós-teste.  

 

6.5.5 Análise dos coeficientes de Pearson 

 

Considerando os fatos explicitados em 6.5.2 e 6.5.4 pode-se afirmar quer o 

uso das correlações na análise deste texto tinham como objetivo fazer a verificação 
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se existia alguma relação entre as questões socioeconômicas dos estudantes, 

levantadas na pesquisa como exercer atividade remunerada, escolaridade de seus 

responsáveis, fazer compras regularmente, e suas impressões sobre a Matemática 

como suas notas em Matemática, a distração durante as aulas, o domínio da 

tabuada e o hábito de estudar Matemática e os resultados dos testes. O resultado 

que encontramos, em relação à correlação linear de Pearson que é semelhante aos 

de Correa (2016), Santos, R. (2017), Silva, B. (2015), Lopes, A. (2015) Silva, H. (2016) 

em suas respectivas pesquisas. 

Sendo assim, escolhemos fazer uma correlação de todas variáveis com a 

diferença nas notas dos testes e, após tal procedimento, constatamos que nenhuma 

delas chegou a interferir, de modo significativo, nos resultados do pré-teste e pós-

teste.  

 

6.6 TESTE DE HIPÓTESE  

 

A última parte de uma pesquisa que tem como metodologia a Engenharia 

Didática é a validação da sequência didática apresentada, que deve ser realizada com 

subsídios matemáticos plausíveis e pertinentes, sendo assim, além das informações 

apresentadas, que diretamente explicitaram que as notas dos estudantes melhoraram 

comparando o pré-teste e o pós-teste, vamos usar, considerando a quantidade de 

acertos de cada estudante, a Estatística de testes, para que assim possamos, com 

mais rigor, fazer a validação da pesquisa realizada. 

Deste modo, após analisar percentualmente os resultados quantitativos 

obtidos nos testes, aplicamos o teste de hipótese afim de apreender conclusões 

estatísticas sobre o pós-teste e, consequentemente, a metodologia de ensino adotada 

durante o experimento, já que este teste é reflexo, tanto dos conhecimentos que os 

estudantes tinham previamente acerca do assunto, quanto dos conhecimentos 

adquiridos no decorrer das aulas.  

Para aplicação do teste de hipóteses, inicialmente consideramos as notas 

absolutas dos estudantes nos dois testes. Como foram 17 (dezessete) questões, as 

notas foram tabuladas de 0 a 17, de acordo com o número de questões corretas de 

cada discente. 
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Quadro 114: Notas absolutas dos estudantes nos testes  
 

ESTUDANTES  PRÉ-TESTE  PÓS-TESTE 

Estudante 1 0 15 

Estudante 2 1 12 

Estudante 3 0 10 

Estudante 4 3 15 

Estudante 5 3 17 

Estudante 6 1 14 

Estudante 7 0 11 

Estudante 8 1 13 

Estudante 9 2 12 

Estudante 10 0 10 

Estudante 11 0 14 

Estudante 12 0 11 

Estudante 13 3 10 

Estudante 14 0 8 

Estudante 15 2 15 

Estudante 16 2 14 

Estudante 17 6 13 

Estudante 18 3 11 

Estudante 19 3 14 

Estudante 20 1 10 

Estudante 21 2 13 

Estudante 22 1 16 

Estudante 23 1 16 

Estudante 24 2 16 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Em seguida retiramos os dados para a aplicação do teste com base na fórmula 

𝑡 =
�̅�−𝜇0
𝜗

√𝑛

 onde:  

�̅� = média do pré-teste; 

𝜇0 = média do pós-teste; 

𝜗 = desvio padrão das diferenças de notas entre os dois testes; 

𝑛 = número da amostra. 

 
As informações contidas no quadro anterior permite-nos concluir que:  
 

�̅� = 1,542  
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𝜇0 = 12,917  

𝜗 = 2,464  

𝑛 = 24 

 
Que aplicado à equação resulta em: 

t =
1,542 − 12,917

2,464/√24
 

t = −22,616 

 

O passo seguinte foi testar as hipóteses, que foram:  

 
 Hipótese nula (H0): 𝑀1 ≥ 𝑀2, ou seja, os estudantes não obtêm maior 

desempenho após a aplicação da sequência didática.  

 Hipótese alternativa (Ha): 𝑀1 < 𝑀2, isto é, os estudantes obtêm maior 

desempenho após a aplicação da sequência didática.  

