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RESUMO

Esse artigo retrata a experiência do ensino da matemática financeira numa turma da 4ª etapa da EJA, no Colégio
Estadual Maria de Lourdes Góis, no município de Riachuelo (SE). Para isso, construiu-se uma sequência de
atividades contextualizadas que utilizavam da prática de resolução de problemas, proposta por Polya (1986), para o
desenvolvimento da aprendizagem, que foram: planejamento familiar; explanação dos conceitos básicos da
matemática financeira com o auxílio de folhetos de lojas; contracheque; planilhas de orçamento familiar; atividade do
supermercado e exercícios propostos. Como aportes teóricos, utilizamos: Paraná (2006), Oliveira (2013), Lopes
(2016) entre outros, fundamentando o papel do educador no processo de ensino-aprendizagem e as adequações do
planejamento à realidade dos discentes, contribuindo para o exercício da cidadania.

Palavras-chaves: Contextualizar. Resolução de problemas. Aprendizagem. EJA. Planejamento.

ABSTRACT This article portrays the experience of the teaching of financial mathematics in a group of the 4th stage of
the EJA, in the Maria de Lourdes Góis State College, in the municipality of Riachuelo (SE). For this, a sequence of
contextualized activities that used the practice of problem solving, proposed by Polya (1986), was constructed for the
development of learning, which were: family planning; explanation of the basic concepts of financial mathematics with
the aid of shop leaflets; paycheck; family budget sheets; activity and proposed exercises. Theoretical contributions are:
Paraná (2006), Oliveira (2013), Lopes (2016), among others, supporting the role of the educator in the
teaching-learning process and the adequacy of the planning to the reality of the students, contributing to the exercise of
citizenship. Keywords: Contextualize. Troubleshooting. Learning. EJA. Planning. RESUMEN Este artículo retrata la
experiencia de la enseñanza de las matemáticas financieras en una clase de la 4ª etapa de la EJA, en el Colegio
Estadual María de Lourdes Góis, en el municipio de Riachuelo (SE). Para ello, se construyó una secuencia de
actividades contextualizadas que utilizaban la práctica de resolución de problemas, propuesta por Polya (1986), para
el desarrollo del aprendizaje, que fueron: planificación familiar; explicación de los conceptos básicos de la matemática
financiera con la ayuda de folletos de las tiendas; cheque de pago; planillas de presupuesto familiar; actividad del
supermercado y ejercicios propuestos. En el caso de los alumnos de la escuela primaria, los alumnos de la escuela
primaria y secundaria de la escuela primaria de la escuela, el ejercicio de la ciudadanía. Palabras clave:
Contextualización. Solución de problemas. El aprendizaje. EJA. Planificación.

INTRODUÇÃO
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O presente artigo tem por finalidade apresentar uma experiência da primeira autora deste artigo que foi desenvolvida
em uma turma da 4ª etapa (referida ao 9º ano do ensino fundamental) da EJA (Educação de Jovens e Adultos), o qual
consiste no processo de escolarização destinada a alunos, que por algum motivo, não tiveram acesso à escolarização
em tempo regular, como previsto na LDB 9394/96, na seção V, no Colégio Estadual Professora Maria de Lourdes
Góis, no período noturno, no município de Riachuelo- Se, no ano de 2018, utilizando uma carga horária de 11
horas/aula para realização desse trabalho, onde foram abordados os principais conceitos que norteiam a matemática
financeira.

Como metodologia de ensino, priorizamos uma sequência de atividades que fosse capaz de encaminhar os alunos, a
partir de situações práticas e contextualizadas favorecendo o desenvolvimento da autonomia intelectual do aluno para
a construção do seu próprio saber científico, no que diz respeito a tal conteúdo. Para tanto, as atividades propostas
permearam pelo uso da metodologia resolução de problemas, proposta por Polya[i] e enfatizadas nos trabalhos de
Onuchic e Allevato (2011, p.81) quando afirmam que:

O aluno analisa seus próprios métodos e soluções obtidas para os problemas, visando
sempre à construção de conhecimento. Essa forma de trabalho do aluno é consequência
de seu pensar matemático, levando-o a elaborar justificativas e a dar sentido ao que faz.
De outro lado, o professor avalia o que está ocorrendo e os resultados do processo, com
vistas a reorientar as práticas de sala de aula, quando necessário. Chamamos a esse
processo de trabalho de uma forma PósPolya de ver resolução de problemas.

O papel fundamental da construção curricular para a formação dos educandos desta modalidade de ensino é fornecer
subsídios para que se afirmem como sujeitos ativos, críticos, criativos e democráticos (PARANÁ, 2006, p.27). É uma
forma de permitir que os alunos aprendam resolver as atividades de forma própria buscando caminhos adequados de
se resolver um problema, sem que o professor interfira diretamente no processo escolhido por eles.

