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RESUMO 

 

A finalidade deste trabalho é apresentar de forma sucinta o andamento de uma pesquisa já 

concluída que estudou as possíveis relações institucionais para o ensino da noção de juros no 

Ensino Superior que leva em conta os conhecimentos prévios dos estudantes que se supõe tenham 

sido adquiridos no Ensino Médio. O quadro teórico escolhido como referencial teórico central a 

Teoria Antropológica do Didático de Chevallard (1992) e Chevallard e Bosch (1999), em 

particular, as noções de relações institucionais, ostensivos e não ostensivos, tarefas, técnicas, 

tecnologias e teorias. Para melhor compreender o trabalho a ser desenvolvido serão utilizados como 

referenciais teóricos de apoio a abordagem teórica em termos de quadros ou domínios de Douady 

(1984) e a noção de níveis de conhecimento esperados dos estudantes de Robert (1997). Em 

seguida mostra-se a metodologia de pesquisa e finalizamos com exemplos sobre análise dos livros 

didáticos.  
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INTRODUÇÃO 

 

Em nossa pratica pedagógica no ensino superior observamos que alguns conhecimentos 

prévios esperados dos estudantes nessa etapa da escolarização que se supõe tenham sido adquiridos 

no Ensino Médio percebemos que apenas uma pequena parcela atende, ou seja, a grande maioria 

dos estudantes por alguma razão não conseguem apropriar conceitos que estacam em uma 

recorrência. Na sociedade atual os domínios dos conhecimentos de matemática financeira 

propiciam ao estudante condições de exercer sua cidadania, fazendo com que o mesmo possa 

realizar transações comerciais ciente de taxas e condições. Sendo a matemática financeira uma das 

formas de aplicar determinados conceitos matemáticos e considerando ainda que para desenvolver 

trabalho seja necessário dispor de conhecimentos associados à articulação desses conceitos que, 

em geral, nem sempre fazem parte dos conhecimentos prévios dos estudantes ou que não se 

encontram no nível esperado podendo ser trabalhados apenas em tarefas bem determinadas que 

exijam apenas justaposição de conhecimentos, ou seja, supõe-se que os estudantes sejam pelo 

menos capazes de trabalhar com as noções matemáticas quando estas são pedidas explicitamente. 

Dessa forma, é importante verificar quais os conhecimentos prévios e quais as articulações entre 

eles que se podem considerar como disponíveis para os estudantes que iniciam o Ensino Superior.  

Sendo assim, propõem-se um estudo das relações institucionais esperadas e existentes para o 

Ensino Médio e Superior de forma a melhor compreender as dificuldades encontradas pelos 

estudantes e tentar encontrar meios de sensibilizar os professores para que não considerem apenas 

as dificuldades dos estudantes como uma falta de conhecimento, mas que sejam capazes de 

reconhecer que os conhecimentos dos estudantes são diferenciados em função das relações 

institucionais existentes.  Pretende-se assim, com o estudo aqui proposto identificar as 

possibilidades de trabalho com as diferentes relações institucionais existentes para o Ensino 

Superior em função das relações institucionais encontradas para o Ensino Médio. No 

desenvolvimento do trabalho nossa preocupação inicial foi compreender que competências e 

habilidades são desenvolvidas nos estudantes no ensino médio e estudar as possíveis relações 

institucionais para o ensino de juros no ensino superior, considerando conhecimentos apropriados 

no ensino médio. Sendo assim esse trabalho apresenta uma pesquisa sobre as relações institucionais 

de juros no ensino médio tendo referencias nos documentos oficiais e institucionais. Nesse estudo 

nos apoiamos nas noções de quadros ou domínios ostensivos e não ostensivos e nos níveis de 

conhecimentos esperados para o desenvolvimento dessas noções de juros no ensino médio e no 

ensino superior. A análise foi estendida também a alguns livros didáticos, os mais indicados nessa 

fase da escolaridade, tendo sido realizado através da construção de uma grade. Um dos objetivos 

centrou-se em identificar as possíveis marcas das relações institucionais nessas duas etapas da 
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escolaridade. O foco da metodologia foi identificar as possíveis articulações com os conceitos 

matemáticos desenvolvidos nos documentos oficiais versus o que é oferecido nos livros didáticos. 