Com base no resultado do teste, com auxílio do software GeoGebra, 

utilizamos o diagrama de Student, a seguir explicitado, para que, com base nas 

hipóteses levantadas anteriormente, fizéssemos uma análise sobre as informações as 

notas dos dois testes nos propiciaram. Vejamos: 

 
Gráfico 51: Diagrama t de Student  

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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A hipótese inicial está representada no espaço em azul do gráfico. Como o 

resultado do teste foi – 22,616, ou seja, dera um valor bem abaixo de – 2,50. Neste 

caso, com uma confiança de 99%, rejeita-se a hipótese inicial de que H0 𝑀1 ≥ 𝑀2 e 

aceita-se a hipótese alternativa Ha, comprovando estatisticamente que 𝑀1 < 𝑀2 , ou 

seja, o pós-teste apresentou, estatisticamente, melhores notas de que o pré-teste. 

De posse do exposto, em face das notas apresentadas pelo estudantes no 

pós-teste que melhoraram significativamente em relação ao pré-teste e, considerando 

o resultado do teste de hipóteses, podemos afirmar que a sequência didática 

realizada, revelou-se como uma eficiente alternativa metodológica para o ensino dos 

temas da Matemática Financeira, deste modo, podendo ser perfeitamente adotada 

por outros docentes, pois proporcionou significativos resultados na perspectiva da 

Educação Matemática, além de fornecer subsídios para os estudantes visualizarem e 

buscarem caminhos para resolver problemas. Abordagem recomendada pelos PCN, 

no desenvolvimento dos conteúdos matemáticos e aludida no ENEM e no SAEB.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

             

Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de avaliar os efeitos da 

aplicação de uma sequência didática, que se diferencia da tradicional, para o ensino 

de Matemática Financeira que privilegia os aspectos práticos do financiamento sobre 

a participação e desempenho da resolução de questões envolvendo o assunto de 

estudantes do 3º ano do ensino médio de uma escola da rede pública estadual. 

Deste modo, elaboramos e aplicamos uma sequência didática, composta de 

10 atividades, com o intuito de propiciar a estes estudantes uma melhor compreensão 

dos conteúdos abordados e assim nos perguntamos: O ensino de Matemática 

Financeira por meio de atividades e de Resolução de Problemas mediadas com o uso 

da calculadora contribui para o aprendizado dos estudantes no 3° ano do ensino 

médio? 

Além disso, levantamos as hipóteses de que o ensino de área de Matemática 

Financeira por meio de atividades permite ao estudante descobrir e enunciar as 

fórmulas válidas para os diversos cálculos pertinentes ao tema, bem como despertar 

a conscientização cidadã e ainda, o trabalho pedagógico com estudantes do 3° ano 

do ensino médio tendo como base a resolução de problemas como ponto de partida 

gera, estatisticamente falando, melhores desempenhos no processo de ensino 

aprendizagem e consequentemente na resolução de questões envolvendo a 

Matemática Financeira da educação básica. 

Deste modo, essa pesquisa fundamentou-se nos princípios da Engenharia 

Didática e constou de, como foi supramencionado, uma sequência didática baseada 

no ensino por atividade, na resolução de problemas e no uso didático da calculadora. 

No diagnóstico que obtivemos a partir dos questionários aplicados a 

estudantes do 2º e 3º anos do ensino médio, que já haviam estudados os temas 

pertinentes a Matemática Financeira, bem como para professores, identificamos que 

a metodologia de ensino que mais vem sendo utilizada para o conteúdo objeto de 

estudo desta dissertação ainda é a tradicional: definição, seguida de exemplos e 

exercícios. 

Nesse contexto, realizamos um trabalho experimental focalizado no processo 

de ensino e aprendizagem e tendo como sujeitos 24 estudantes do 3º ano do ensino 

médio de uma escola pública de Aurora do Pará, onde, logo de início realizamos a 
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aplicação de um pré-teste, no qual propusemos doze situações-problema envolvendo 

alguns temas da Matemática Financeira. 

É valido salientar que a escola em que aplicamos as atividades da sequência 

didática foi bem receptiva a proposta por nós apresentada e que, logo de início, por 

parte dos estudantes, algumas dificuldades foram surgindo, pois na verdade 

acontecera uma espécie de choque com os procedimentos metodológicos 

apresentados, uma vez que os mesmos estavam bastante acostumados com método 

tradicional, que exige apenas que o discente possa copiar a matéria e ir para casa, 

sem ter que realizar observações e redigir conclusões, por exemplo. Na realidade, os 

discentes não estão acostumados com essa responsabilidade de serem, de certo 

modo, os protagonistas de sua aprendizagem, que devem fazer a partir de suas 

observações e na construção de suas hipóteses com relação aos conhecimentos 

matemáticos. 

Os resultados, apresentados no pós-teste, apontaram que os estudantes 

tiveram relevantes evoluções durante as sessões de ensino, tanto no ato de escrever, 

como de formular ideias e conclusões. Além disso, quando analisamos e comparamos 

os resultados, tanto por questões, como por estudantes, os avanços dos dados do 

pré-teste para o pós-teste foram significativos. Sendo assim, ficou bastante visível 

que, discentes que não conseguiram acertar nenhuma questão no primeiro teste, no 

segundo fizeram uma boa pontuação.  