Nesse aspecto, entende-se que a autonomia intelectual do aluno é desenvolvida e as tomadas de decisões passam a
ser mais independentes, aprimorando o senso crítico em relação à análise de dados.

O educando da EJA torna-se sujeito na construção do conhecimento mediante a
compreensão dos processos de trabalho, de criação, de produção e de cultura. Portanto,
passa a se reconhecer como sujeito do processo e a confirmar saberes adquiridos para
além da educação escolar, na própria vida. Trata-se de uma consistente comprovação de
que esta modalidade de ensino pode permitir a construção e a apropriação de
conhecimentos para o mundo do trabalho e o exercício da cidadania, de modo que o
educando resinifiquei suas experiências socioculturais. (PARANÁ, 2006, p.28).

É importante levar em conta essas observações sobre o trabalho com alunos da EJA, por entender que são alunos
apresentando, talvez, uma dificuldade maior no processo de ensino-aprendizagem da Matemática, por diversos
fatores, tais como: o tempo afastado de sala de aula, pois alguns já estava há anos sem ir à escola; por terem
responsabilidades durante o período contrário ao de estudo, como trabalhos remunerados, responsabilidades com
filhos menores; retenção por dificuldades de aprendizagens; dentre outros fatores.

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais da EJA (PARANÁ, 2006, p. 29-30), estabelece-se que o educando desta
modalidade precisa ser reconhecido pela usa história de vida, cultura e costumes, de modo que se passe a entendê-lo
“como um sujeito com diferentes experiências de vida e que em algum momento afastou-se da escola devido a fatores
sociais, econômicos, políticos e/ou culturais”.

Para Charlot (2013), cada ser humano é carregado por sua história de vida, sua cultura e meio social em que vive. E
na sua relação com o mundo em que vive, com os outros e consigo mesmo, passa a ter uma relação com o saber,
ainda que seja um saber não sistematizado, o saber adquirido fora da escola, uma relação com um saber que não é o
escolar. O docente ao ter essas considerações, para ensinar Matemática irá buscar alternativas metodológicas que os
mobilizem a passarem a ter interesse pela aprendizagem matemática, tornando a atividade prazerosa e eficaz.

Na experiência com essa turma de EJA, vêm à tona várias inquietações sobre como mobilizar esses alunos para ter
interesse em aprender Matemática, haja vista alguns deles entram em situação de fracasso, justamente por não
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gostar ou ter maior dificuldade nessa disciplina. O que fazer para contribuir com essa mobilização Qual metodologia
mais apropriada para eles

Segundo Charlot (2000), a situação de mobilização mais frequente por parte dos alunos em aprender não está
relacionada com o próprio aprender. Mas, o interesse de “estudar” quando realmente acontece está relacionado ao
intuito de receber algo em troca. Segundo pesquisas de Charlot (2000, 2005, 2013), eles vão para a escola não com o
propósito de aprender, mas de passar de ano ou ter um futuro melhor, ter acesso ao mercado de trabalho (SILVA,
2018).

Pensar na resolução de problemas foi uma forma de conciliar dois aspectos: a mobilização por selecionar problemas
de seu interesse cotidiano e trabalhar com situações em que a interpretação dos enunciados favorecesse sua
autonomia intelectual. Pois, para Charlot (2000), quando o aluno não vê sentido em aprender determinados
conteúdos, passam a não ter vontade de aprender, não se vê mobilizado para realizar atividades, assim ele
encontra-se na situação de fracasso escolar, em que não tem interesse de resolver questões por entender que não
conseguirá ter sucesso.

Desta forma, buscou-se selecionar problemas em que apresentassem situações do cotidiano e lhes fosse dada
autonomia para resolver, mas associando a resolução ao saber formal, para que os conteúdos matemáticos fossem
sendo mais compreendidos significativamente.

Nesse sentido, o planejamento das atividades foi organizado em seis etapas, divididas da seguinte maneira:
apresentação e discussão sobre planejamento familiar, realizando a leitura e discussão da cartilha do Conselho
Regional de Contabilidade do Paraná, onde pudemos discutir e fazer uma comparação entre os valores da cesta
básica de dois municípios sergipanos – Riachuelo (cidade onde residem) e Aracaju (capital do estado).

Para tanto, foi apresentado à turma um esboço dos principais conceitos da matemática financeira (capital, taxa de
juros, juros, entre outros), por meio de um mapa mental[ii], pelo qual pudesse relembrar conceitos estudados em
outros tempos, ou que já fosse de seu conhecimento cotidiano. Construir esse mapa mental ajudou aos alunos
entenderem como os conceitos matemáticos se associam. Também foi aplicada uma atividade com uso do
contracheque para que compreendessem valores associados a descontos, impostos etc.