Além desses estudos analisamos também alguns planos de ensino de universidades públicas e 

privadas comparando a identificação das relações institucionais existentes adaptados nos cursos de 

administração onde é trabalhada a disciplina de matemática financeira. O objeto de estudo avançou 

além do saber trabalhado na escola, e maior contribuição para tal ocorreu com o surgimento da 

nova concepção da problemática, a ênfase em situar a problemática do saber matemático destaca 

para a epistemologia da didática a necessidade da interpretação da especificidade matemática da 

didática. A quebra do paradigma da resolução inquestionável passa a ser situada em modelos locais 

que justificam a possibilidade de aprender matemática articulando com uma respectiva atividade 

onde a aplicação de um determinado saber possibilita a resolução de certo problema. Tipo de 

tarefas (rotineiras ou problemáticas): resolver uma equação do segundo grau, corrigir um pacote 

de provas, elaborarem uma forma de introduzir a noção de introduzira noção de espaço vetorial a 

um grupo de estudantes. (CHEVALLARD, 1995).  A gênese da Antropologia da didática inicia-se 

com a teoria das situações e fica amenizada ao deparar com as quebras do saber inserido no objeto 

instituição. O trabalho de Chevallard e Bosch explicita regras para relacionar o conhecimento e o 

saber reconhecidos e associados a regras institucionais através de práticas sociais para validar esse 

objeto, sendo que além de conhecer o objeto é importante saber sua aplicação. A carência de 

métodos para articular as práticas institucionais perante essa nova concepção, onde tudo é objeto e 

que o objeto requer abordagem própria também é explicitada no referido trabalho. Nossa pesquisa 

referencia esse trabalho por possibilitar interpretação da operacionalização de uma tarefa e destaca 

inclusive suas delimitações lembrando e situando objetos ostensivos e não ostensivos em uma 

articulação constante e inseparável. Atenta também o detalhe da prática de ensino, onde o professor 

explicita objetos ostensivos e interpreta tacitamente que o aluno desenvolveu as relações não 

ostensivas com o referido saber, o que na grande maioria das vezes ocorre. A manipulação de 

objetos ostensivo claramente explicitada de forma escrita é associada com sua relação com os não 

ostensivos que estabelecem as regras, propriedades da representação simbólica articulada em 

termos de sinais e significada, podendo ser observada quando para um mesmo problema ocorrem 

soluções diferentes fundamentado em técnicas distintas que privilegiam diferentes possibilidades, 

oral, escrita, gestual ou até mesmo gráfica. As relações institucionais esperadas são analisadas via 

documentos oficiais, onde observamos as diferentes abordagens propostas para o trabalho com a 

noção de juros simples e compostos tanto no Ensino Médio como no Ensino Superior. Para a 

análise das relações institucionais existentes são utilizados os livros didáticos indicados pelo 

Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio PNLEM (2009) e o caderno do aluno e do 

professor quando se considera mais especificamente a 2Nova Proposta Curricular do Estado de São 

                                                 
2 Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo um conjunto de documentos dirigidos especialmente aos 

professores. São os Cadernos do Professor, organizados por bimestre e por disciplina. 
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Paulo. Essas mesmas relações são analisadas via livros didáticos indicados na bibliografia básica 

para os cursos de Administração dos planos de ensino de duas universidades federais (Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Matemática- Departamento de Matemática Pura e 

Aplicada) e Universidade Federal do Amazonas – Departamento de Administração) e duas 

Faculdades Privadas de São Paulo (Faculdade das Américas – Curso Administração de Empresas) 

e Fundação Getulio Vargas. (IMQ- Departamento de Informática e de Métodos Quantitativos aplicados à 