As correlações de Pearson, contidas na análise desta pesquisa, mostraram 

que os fatores socioeconômicos que foram colhidos no primeiro dia do experimento, 

como: exercer atividade remunerada; fazer compras periodicamente e a escolaridade 

dos responsáveis masculinos e femininos dos estudantes, não foram decisivos nas 

notas do pós-teste. Assim como a inclinação dos discentes pela disciplina Matemática, 

considerando o domínio da tabuada, o hábito de estudar Matemática, suas notas e a 

distração nas aulas.  

É valido salientar que as constatações que nos deram subsídios para as 

correlações foram encontradas a partir das diferenças das notas do pós-teste com o 

pré-teste e essas variáveis e que, os dados mostraram-se com correlações ínfimas ou 

fracas; fato que nos mostra existem fortes indícios de que, para a amostra em estudo 

dos estudantes pesquisados, fatores socioeconômicos e a predisposição para a 

Matemática não se mostraram decisivos para o resultado nos testes, deste modo, sem 

dúvidas, podemos considerar que a melhora das notas, tanto por estudante, como por 
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estudantes que acertaram questões é fruto da metodologia usada por nós na 

aplicação da sequência didática.  

Ainda sobre a parte das análises estatísticas, onde usamos o cálculo do teste 

de hipótese 𝑡 e formulamos as seguintes hipóteses: hipótese nula (H0): os estudantes 

não obtêm maior desempenho após a aplicação da sequência didática, ou seja, 

𝑀1 ≥ 𝑀2; e como hipótese de pesquisa, a alternativa (Ha): os estudantes obtêm 

maior desempenho após a aplicação da sequência didática, isto é, 𝑀1 < 𝑀2.  

As análises estatísticas inferiram que a média dos estudantes no pré-teste foi 

menor que a obtida no pós-teste, de onde obtivemos 𝑀1 = 1,542 e  𝑀2 = 12,917 e, 

nesse caso, foi possível verificar que Tcalculado < Tcrítico e, por este motivo, 

podemos rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese de pesquisa.  

Sendo assim o Teste de Hipótese nos trouxe grande contribuição, uma vez 

que através dele conseguimos fazer a identificação de que as notas obtidas no 

segundo teste foram melhores que as do primeiro e, deste modo, constatamos que, 

estatisticamente, as notas do pós-teste tiveram melhoras significativas em relação ao 

pré-teste, o que veio a reforçar que a metodologia adotada durante a etapa da 

experimentação apresentara bons resultados. 

No que diz respeito ao uso do Ensino por Atividades, da Resolução de 

Problemas e uso didático da calculadora, como metodologias de ensino, podemos 

concluir que nosso o objetivo foi alcançado, deste modo, com base, após as análises 

realizadas, consideramos que as hipóteses levantadas sobre os efeitos dessa 

metodologia de ensino de Matemática Financeira, no caso do nosso estudo, foram 

ratificadas e, além disso, a questão norteadora desta pesquisa também foi respondida, 

uma vez que os resultados dos testes mostram efeitos positivos, na aplicação da 

sequência didática. 

De posse do que foi explicitado, considerando as comparações entre as notas 

dos estudantes, a correlação entre diversas variáveis, bem como o Teste de Hipótese, 

concluímos que o uso da sequência didática que aplicamos, bem como a metodologia 

da pesquisa favoreceu a investigação em sala de aula, propiciando ensino e 

aprendizagem e, deste modo, como consequência, os discentes do 3º ano do ensino 

médio, conseguiram melhor desempenho na temática em estudo, bem como fazer 

algumas reflexões sobre temática sociais importantes, como pagamentos de juros, 

propagandas, valorização do dinheiro, impostos, previdência social, entre outros, que 

são necessárias para que consigamos ter cidadãos de fato e de direito.  
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Finalmente, para esta pesquisa, que alcançou o objetivo que havíamos 

proposto, mas que encontra-se longe de estar pronta e acabada, seja capaz de gerar 

inquietações e novas pesquisas no âmbito da Educação Matemática, de modo que 

novas contribuições sejam acrescentadas, como por exemplo estudos sobre a 

inserção dos temas da Matemática Financeira juntamente com os conteúdos de PA e 

PG. Além disso, por ter mais estudantes, o ideal seria que, no âmbito da proposta 

curricular, pela importância cidadã, a temática trabalhada nesta dissertação deveria 

ser abordada no do 1º ano do ensino médio. Sem dúvidas, esta pesquisa contribuiu 

significativamente para nossa prática pedagógica, bem como esperamos que venha 

a auxiliar outros profissionais que atuam na docência. 
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APÊNDICE A – Questionário dos estudantes 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E INFORMÁTICA 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

Caro (a) estudante, 

Estamos realizando um estudo que busca a melhoria do processo de ensino-
aprendizagem da Matemática, para tanto necessitamos de sua colaboração 
respondendo as questões abaixo para o êxito deste trabalho.  