Para além dessas atividades, foram aplicadas: organização das planilhas de orçamento familiar; atividade do
supermercado e mais situações problemas envolvendo alguns tipos de capitalizações (juros simples e compostos).

Assim sendo, falar sobre educação inclusiva multicultural pressupõe, conforme discutimos
no curso, uma mudança na cultura organizacional da escola. Reforçamos, na
pesquisa-ação desenvolvida, que é preciso repensar as relações sociais, as práticas
pedagógicas e os currículos escolares para realizar a inclusão, em uma perspectiva
multicultural. (XAVIER; CANEN, 2008, p.230)

Consideramos que é a partir desses processos, de pensar no social e atrelar as próprias práticas educativas que se
constituem o saber como processo formativo, pois quando damos sentido a atividade tratando as relações com o
mundo como objetos de aprendizagem, é proposto aos alunos o insistente processo de aprendizagem significativa, o
que para Charlot (2013) é caracterizado como relação com o saber.

Em suas pesquisas, Charlot (2000, 2005) apresenta três dimensões da relação com o saber: a epistêmica, a social e a
de identidade. De acordo com o autor, toda relação com o saber é também uma relação com o outro. Na relação
social, o sujeito em sua história de vida se relaciona com o mundo (lugar onde vive) e, portanto, com outras pessoas,
o que o leva a construir uma história social, formando assim uma relação com o saber.

Dessa forma, este artigo foi estruturado apresentando os agentes direcionadores para o planejamento das atividades
acerca da matemática financeira, articulando os eixos cultura, trabalho e tempo previstos nas diretrizes curriculares da
EJA. Em seguida, descrevemos as sequências das seis atividades propostas, mencionado em que aspectos, essas,
contribuíram para o desenvolvimento do raciocínio lógico, especialmente no tocante à identificação das estruturas
matemáticas presentes no desenvolvimento das atividades, apresentado exemplos das ações laborais utilizadas e, por
fim, as considerações finais, apresentando em que aspectos puderam servir para minimizar as dificuldades
apresentadas pelos discentes na resolução de problemas e como essas atividades foram capazes na construção do
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saber científico desses discentes e no próprio preparo para o exercício da cidadania.

DESENVOLVIMENTO

Na elaboração do planejamento das atividades a serem desenvolvidas para o ensino da matemática financeira, foram
levadas em consideração, as competências e habilidades a serem adquiridas nessa modalidade de ensino. Atendendo
aos anseios das diretrizes curriculares, foram articulados os eixos cultura, trabalho e tempo, essenciais para o
exercício da cidadania e a inserção no mercado de trabalho.

Atividade 01. Relações práticas de matemática financeira

Essa primeira atividade consistiu em compreender as relações práticas que envolvem a matemática financeira. Para
isso, foi realizada em sala de aula, a leitura da cartilha do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, a fim de
que os alunos passassem a entender o significado de orçamento familiar e compreender os impactos gerados por
uma má administração da gestão financeira, familiar e pública, na vida dos cidadãos, podendo provocar retrocessos
no desenvolvimento social, além de prejudicar o ambiente com desperdícios e uso desnecessários de recursos
naturais (como uso desordenado de energia, torneiras abertas em demasia etc).

Para Conceição (2016) todo cidadão necessita da competência e habilidade em relação à interpretação de
informações, sejam elas um mapa, uma tabela, um gráfico, ou até mesmo uma imagem. Assim, interpretar
informações é essencial “para formular e resolver problemas que impliquem no reconhecimento dos dados e análise
de informações” (BRASIL, 1997, p.132). Dessa forma, o autor entende que “se não há evidências de como o discente
percebe e interpreta as informações que lhe são apresentadas, não é possível envolve-lo no processo de
desenvolvimento de aquisição do conhecimento” (CONCEIÇÃO, 2016, p.11).

Para isso, enfatizaram-se leituras em que são abordados os motivos pelos quais levam ao descontrole dos gastos,
gerados pela família, muitas vezes impulsionadas a gastarem mais do que dispõem, sem se preocupar com a real
necessidade de compra, com as taxas de juros impostas nas aquisições a prazo, bem como a sua real capacidade de
pagamento. Esses fatores são essenciais para compreensão do mecanismo que envolve a matemática financeira.

Esses indicadores podem ser analisados nos dados do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) o qual divulgou, no
presente ano, que apenas 18,4% dos brasileiros estão com as contas em no azul, levantando como uma das
principais causas, a inadimplência em arcar com as despesas diárias, número consideravelmente elevado, uma vez
que 53,8% dos entrevistados não representam essa estatística.

Atividade 02. Mapa mental sobre conceitos de matemática financeira

Em sequência às atividades, foram levados encartes de empréstimos consignados, ofertas de lojas com acréscimos
e descontos, iniciando uma explanação dos significados que norteiam as aplicações financeiras, assim, enunciamos
os conceitos de capital, taxa de juros, juros, prazo de aplicação e montante. Sendo esses, demarcados nos
encartes que foram entregues aos alunos.