Administração - FGV-EAESP). As universidades escolhidas correspondem aquelas que tivemos acesso 

aos planos de ensino.  Essas análises são fundamentadas na Teoria Antropológica do Didático de 

Chevallard (1992, 1996) e Chevallard e Bosch (1999). Na seqüência apresentamos uma breve 

discussão sobre a Teoria Antropológica do Didático e sua Evolução. Esses documentos oficiais 

foram escolhidos pelo fato de serem indicações desenvolvidas por pesquisadores e representantes 

de áreas, para auxiliar o professor em sua prática diária possibilitando que o mesmo selecione e 

adapte as mais diversas realidades dos diferentes grupos em que exerce sua atividade. Além disso, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais servem como guia para autores de livros didáticos 

elaborarem suas obras que serão avaliadas à luz desse documento. Sendo assim, o estudo foi 

estruturado com o objetivo de responder as seguintes indagações: 

 

1. Quais as abordagens propostas para o ensino da noção de juros simples e compostas no 

Ensino Médio? 

2. Quais os conhecimentos prévios e quais as articulações entre eles que se podem esperar 

tenham sido desenvolvidas no Ensino Médio?  

3. Qual o papel esperado do professor no desenvolvimento dessas abordagens? 

4. Qual o papel esperado dos alunos no desenvolvimento dessas abordagens? 

5. Quais as indicações das diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em 

administração para o ensino da noção de juros simples e compostos para o curso de 

Administração? 

6. Existe uma coerência entre o que é proposto para o Ensino Médio e Superior? 

 

QUADROS UTILIZADOS E METODOLOGIA SEGUIDA 

 

No que se refere aos quadros em que as tarefas podem ser desenvolvidas, identificamos os 

seguintes quadros:  
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 Quadro numérico: Esse quadro se mostra adequado às tarefas do tipo: calculo de 

porcentagens para as quais se espera que os estudantes disponham de conhecimentos 

prévios sobre os conjuntos de números naturais, inteiros e racionais envolvendo suas 

representações, possíveis operações e relações assim como as regras de cálculo vinculadas 

a esses conjuntos. 

 Quadro algébrico:  que será utilizado no tratamento das variáveis, seja em operações 

com capitalização linear (juros simples), seja em capitalização exponencial (juros 

compostos) à identificação de variáveis; prazo taxa valor presente, valor futuro. E 

dependendo da situação o uso de exponenciais e logaritmos.

 Quadro geométrico: que possibilitará a transição de ostensivo representação algébrica, 

seja de prazo taxa valor futuro ou valor presente para ostensivo representação gráfico na 

relação do valor futuro em relação à taxa, possibilitando a compreensão da relação entre 

aumento de taxa provocará aumento do valor futuro;

 

Consideramos também os possíveis ostensivos e não ostensivos associados aos quadros 

acima que podem ser utilizados pelos estudantes nas duas etapas escolares associadas à pesquisa, 

identificando os não ostensivos as etapas escolares e relacionado os não ostensivos com as 

diferentes formas que podem ser trabalhados. 

 

 Não ostensivos

- Operações com números naturais, inteiros, racionais e reais; (EM e ES)

- Definição de porcentagem, potenciação, radiciação e logaritmos; (EM e ES)

- Noção de razão e proporção; (EM e ES)

- Noção de progressão aritmética e geométrica, de funções afins e exponenciais, 

articulação entre essas noções; (EM e ES)

- Regra de três simples; (EM)

- Noções de cálculo algébrico; (EM)

- Calendário contábil; (ES)

- Noções de equações de primeiro e segundo grau; (EM) 

- Noções de juros simples e juros compostos; (EM e ES)

- Noções de operação financeira; (ES)
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- Relação entre operação financeira e funções afins e exponenciais; (ES) 

- Logaritmos; (EM e ES)

 

 Ostensivos

- Tabela; (escrito, oral, visual, gestual) 