Desde já agradecemos sua colaboração e garantimos que as informações 
prestadas serão mantidas em total anonimato. 

Muito obrigado! 

 

1) Idade: __________ 
 
2) Série: __________ 
 
3) Gênero: (     ) Masculino    (   )Feminino 
 
4) Tipo de escola 
(   ) Pública Municipal      (   ) Pública Estadual   (   ) Pública Federal 
 
5) Qual a escolaridade do seu Pai ou responsável Masculino (Até que nível estudou)? 
(Marque apenas uma opção) 
(   ) Nenhum       (   ) Fundamental incompleto    (   ) Fundamental completo 
(   ) Ensino Médio incompleto            (   ) Ensino Médio completo 
(   ) Ensino Superior completo     (   ) Pós-Graduação completo 
 
6) Qual a escolaridade da sua Mãe ou responsável Feminino (Até que nível estudou)? 
(Marque apenas uma opção) 
(   ) Nenhum       (   ) Fundamental incompleto    (   ) Fundamental completo 
(   ) Ensino Médio incompleto            (   ) Ensino Médio completo 
(   ) Ensino Superior completo     (   ) Pós-Graduação completo 
 
7) Qual a profissão ou ocupação de seu responsável 
masculino?____________________ 
 
8) Qual a profissão ou ocupação de seu responsável feminino?__________ 
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9) Você está ou já esteve em dependência em Matemática?  
(   ) Sim, Estou (atualmente) em dependência em Matemática 
(   ) Sim, já estive (no passado) em dependência em Matemática 
(   ) Não. Nunca fiquei de dependência em Matemática 
 
10) Com que frequência você costuma estudar matemática fora da escola? 
(   ) Todos os dias               (   ) Mais de 3 vezes por semana 
(  ) Costumo estudar 3 vezes ou menos por semana 
(   ) Só no período de prova         (   ) Não costumo estudar fora da escola 
 
11) Você gosta de Matemática? 
(   ) Não gosto   (   ) Um Pouco      (   ) Sim. Gosto    (   ) Sim. Gosto bastante 
  
12) Quem mais lhe ajuda nas tarefas de matemática? (Marque mais de uma opção, 
se necessário) 
(   ) Pai ou Responsável (Masc)  (   ) Mãe ou Responsável (Fem) 
(   ) Irmão   (   ) Professor particular  (   ) Costumo estudar sozinho    
(   ) Outro:_________________ 
 
13) Você consegue compreender as explicações dadas nas aulas de Matemática? 
(   ) Sempre   (   ) Quase sempre     (   ) Poucas vezes  (   ) Nunca compreendo 
 
14) Quais as principais formas de avaliação o (a) professor (a)  de matemática 
costuma solicitar a você?  (Marque mais de uma opção, se necessário) 
(   ) Prova oral    (   ) Prova escrita  (   ) autoavaliação (   ) fichas de observação 
(   ) produções no caderno  (   ) Outros. Qual:_____________________ 
  
15) Como você costuma se sentir quando está diante de uma avaliação em 
Matemática? (Marque no máximo 2 opções) 
(      ) Entusiasmado  (     ) Tranquilo  (     ) Com Medo (     ) Preocupado 
(     ) Com Raiva (   ) Sinto Calafrios (     ) Outros: _____________________ 
 
16) Quando você estudou Matemática Financeira, a maioria das aulas foram: 
(  ) Começando pela definição seguida de exemplos e exercícios. 
(   ) Começando com uma situação problema para depois introduzir o assunto. 
(  ) Criando um modelo para situação e em seguida analisando o modelo. 
( ) Iniciando com jogos para depois sistematizar os conceitos. 
(  ) Utilizando ferramentas tecnológicas para resolver problemas. 
(    ) Outra metodologia: _________________ 
 
17) Para fixar o conteúdo estudado de Matemática Financeira, o seu professor (a): 
(   )  Apresentava uma lista de exercícios para serem resolvidos 
(   )  Apresentava jogos envolvendo o assunto 
(   ) Mandava resolver os exercícios do livro didático 
(   ) Não propunha questões de fixação 
(   ) Mandava que você procurasse questões sobre o assunto para resolver. 
(   ) Propunha a resolução de questões por meio de softwares 
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18) Como você gostaria de aprender Matemática Financeira? 
 