Nessa atividade, foi possível perceber algumas confusões entre os elementos apresentados, com maior frequência
destacam-se juros com montante e taxa de juros com juros. Segundo Conceição (2016), para aprender conceitos
matemáticos, é importante ter um bom letramento[iii], já que o processo de aprendizagem significativa requer uma
ação reflexiva, além de compreender que ao ensino de matemática cabe a interpretação e domínio dos mais
variados conceitos. Dessa forma, tornou-se pertinente apresentar outros exemplos para tornar clara a distinção
entre esses elementos, mas apesar da dificuldade inicial apresentada, uma parcela maior dos discentes que não
conseguiam abstrair o real significado que os envolve, passou a resolver os problemas com mais compreensão.

Na tentativa de tornar claro, os elementos apresentados, aproveitando os discursos dos alunos, quando afirmavam
que para um valor principal de R$ 250,00 com um desconto de 5% no débito e 10% em espécie, consistiam em
retirar 5% ou 10% do valor principal, isto é, na concepção deles deveria efetuar o cálculo (o que evidenciava que o
entendimento de retirar os juros estava claro, porém não compreendiam que a porcentagem se referia à taxa e não
os juros), precisando que nós, educadores, intervíssemos nessa argumentação, assim, teriam que calcular o
correspondente a 5% ou 10% de 250 (obtenção dos juros) para assim subtrair do principal. Após essa intervenção,

30/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/o_ensino_de_matematica_financeira_a_partir_do_processo_de_context.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.4-10,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



foram postos mais dois exemplos, dentro dessa perspectiva, e os conceitos iniciais foram tomando forma e
significado.

Para a concretização da atividade proposta anteriormente, foi pedido aos alunos que ressignificassem[iv] os
conceitos aprendidos, utilizando como recurso, o mapa mental, que cada um construiu anteriormente e apresentou
aos demais colegas. Entende-se que, o fato do aluno explanar para classe aquilo que adquiriu como conhecimento,
serve para o processo de fixação da aprendizagem. E nessa perspectiva, considera-se ao papel do educador na
EJA que é “buscar de modo contínuo o conhecimento que dialogue com o singular e o universal, o mediato e o
imediato, de forma dinâmica e histórica” (SERGIPE, 2006, p.28).

Como exemplo, destacam-se as seguintes palavras usadas em um dos mapas conceituais: matemática financeira;
dinheiro (capital); renda inicial empregada; juros (dinheiro a ser acrescentado ou reduzido); taxa (%) a ser retirada ou
acrescida; compra (valor da mercadoria); empréstimo (valor a ser pedido).

Assim, após as discussões dos conceitos básicos e verificado que a maior parte dos alunos (75%) alcançou os
objetivos iniciais propostos, pois dos 12 alunos presentes, 2 decidiram não participar da atividade e 1 não queria ajuda
para resolução. Seguiu-se a proposta para a atividade do contracheque.

Atividade 03. Resolução de problemas com uso de contracheque

Essa atividade foi considerada pela turma, como sendo de suma importância, principalmente para aqueles que já
estavam inseridos no mercado de trabalho. Isso comunga com o que Conceição (2016), apoiado em Charlot (2013),
afirma sobre a relação que o aluno tem com a aprendizagem não apenas é iniciada quando ele está dentro da escola,
as relações dele como sujeito social proporciona o desenvolvimento de saberes que são necessários para seu
aprendizado.

Portanto, esta atividade consiste nos alunos da EJA terem compreensão sobre as noções básicas de contabilidade,
pelo menos no que diz respeito aos cálculos da folha de pagamento, horas extras, descontos e vencimentos presentes
em qualquer contracheque, sendo essas informações obtidas a partir de cálculos percentuais.

[...] Fora da escola aprendemos muitas coisas (e coisas muito importantes) e temos uma
forma de relação com o mundo, com os outros com o saber, com a linguagem, com o
tempo, o que é diferente daquela que se encontra na escola[...]. Aprender na escola é uma
dessas formas, específica, mas não a única (CHARLOT, 2013, p.161).