- Representação em linguagem natural; (escrito, oral) 

- Diagramas das operações financeiras. (escrito, oral, visual, gestual) 

- Representação gráfica; (escrito, oral, visual, gestual) 

- Representação funcional; (escrito, oral, visual, gestual) 

 

Na continuidade via exemplos é estudada possível solução de tarefas de acordo com os níveis 

de conhecimento esperados dos alunos, de acordo com definição de Robert (1997). Interpretando 

os diferentes pontos de vista em conformidade com a definição de Rogalski (1995), referenciais de 

uso na resolução de tarefas nessa fase da escolaridade associamos: 

Na compreensão das articulações com quadros ou domínios em jogo nas tarefas que são 

apresentadas no Ensino Médio, tal como os ostensivos e não ostensivo com os níveis de 

conhecimentos necessários de acordo com alguns pontos de vistas é construído a grade a seguir. 

O objetivo da grade é destacar a importância de tratar as tarefas e suas possíveis formas de 

resoluções. Pois dependendo da forma selecionada exigirá determinados níveis de conhecimentos 

dos alunos. Pretende-se também apresentar a necessidade do conhecimento recorrente deve fazer 

parte do papel tanto do aluno como do professor. 

  

A grade de análise 

 

Para analise das relações institucionais1 esperadas e existente quando se consideram as 

noções de juros simples e compostos desenvolvidos nos Ensino Médio e Superior, identificamos 

as tarefas passiveis de serem encontradas nessas duas etapas escolares, que foram analisadas em 

função das seguintes variáveis.  

- A situação apresentada no enunciado;  

                                                 
1 Relações institucionais:  
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- Quadros onde a tarefa é enunciada; 

- Os não ostensivos possíveis para o seu desenvolvimento; 

- Os ostensivos possíveis para a resolução da tarefa; 

- Os quadros que podem ser usados na resolução da tarefa; 

- Nível de conhecimento esperado dos estudantes para a solução da tarefa. 

 

Exemplos de análise dos livros didáticos 

Uma pessoa aplicou R$ 840,00 em uma caderneta de poupança e R$ 560,00 em outra, ambas 

durante o mesmo período, no mesmo banco. Se no fim desse período as duas juntas renderam R$ 

490,00, qual foi o rendimento d ecada uma? (DANTE et al,2008,p.333) 

 

Nivel de conhecimento 

Requer do aluno conhecimento numérico, algébrico, proporção, simplificação de frações, 

características de número primo, divisibilidade. 

 

 Ostensivos em jogo 

Soma de  frações; Simplificação de frações; Números primos; Cálculo do mínimo múltiplo 

comum; 

Operações artiméticas;Discurso oral;Divisibilidade;Representação escrita; 

 

Não ostensivos 

Proporcionalidade; 

Fração; 

Regras para adição de frações; 

Identificação de número primo; 

 

Quadro ou domínio para resolução da tarefa 

Conhecimento numérico, algébrico, operação com frações, divisibilidade 
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RESULTADOS PARCIAIS DA INVESTIGAÇÃO 

 

Nossa investigação mostra que alguns conhecimentos prévios esperados dos estudantes nessa 

etapa da escolarização que se supõe tenham sido adquiridos no Ensino Médio não acontece em 

decorrência de inúmeros fatores entre os quais apenas alguns livros oferecem uma articulação entre 

os conceitos e aplicações e que em alguns planos de ensino para os cursos superiores o conteúdo é 

trabalhado acreditando que os estudantes já trazem determinados conceitos bem segmentados, 

sendo que na prática não acontece. 

 

BREVE CONCLUSÃO 

 

No estudo dos documentos oficiais articulando com o funcionamento institucional e com os 

livros didáticos ficou claro que existe preocupação em mudar a situação atual já que se percebe 

que em alguns livros, ainda poucos, existe a preocupação em contextualizar os exercícios e 

segmentar os conceitos de forma a compreensão dos estudantes. 
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