 

Assunto 

Frequência de utilização 

Sempre Quase 

sempre 

Às vezes Raramente Nunca 

Através de aulas expositivas e 

consulta ao livro didático 
     

Através de situação problema 

para introduzir o assunto 
     

Através de experimentações 

práticas do dia-a-dia 
     

Através de Jogos para depois 

sistematizar os conceitos 

     

Através de Software para 

resolução de Matemática 

Financeira 

     

Através de aplicativos para 

smartphone 
     

 

19) No que se refere ao grau de dificuldade que os alunos sentem em aprender Matemática 
Financeira, preencha o quadro abaixo (Marque com um X) 

Assunto 

Grau de dificuldade para os alunos 
aprenderem 

Muito 
fácil 

Fácil Regular Difícil 
Muito 
difícil 

Conceito de Porcentagem      

Fator de correção      

Definição de Juros Simples      

Definição de Capital      

Definição de Taxa      

Definição de Montante      

Capitalização Simples      

Capitalização Composta      

Definição de taxas proporcionais      

Definição de Juros Compostos      

Definição de taxas equivalentes      

Relacionar Juros Simples e modelo da Função Afim       

Relacionar Juros Simples e Progressão Aritmética      

Relacionar Juros Compostos e modelo da Função 
Exponencial  

     

Relacionar Juros Compostos e Progressão 
Geométrica 

     

Definição de Descontos Simples      

Definição de Descontos Compostos      

Definição de aumentos/descontos sucessivos      

Definição de lucro/prejuízo      

Aplicar temas da Matemática Financeira em 
situações problemas 
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20) Você possui acesso à internet? 
(      ) Não possuo     (   ) Sim, somente em casa 
(      ) Sim, somente pelo celular  (   ) Sim, pelo celular e tenho WiFi em casa 

 

21) Quanto ao uso de recursos tecnológicos, quais dos seguintes equipamentos você 
costuma utilizar em suas aulas? (Marque com um X) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Assunto 

Frequência de utilização 

Sempre 
Quase 
sempre 

Às vezes Raramente Nunca 

Você utiliza o computador 
pessoal. 

     

Você faz pesquisas na 
internet através do 
computador.  

     

Você acessa internet no 
celular pessoal. 

     

Você utiliza redes sociais 
para se relacionar no 
celular com grupos 
escolares. 

     

Você utiliza aplicativos de 
Mensagens instantâneas. 

     

Você tira dúvidas dos 
alunos através de 
mensagens por celular. 

     

Você utiliza calculadora 
científica para o ensino. 
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ANEXO B – Termo de consentimento livre esclarecido 

 

 
 
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E INFORMÁTICA 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

Você está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada: O 
Ensino de Matemática Financeira e Aplicações, sob a responsabilidade dos 
pesquisadores Ducival Carvalho Pereira e André Alves Sobreira, vinculados a 
Universidade do Estado do Pará. 

Nesta pesquisa nós estamos buscando avaliar os efeitos de uma sequência 
didática, que se diferencia da tradicional, para o ensino de Matemática Financeira que 
privilegia os aspectos práticos do financiamento sobre a participação e desempenho 
da resolução de questões envolvendo o assunto de estudantes do 3º ano do ensino 
médio. A sua colaboração na pesquisa será preencher o questionário com as 
perguntas norteadoras para a realização da pesquisa.  

Em nenhum momento você será identificado. Os resultados da pesquisa 
serão publicados e ainda assim a sua identidade será preservada. 

Você não terá nenhum gasto ou ganho financeiro por participar na pesquisa. 
Não há riscos. Os benefícios serão de natureza acadêmica com um estudo 

estatístico da relação entre metodologia didática e a aprendizagem significativa dos 
conteúdos matemáticos. 

Você é livre para deixar de participar da pesquisa a qualquer momento sem 
nenhum prejuízo ou coação. 

Uma via original deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ficará 
com você. 

Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, você poderá entrar em contato com: 
André Alves Sobreira (XXXXXXXXX)  ou Ducival Carvalho Pereira (XXXXXXXXX) 
Poderá também entrar em contato com a Direção do Centro de Ciências Sociais e 
Educação(CCSE) da Universidade do Estado do Pará(UEPA): Tv.   Djalma Dutra s/n. 
Telegrafo. Belém-Pará- CEP: 66113-010; fone: 4009-9501. 

  
Aurora do Pará/PA, ________ de _______________de ______ 

 
      __________________________                                ______________________ 

Ducival Carvalho Pereira                                             André Alves Sobreira 
  PhD em Matemática PMPEM/UEPA                                 Mestrando PMPEM/UEPA 

 
Eu, ____________________________________________________ aceito 

participar do projeto citado acima, voluntariamente, após ter sido devidamente 
esclarecido. 