Dessa forma, a prática foi elaborada com a utilização de um contracheque fictício, apresentando a estrutura de
formação do holerite[v], com o objetivo de mostrar todos os detalhamentos do salário do funcionário, tais como os
acréscimos (gratificações, horas extras, auxílios periculosidades entre outros) e descontos (INSS, Imposto de renda,
adiantamento salarial). Após todos os detalhamentos, fizemos o preenchimento do contracheque de um servidor
(escolhemos um caixa do supermercado “Comprar Bem”, nome fictício criado pelos alunos) que recebe um salário
bruto de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Na medida em que as informações acerca dos proventos e descontos foram sendo exploradas, desmitificando para
quais fins as remunerações eram destinadas, a curiosidade dos alunos foi se acentuado e, perguntas sobre direitos
trabalhistas (que não era o enfoque dessa atividade), foram levantadas em seu desenrolar (algumas respondidas e
outras pesquisadas para discussões posteriores, mas, de certa maneira despertou a busca para pesquisar sobre
esses direitos para futuras atividades), o que serviu para elucidar a acuidade que devemos ter em relação ao
planejamento de uma aula, para não perder de vista a finalidade pedagógica de que dispõe.

No planejamento, devemos levar em consideração quais objetivos queremos atingir para que a atividade
desempenhada atinja a finalidade proposta e que os alunos não perpassem pela mesma sem compreender as
relações que a envolvem, assim como citado no trabalho de Lopes (2016) que caracteriza o planejamento como
responsabilidade direta do professor e, com isso, cabendo ao docente articular a temática escolhida ao conteúdo
específico da área, dando voz e ouvidos aos alunos, sem perder de vista as proposições a serem analisadas.

Atividade 04. Organização da planilha financeira
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O papel da escola não é só propiciar o conhecimento intelectual que faz parte de sua grade
curricular. Seu papel vai além, cabe-lhe preparar os jovens para o futuro. E, se a pretensão
é transformar o futuro para uma sociedade mais justa e igualitária, urge preparar os
educandos para tal, para que não seja apenas um cidadão de papel, mas que saibam
serem cidadãos de fato e de direito, em todo tempo e lugar (THOMAZ; OLIVEIRA, 2009,
p.10).

Atendendo às ideias propostas no planejamento, já havendo compreensão sobre uma parcela dos conceitos
financeiros e de algumas de suas aplicações, lançou-se aos alunos o desafio de organizar uma planilha financeira.
Para isso, foi feito grupos com cinco integrantes, onde cada um desses grupos era um modelo de família com
rendimentos e priorização de gastos diferenciados, tentando atender a várias formas de família, segundo a renda de
que dispõem. O intuito era mostrar que independente do salário adquirido por uma família, realizando planejamento e
orçamentando as despesas e gastos, há a possibilidade de alcançar respaldos financeiros favoráveis à aquisição de
bens ou investimentos futuros.

Cada grupo tinha a função de calcular a renda familiar (a base de cálculo era o salário mínimo vigente, R$ 937) assim
ao invés de conduzi-los já indicando o valor da renda total, essa informação era substituído por, a família dispõe de 2
indivíduos que contribuem para a renda da família, sendo que um deles recebe três salários mínimos e o outro 1,5
salário, valor que deveria ser encontrado pela equipe (da renda total). Era necessário, também encontrar os valores
das dívidas fixas (água, luz, supermercado, transportes, entre outros), priorizar os produtos a ser adquirido (tanto em
bens duráveis como não duráveis), poupar em uma caderneta, direcionando esse investimento a uma meta a ser
atingida, em médio prazo.

Essa planilha foi construída pelos alunos em papel A4 e depois reelaboradas na planilha do excel, pelos mesmos
(forma que escolhi para familiarizar os alunos com a tecnologia). Com isso, os alunos, revisavam as operações
fundamentais, cálculos decimais, porcentagens e com o auxílio da tecnologia poderiam verificar os resultados
encontrados por eles.

Os valores das despesas eram fixados a partir de uma taxa percentual que era atribuída, tomando como base de
cálculo o salário bruto da renda principal da família, que no caso, foi atribuído, ao morador que recebia o maior
vencimento. Daí, por exemplo, se esse morador recebesse salário bruto R$ 954,00 e a conta de energia
representasse 5% do salário bruto, o aluno encontraria o valor de sua conta de luz realizando o cálculo 5% de R$
954,00, resultando em R$ 47,70 e esse valor era colocado na lacuna referente à despesa de energia.

Nesse processo de preenchimento da tabela, o envolvimento dos alunos foi mais consistente e o trabalho de
colaboração evidenciado, à medida que, os cálculos sempre passavam pela análise dos integrantes das equipes, bem
como os ajustes das habilidades presentes em cada um que subdividiram para solucionar a tarefa. Fato esse que,
torna claro, o papel do exercício da cidadania e da construção de processos para aquisição de aprendizagem.

Atividade 05. Indo ao Supermercado

Uma vez que as planilhas foram preenchidas e que todos estavam cientes do direcionamento dos gastos e despesas,
demos início à atividade do supermercado, onde cada família dispusera de uma quantia específica para a realização
das compras, que havia sido calculado no preenchimento da planilha. O objetivo era utilizar o dinheiro disponível para
essa etapa, trazendo uma quantidade de produtos diversificada, úteis à sobrevivência e ao uso da família, recebendo
o menor troco possível. Processo esse que, implicitamente, trabalharia a pesquisa dos itens a serem levados e o
direcionamento de gastos.

O local escolhido para a realização da atividade foi o pátio da escola, por ser um espaço mais amplo que a sala de
aula, onde fizemos as composições das gôndolas de acordo com cada seção (produtos de higiene pessoal, de
limpeza, alimentos perecíveis, entre outros), as embalagens foram coletadas na semana anterior, pelo líder da sala,
que ficou responsável em analisar os preços desses materiais para podermos simular a realização da compra.

O fato de nos deslocarmos para um ambiente diferente da sala de aula contribuiu para favorecer a dinâmica da
atividade e fazer com que os alunos estivessem se sentindo parte do processo de construção da mesma, notado
quando os grupos para irem desenvolver tal etapa mensuravam: “agora precisamos fazer o mercadinho, não se
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esqueçam da lista!”.

A educação é o movimento pelo qual uma geração recebe criações culturais das gerações
antecedentes e as transmite, ampliadas, às gerações seguintes, continuando desse modo
o processo de criação da espécie... Isso é fundamental para compreender a educação.
(CHARLOT, 2013, p. 169).

Em seguida, foi fixado um aluno para o caixa (escolhido pelos próprios colegas, que optaram pelo que apresentava
uma facilidade maior com as operações básicas) o qual ficaria responsável pelos registros, em uma nota fiscal
(modelo impresso e entregue aos alunos), das quantidades, valor unitário dos produtos e o total a pagar pela compra
de todas as mercadorias. Os grupos ficavam livres para escolher a quantidade dos produtos para suprir as
necessidades mensais.

Logo, como já havíamos discutido orçamento familiar, todas as equipes organizaram uma lista de compras, dando
prioridade aos produtos de uso coletivo (produtos de higiene, por exemplo) e essenciais a sobrevivência (como
comidas), porém, muitos se esqueceram de comparar os preços de um mesmo produto com quantidades distintas,
para verificar qual das equivalências era mais vantajoso levar, podendo citar um dos produtos da atividade que era o
sabão líquido LIMPOO, que apresentavam as versões de 500 ml e 1 litro, com preços de R$ 3,42 e R$ 7,00,
respectivamente, sendo mais vantajoso levar duas unidades de 500 ml, caso a família necessitasse de 1 litro para as
próprias necessidades.

O que se observava era que a análise dos produtos era sempre feita comparando produtos de marcas diferentes, com
a mesma quantidade, priorizando o mais barato para a escolha. Em outros casos, levavam como referências marcas
conhecidas ou de uso familiar (relatando “minha mãe leva dessa marca, ela gosta”).

Assim, ao término das compras e posterior análise das escolhas dos produtos, discutimos a importância de comparar
e estabelecer critérios na compra de itens, analisar qualidades e rendimentos (postos nas embalagens), para evitar
desperdícios e gastos desnecessários, evidenciando que a qualidade do produto, muitas vezes, só se é verificados
testando ou pesquisando pessoas que já fizeram o uso.

Nessas dinâmicas, evidencia-se a prática da resolução de problemas, estudadas por Onuchic e Allevato (2011). Pois,
a partir do momento que o aluno reconhece o que foi solicitado para fazer (compreendem a atividade), pensam em um
plano de ação para executar, necessitando tomar decisões e verificar se de fato seriam proficientes ou não para o
êxito da atividade, constituem as etapas dessa metodologia de ensino.

Daí tornou-se necessário, na aula seguinte, apresentar questões (selecionadas) que atendessem ao que havia sido
proposto nas atividades realizadas. Para atender a propósito, seis problemas de matemática financeira foram
selecionados, dois envolvendo compras a vista com respectivos descontos, dois envolvendo compras a prazo,
disponibilizando o parcelamento e dois envolvendo os sistemas de capitalização (juros simples e compostos).

Atividade 06. Resolução de problemas propostos

Um dos exemplos utilizado, considerando a realidade de uma das alunas da classe, foi o seguinte: Rita é uma
profissional autônoma que fazia faxina e unha para contribuir com a renda da família. Nesse mês, Rita conseguiu
realizar oito faxinas, cada uma a R$ 80,00 e fazer a unha de 18 clientes, sendo que desses, doze fizeram pé e mão a
um valor de R$ 24,00 e os demais fizeram ou pé ou mão a R$ 12,00. Com base nas informações responda:

a) Rita conseguiu arrecadar quanto para a renda da família

b) Do valor arrecadado, Rita precisou separar 15% para renovar os materiais que utiliza para ajeitar as
unhas dos clientes. Rita separou quanto para fazer a compra

c) Ao separar os materiais que necessitaria, antes de passar no caixa, Rita percebeu que a soma dos
valores de todos os produtos daria R$ 160,00 e que poderiam ser parcelados até 3x (neste valor sem
juros), mas que se levados à vista, teriam um desconto de 10%. Seria possível Rita realizar a compra
(considerando que Rita não tinha cartão para parcelar) Por quê
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d) No caso de poder realizar a compra, sobraria troco Quanto