________________________________________ 
Participante da pesquisa 
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APÊNDICE C – Questionário socioeconômico 

 

 
 
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E INFORMÁTICA 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

Caro (a) estudante 
Estamos realizando um estudo que busca a superação dos obstáculos de 

ensino e aprendizagem da Matemática, encontrados por professores e estudantes 
durante as atividades de sala de aula a melhoria do processo de ensino-aprendizagem 
da disciplina. Nesse sentido, sua colaboração é de grande importância para o bom 
êxito do mesmo, por isso contamos com a sua colaboração respondendo as questões 
abaixo.  

Desde já agradecemos sua colaboração e garantimos que as informações 
prestadas serão mantidas em total anonimato. 

Muito obrigado! 

 
1) Idade: __________ 
 
2) Gênero: (     ) Masculino    (   ) Feminino 
 
3) Quem é seu responsável masculino?  
(   ) Pai (    ) Avô (   ) Tio (   ) Irmão (   ) Não tenho   (   ) Outro. Quem?____________ 
 
4) Seu responsável masculino trabalha?   (   ) Não (   ) Sim 
 
5) Qual a escolaridade (até que série estudou) do seu responsável masculino? 
(  ) Não estudou 
(  ) Ensino Fundamental Incompleto (1ª a 4ª serie/1ª ao 5ª ano) 
(  ) Ensino Fundamental Incompleto (5ª a 8ª serie/ 6ª ao 9ª ano) 
(  ) Ensino Fundamental Completo 
(  ) Ensino Médio Incompleto (antigo 2º Grau) 
(  ) Ensino Médio Completo (antigo 2º Grau) 
(  ) Ensino Superior (bacharelato, licenciatura ou tecnólogo) 
(  ) Pós-graduação 
 
6)  Qual a profissão de seu responsável masculino? _______________ 
 
7) Quem é seu responsável feminino?  
(   ) Mãe (    ) Avó (   )Tia (   ) Irmã (   ) Não tenho (   ) Outra. Quem?____________ 
 

8) Qual a escolaridade (até que série estudou) do seu responsável feminino? 
(  ) Não estudou 
(  ) Ensino Fundamental Incompleto (1ª a 4ª serie/1ª ao 5ª ano) 
(  ) Ensino Fundamental Incompleto (5ª a 8ª serie/ 6ª ao 9ª ano) 
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(  ) Ensino Fundamental Completo 
(  ) Ensino Médio Incompleto (antigo 2º Grau) 
(  ) Ensino Médio Completo (antigo 2º Grau) 
(  ) Ensino Superior (bacharelato, licenciatura ou tecnólogo) 
(  ) Pós-graduação 
 
9)  Qual a profissão de seu responsável feminino? _______________ 
 
10) Você trabalha de forma remunerada?    (   ) Não (   ) Sim 
 

11) Você cursou o ensino fundamental em que tipo de escola? 
(  ) Estadual  (  ) Municipal   (  ) Particular 
 
12) A escola onde você estuda fica no bairro onde você mora? (   ) Não (   ) Sim 
 

13) Você gosta de Matemática? 
(   ) Não gosto  (   ) Um Pouco      (   ) Sim. Gosto    (   ) Sim. Gosto bastante 
 
14) Você tem dificuldade para aprender matemática? (  ) Não (  ) Sim (  ) Um pouco 
 
15) Você está ou já esteve em dependência em Matemática?  
(   ) Sim, Estou (atualmente) em dependência em Matemática 
(   ) Sim, já estive (no passado) em dependência em Matemática 
(   ) Não. Nunca fiquei de dependência em Matemática 
 
16) Com que frequência você costuma estudar matemática fora da escola? 
(   ) Todos os dias               (   ) Mais de 3 vezes por semana 
(  ) Costumo estudar 3 vezes ou menos por semana  (   ) Só na véspera da prova 
(   ) Só no período de prova         (   ) Não costumo estudar fora da escola 
 
17) Quem mais lhe ajuda nas tarefas de matemática? (Marque mais de uma opção, 
se necessário) 
(   ) Pai ou Responsável (Masc)  (   ) Mãe ou Responsável (Fem) 
(   ) Irmão   (   ) Professor particular  (   ) Costumo estudar sozinho    
(   ) Outro:_________________ 
 
18) Você consegue compreender as explicações dadas nas aulas de Matemática? 
(   ) Sempre   (   ) Quase sempre     (   ) Poucas vezes  (   ) Nunca compreendo 
 

19) A maioria de suas notas em matemática é:  
(  ) Acima de 5  (  ) Igual a 5  (  )  Abaixo de 5  
 
20) Você tem domínio da tabuada? (  ) Não (  ) Sim  
 
21) Algum dos professores de matemática que você teve nas outras séries, alguma 
vez usou a calculadora para lhe ensinar algum conteúdo (assunto) de matemática?  
( ) Sim ( ) Não  ( ) Não lembro 
 