Note que, na elaboração do enunciado, tivemos uma necessidade de construir o desenvolvimento, de forma que os
alunos tivessem a capacidade de, passo a passo, compreender renda da família, que nada mais é que a soma desses
proventos, desconto de 15% sobre o valor principal para realização da compra, planejamento orçamentário, já que
Rita só iria dispor de R$ 150,00 para comprar os itens e analisar os juros descontados na compra obtida, podendo
essa investir o troco em outra finalidade.

Para as atividades que recorreram aos sistemas de capitalização mencionados, enfatizamos empréstimos, levando
em consideração gastos desordenados, sempre no intuito de reforçar a importância do planejamento. Foi solicitado
ainda que, os alunos antes de resolver tais exercícios, destacassem: palavras-chave, dados do enunciado da questão,
termos desconhecidos (se houvesse) e o que foi pedido para fazer e como fariam pra encontrar a solução.

Outro problema solicitado foi o seguinte: A filha de João Mario, de três anos de idade, passou por um problema de
saúde que necessita de uma cirurgia de urgência. No SUS (Sistema Único de Saúde) a cirurgia só poderia ser
realizada daqui a três meses. João Mário é assalariado e não se planejou para guardar dinheiro durante os anos que
vem trabalhando, portanto não dispõem de nenhum recurso extra para agilizar a cirurgia. Com isso, João Mário
precisaria de R$ 5.000,00 para poder fazer o procedimento. Resolveu ir ao Banco CC pegar um empréstimo, o qual foi
aprovado a uma taxa de 2% a.m, a ser pago em 24 parcelas. Quanto João Mario irá pagar de Juros Qual será o valor
de cada parcela Quais prejuízos isso implicaria no orçamento de João Mário

Mais uma vez, podemos perceber que o problema proposto traz uma situação comum a realidade dos alunos e aos
indivíduos de uma sociedade em geral, que não realizam planejamentos para eventuais imprevistos. E com esse,
trouxemos o sistema de capitalização composto de juros, enfatizando uma dívida que causará impactos no orçamento
de uma família que não se planeja para tal. Assim, os discentes, mesmo que implicitamente, tomam consciência de
que é preciso poupar, mesmo que não haja algum objetivo específico, para que no momento em que precise realizar
alguma transação de emergência, tenha recurso para tal.

Durante essa atividade, um dos alunos compartilhou com a turma uma situação similar. Apareceu uma oportunidade
de adquirir um imóvel em que ele precisaria dar uma entrada de R$ 3.000 a R$ 5.000,00 reais para o investimento,
sendo que as parcelas do imóvel só começariam a ser cobradas quando o comprador recebesse o apartamento, que
segundo ele, os valores das parcelas caberiam em seu orçamento, caso ele houvesse se planejado, mas como não
tinha o dinheiro para entrada, acabou perdendo a oportunidade, pois não conseguiu o empréstimo do valor
necessitado. O que mostra claramente, a falta de planejamento.

Com essa prática, reforçamos para o aluno a necessidade de se compreender o enunciado, essencial para tentar
buscar um método a resolver uma questão. Não obstante, percebe-se que quando lemos o enunciado, tirando as
palavras chaves, partimos para a compreensão do problema, retirados os dados e o que foi pedido, podemos iniciar
para um plano de ação, execução que podemos tomar efeito, verificando se o caminho seguido tem coerência em
seus métodos, nos certificando se alcançamos a solução almejada, podendo ocorrer à validação do resultado.
Evidenciando, mais uma vez a prática proposta por Polya.

Em resumo, podemos enfatizar que nós, educadores, temos o dever de alinhar a teoria e prática educativa aos
processos de contextualização, uma vez que as novas diretrizes curriculares tornam essa técnica um caminho a ser
seguido, verificados nas provas nacionais de avaliação da educação básica e do ensino médio, como a prova Brasil e
o ENEM. Além disso, capacitar nossos educandos a serem mais críticos e criativos para garantir a capacidade de
consolidação de aprendizagem na melhoria do seu convívio com a sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do momento em que nascemos, a nossa volta, são gerados um mundo de ideias e concretizações capazes de
direcionar nossos pensamentos a construir pequenas indagações, que quando resolvidas, estruturam a nossa maneira
de pensar e agir. No seio do contexto escolar, essas alegações, podem ser estruturadas a fim de adquirir, por meio de
atividades propostas, aprendizagem significativa. E com isto, podemos trazer situações cotidianas e transformá-las em
conhecimento científico.
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A esse processo de transmissão de aprendizagem, caracterizada em evidenciar argumentações, estratégias de
concentração, relacionando a linguagem do senso comum ao processo técnico-científico, classificamos como
contextualização da aprendizagem, pois nesse enfoque são mostrados em que aspectos a matemática se encontra
presente nas atividades cotidianas, podendo, dessa forma, dar sentido real aos códigos presentes.