22) Você faz algum curso?  
(  ) Informática  (  ) Língua estrangeira   (  ) Cursinho pré-vestibular    
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(  ) Outro. Qual?___________ 
 
23) Você costuma fazer compras (comércio, mercearia, supermercado, açougue, 
etc)? 
(   ) Sim    (   ) Não    (   ) Às vezes 
 
24) Quando uma loja anuncia que está vendendo um produto em diversas parcelas e 
sem juros, você: 
(   ) Acredita, pois é uma loja que está anunciando 
(   ) Não acredita, pois não tem vender parcelado sem ter juros embutidos 
(   ) Não analisa  
 
25) Você acredita o preço de uma mercadoria, na maioria dos casos, não muda, pode 
ser à vista ou à prazo? 
(   ) Acredito, pois as lojas dizem ser sem juros 
(  ) Acredito, pois se o valor da etiqueta é o mesmo valor em o que irei pagar parcelado 
(   ) Não acredito, pois à vista, na maioria das vezes, consegue-se um desconto. 
 
26) Quando passa em um propaganda, compre agora e pague somente com 90 dias. 
Você acredita que: 
(   ) O preço vai mudar, isto é, você deve pagas mais dinheiro 
(   ) O valor total é o mesmo para você pagar com entrada para 30 dias 
(   ) O valor total é o mesmo para você pagar com entrada no dia da compra 
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APÊNDICE D – Pré e pós-teste 

 

 
 
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E INFORMÁTICA 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

Caro (a) estudante 
Estamos realizando um estudo que busca a superação dos obstáculos de 

ensino e aprendizagem da Matemática, encontrados por professores e estudantes 
durante as atividades de sala de aula a melhoria do processo de ensino-aprendizagem 
da disciplina. Nesse sentido, sua colaboração é de grande importância para o bom 
êxito do mesmo, por isso contamos com a sua colaboração respondendo as questões 
abaixo.  

Desde já agradecemos sua colaboração e garantimos que as informações 
prestadas serão mantidas em total anonimato. 

Muito obrigado! 

 
 

1) Uma mercadoria custavam R$ 50,00 e seu preço foi reajustado em 5%. Qual o novo 

valor que a mesma será vendida? 

 

2) Uma mercadoria subiu 10% e depois 12%. Qual o valor do aumento acumulado? 

 

3) A inflação em um ano foi de 9% e o salário foi reajustado em 10%. Qual o valor real 

do reajuste?     

 

4) Qual o valor da taxa anual equivalente, no sistema de juros compostos, a uma taxa 

de 2% ao mês?  

 

5) Uma pessoa tomou emprestado  R$ 200,00 e, 4 meses após, pagou R$ 300,00.  

a) Qual o valor do Juro? 

b) Qual é o valor do Capital Inicial?  

c) Qual é a Taxa de Juros simples?  

d) Qual é o valor do Montante? 
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6) Um capital de R$ 1200,00 foi empregado a juros simples a uma taxa mensal de 2% 

durante um ano.  

a) Quais os juros simples?  

b) Qual o montante? 

 

7) Um capital de R$ 1200,00 foi empregado a juros compostos a uma taxa mensal de 

2% durante um ano.  

a) Quais os juros?  

b) Qual o montante? 

 

8) Uma compra de R$ 600,00 deve ser paga em 6 parcelas iguais de  R$ 107,12 sendo 

a primeira delas com um mês após a compra. Qual a taxa mensal, aproximada de 

juros?     

 

9) Uma pessoa realiza, a cada mês um deposito de R$ 150,00. Considerando uma 

taxa mensal de 3%. Qual o montante ao longo de 24 meses? 

 

10) Uma pessoa paga mensalmente ao INSS R$ 210,00. Considerando a taxa de 

rendimento da caderneta de poupança de 9% ao ano, qual o valor que o mesmo terá 

contribuído ao longo de 30 anos de contribuições?   

 

11) Uma loja anuncia um produto, que na etiqueta custa R$ 1.000,00 em 10 vezes 

sem juros de R$ 100,00 e venda, à vista, a mercadoria com 10% de desconto. Essa 

empresa tá falando sério quando diz que não tem juros na compra parcelada? 

 

12) Uma loja oferece, para a compra de uma mercadoria, três opções de pagamento:  

I) à vista, com 5% de desconto. 

II) três prestações mensais iguais. 

III) seis prestações mensais iguais. 

Em ambos os casos, a primeira prestação é paga um mês após a compra. Se o 

dinheiro vale 2% ao mês, qual a melhor opção de compra? 
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APÊNDICE E – Questionário para ser usado na experimentação 

 

O questionário abaixo tem por objetivo a obtenção de informações a respeitos 

de diferentes aspectos das atividades na qual você participou, visando ao contínuo 

aperfeiçoamento desta pesquisa. Sendo assim, responda cuidadosamente às 

perguntas listadas e não hesite em fazer os comentários que julgar necessários à 

melhoria do trabalho. 

1. QUANTO ÀS ATIVIDADES 

1.1. O roteiro da atividade entregue pelo professor foi cumprido. 

(     ) Sim      (     ) Razoavelmente       (     ) Não        

1.2. O material didático entregue foi satisfatório para o desenvolvimento das 

atividades. 

(     ) Sim      (     ) Razoavelmente       (     ) Não        

1.3. Os recursos utilizados, foram satisfatórios quanto à quantidade e à 

qualidade das atividades. 

(     ) Sim      (     ) Razoavelmente       (     ) Não     

 2. QUANTO AO DESEMPENHO DO PROFESSOR PESQUISADOR 

2.1. Demonstrou domínio do conteúdo da disciplina abordado nas atividades. 

(     ) Sim          (     ) Razoavelmente          (     ) Não 

2.2. Abordou adequadamente os assuntos propostos nas atividades. 

(     ) Sim          (     ) Razoavelmente          (     ) Não 

2.3. Criou clima favorável à sua participação nas atividades. 

(     ) Sim          (     ) Razoavelmente          (     ) Não 

2.4. Foi objetivo em suas explicações. 

(     ) Sim          (     ) Razoavelmente          (     ) Não 

2.5.  Empregou técnicas didáticas favoráveis à fixação da matéria. 

(     ) Sim          (     ) Razoavelmente          (     ) Não 

2.6. Esclareceu dúvidas ocorridas durante o desenvolvimento das atividades. 

(     ) Sim          (     ) Razoavelmente          (     ) Não 

2.7.  Cumpriu os horários e as atividades estabelecidos para cada encontro. 

(     ) Sim          (     ) Razoavelmente          (     ) Não 

2.8. A carga horária disponibilizada pelo professor para as atividades foi 

satisfatória para desenvolver as atividades. 
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(     ) Sim          (     ) Razoavelmente          (     ) Não 

 3. QUANTO AO SEU DESEMPENHO (AUTOAVALIAÇÃO) 

3.1. Você conseguiu aprender o conteúdo proposto em cada atividade. 

(     ) Sim          (     ) Razoavelmente          (     ) Não 

3.2. Participei com interesse de aprender o conteúdo proposto na aula.  

(     ) Sim          (     ) Razoavelmente          (     ) Não 

3.3. Integrei-me com os colegas durante a realização das atividades. 

(     ) Sim          (     ) Razoavelmente          (     ) Não 

4. QUANTO AO DESEMPENHO DO ESTUDANTE (AVALIAÇÂO PROFESSOR 

PESQUISADOR 

4.1. Os estudantes foram receptivos ao processo de ensino por atividades. 

(     ) Sim          (     ) Razoavelmente          (     ) Não 

4.2. Os estudantes realizaram as atividades dentro do prazo previsto. 

(     ) Sim          (     ) Razoavelmente          (     ) Não 

4.3. Ocorreu socialização entre os estudantes no decorrer das atividades. 

(     ) Sim          (     ) Razoavelmente          (     ) Não 

4.4. Os estudantes demostraram buscar desenvolver autonomia na buscar de 

soluções das atividades. 

(     ) Sim          (     ) Razoavelmente          (     ) Não 

4.5. Os estudantes demonstraram desenvolver os conceitos e conteúdos 

matemáticos propostos nas atividades  

(     ) Sim          (     ) Razoavelmente          (     ) Não 

4.6. O clima criado durante a realização das atividades foi favorável ao 

desenvolvimento do trabalho 

(     ) Sim          (     ) Razoavelmente          (     ) Não 

4.7. Ocorreu de alguns ficarem dispersos, em algum momento, que não fosse 

para responder as atividades. 

(     ) Sim          (     ) Razoavelmente          (     ) Não 

4.8. Foi possível perceber um grau de motivação dos estudantes em resolver as 

atividades 

(     ) Sim          (     ) Razoavelmente          (     ) Não 

4.9. Os estudantes demonstraram interesse em participar das atividades do 

encontro 
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(     ) Sim          (     ) Razoavelmente          (     ) Não 

5. COMENTÁRIOS E SUGESTÕES FINAIS 

 

5.1 Quanto às atividades. 

 

 

5.2 Quanto ao instrutor. 

 

 

5.3 Quanto a organização e material utilizado. 

 

 

5.4 Comentários adicionais sobre os conteúdos abordados em  relação aos 

aspectos da vida cidadã 
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