Sendo assim, a partir do momento que os discentes são levados a conduzir as próprias atividades, os entraves
encontrados podem ser minimizados na busca pela solução almejada, favorecendo o desenvolvimento de um
raciocínio lógico e sequencial mais firme, consistindo no desenvolvimento da autonomia intelectual tão almejado, nos
processos formativos e de construção do saber, pelos professores.

Em contrapartida, é essencial que além dos domínios de conteúdo técnico, essências para a dinâmica de sala de aula,
no ensino de matemática financeira ou qualquer outro conteúdo, o professor tenha em mente, com clareza, quais
objetivos pretende alcançar com a metodologia a ser desenvolvida, necessitando para isso conhecer as competências
e habilidades a serem adquiridas ao nível de ensino ao qual ensina, bem como as diretrizes curriculares que
permeiam tal formação que pretende fornecer ao público em questão.

Nesse processo, mesmo cientes da clareza das metodologias a serem empregadas, nos depararemos com algumas
situações adversas, como dificuldades de compreensão dos alunos em entender a finalidade proposta durante a
atividade, por fatores diversos, desde a falta de base até a falta de comprometimento em executá-la, a dinâmica da
escola, entre outros fatores. Porém, enquanto formadores, não devemos ficar alheios a essas situações e insistir em
métodos tradicionais que pouco contribui para aprendizagem, tornando-as mecânicas, além de não contribuir para a
formação cidadã do indivíduo.

Assim sendo, no meio dessas difusões, de trazer para dentro da sala de aula, as situações de vivências dos alunos,
considerando-o como principal agente ativo do próprio conhecimento, é que se constrói, considerado neste trabalho,
como saber, trabalhado a partir da atividade intelectual, bem caracterizada por Charlot (2013).

Consideramos que os caminhos escolhidos para ensinar a matemática financeira proporcionaram aos alunos, além de
uma troca de experiência, pautada na coletividade, na conscientização do próprio papel em meio à sociedade, nas
tomadas de decisões, na construção da atividade intelectual, levou também, o professor a uma necessidade
atualização, pesquisa e objetividade no sentido de fomentar nos alunos a elaborar estratégias de resolução de
problemas que pudessem direcioná-los a solução ambicionada.

Daí, a partir do momento que subdividimos as atividades em seis etapas para realização, tornou-se notório que o
planejamento foi o principio norteador para elencar quais habilidades e competências eram adquiridos em cada etapa
e, consequentemente, na objetividade de construir os procedimentos para compreender as técnicas para resolver um
problema.

Por conseguinte, torna-se pertinente ressaltar que, é dever do professor adequar o ensino da matemática financeira as
premissas relacionadas ao cotidiano, levando, principalmente, em consideração o público a ser trabalhado, à realidade
de adequação das vivências desses alunos ao conteúdo, conhecer as competências, habilidades, diretrizes
curriculares e a rotina escolar, para que o desenvolvimento da linguagem e a identificação dos códigos matemáticos
entrem em consonância, mobilizando os alunos a melhorarem a sua atividade intelectual, tornando-a mais objetiva,
coerente e concreta em sua elaboração e possível continuidade.
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[1] George Polya (1995), em seu livro, A Arte de Resolver Problemas: um novo aspecto do método matemático, utiliza
como método para resolver um atividade, caracterizada como problema, a compreensão do que foi pedido, elaboração
do plano de ação, execução do plano e verificação da solução encontrada.

[1] Mapa Mental é essencialmente um diagrama hierarquizado de informações, no qual podemos facilmente identificar
as relações e os vínculos entre as informações. Sugiro a leitura do texto Mapas mentais: enriquecendo inteligências,
da autoria Hermann e Bovo,

disponível em:

[1] Quando a pessoa consegue tanto ler como escrever com compreensão uma frase simles e curta sobre sua vida
cotidiana (UNESCO apud CONCEIÇO, 2016)

[1] Ressignificar consiste em atribuir um novo significado a algo ou a alguém. Nessa atividade, esse processo de
ressignificação compreendeu em elaborar ou pensar em exemplos vivenciados pelos docentes que pudessem trazer a
ideia dos elementos apresentados no contexto da matemática financeira.

[1] Entende-se por holerite o documento que certifica o pagamento do salário de um trabalhador, também
conhecido como contracheque ou demonstrativo de pagamento.
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