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RESUMO 

 

Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados da pesquisa de mestrado, que estuda 

as relações institucionais existentes, via livros didáticos, para a introdução da noção de juros no 

Ensino Médio. Assim escolhemos um livro didático avaliado pelo Programa Nacional do Livro 

Didático para o Ensino Médio – PNLEM para a análise das relações institucionais existentes, 

quando se considera que o livro didático assume no ambiente escolar um material de apoio tanto 

para os estudantes como para os professores, podendo auxiliar no desenvolvimento da noção de 

juros. Para essas análises escolhemos como referencial teórico a Teoria Antropológico do Didático, 

Chevallard (1992, 1996), em particular as noções de relações institucionais, e também a noção de 

topos esperado do professor e do estudante, segundo Chevallard e Grenier (1997). Chevallard 

(1992) posiciona o ensino no campo da antropologia do conhecimento ou antropologia do ensino 

da matemática que corresponde ao subcampo da antropologia da matemática, ou seja, o estudo do 

homem em confronto com a matemática. Esse posicionamento conduz a uma expansão do quadro 

escolar uma vez que a didática está densa em toda a matemática ou ainda toda atividade matemática 

supõe uma atividade de estudo. Isso conduz a conceber a didática da matemática como a ciência 

do estudo e da ajuda ao estudo das questões de matemática. Na seqüência, apresentamos a 

metodologia usada para essas análises, bem como as questões de pesquisa. Finalizando, fazemos 

uma breve explanação das regularidades e diferenças, se existirem, entre as tarefas encontradas no 

livro didático escolhido para este trabalho, assim, como as relações institucionais existentes (livro 

didático) podem influenciar no desenvolvimento da noção em questão.  
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INTRODUÇÃO 

 

Ao iniciar o estudo das relações institucionais esperadas (via documentos oficiais) e 

existentes (via livros didáticos) para a introdução da noção de juros na transição do Ensino Médio 

para o Superior, nos deparamos com a relevância de considerarmos uma pesquisa mais refinada 

quando se tratam das análises dos livros didáticos, em particular os que estão sugeridos pelo 

Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio – PNLEM. 

Dessa forma, com o objetivo de identificar as regularidades e diferenças existentes nas tarefas 

propostas para o ensino, quando se considera as noções de juros simples e compostos, para o Ensino 

Médio, escolhemos analisar por meio de um livro didático as relações institucionais existentes, 

bem como a noção de topos segundo Chevallard e Grenier (1997): o topos é o lugar onde reúne o 

trabalho do professor e do estudante, isto é, professor e estudante são chamados para 

desempenhar seu papel em fases cooperativas  (CHEVALLARD e GRENIER, 1997). 

Assim, Chevallard e Grenier (1997) consideram a necessidade de uma ação orquestrada entre 

professor e estudante no processo de ensino e aprendizagem, ou seja, professor e estudante têm 

diferentes papéis e cada um é chamado a ocupar seu lugar no momento em que realizam uma tarefa 

didática. 

Para isso, analisamos as expectativas para o ensino da noção de juros a serem desenvolvidas 

no Ensino Médio, via um livro didático que correspondem às relações institucionais existentes para 

o desenvolvimento de uma determinada noção matemática conforme Chevallard (1992). 

Escolhemos para este trabalho o livro didático do autor Dante (2008), que se trata de uma obra 

bem avaliada pelo Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio – PNLEM. 

Após escolha da forma de análise das relações institucionais existentes por meio das tarefas 

propostas no livro didático selecionado, iniciamos a pesquisa com o seguinte questionamento: 
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1. Quais os conhecimentos prévios sobre a noção de juros simples e compostos são 

desenvolvidos no Ensino Médio? 

2. Quais os papéis do professor e dos estudantes são esperados no trabalho com essas 

noções? 

3. Existe uma coerência entre o que esperado e o que se supõe estar sendo desenvolvido pelo 

professor, por meio da análise do livro didático? 

 

Para tentar responder tais questões escolhemos o referencial teórico que apresentamos na 

seqüência. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

O referencial teórico utilizado para as análises deste estudo, conforme fora mencionado é a 

Teoria Antropológica do Didático (1992, 1996), que permite identificar as relações institucionais 

existentes, bem como, as possíveis relações pessoais a serem desenvolvidas, quando se considera 

o trabalho do professor e do estudante, no desenvolvimento das atividades matemáticas quando se 

trata das noções de juros simples e compostos. 

Assim, para Chevallard (1992, 1996), são necessários três temas primitivos: os objetos O, as 

pessoas X e as instituições I para que seja estabelecida a relação institucional, como podemos 

observar a seguir. 

[...] partindo dos termos primitivos: objeto (O), pessoas (X) e instituições (I), 

considerando que tudo é objeto Chevallard (1992) introduz a noção de relação 

institucional e pessoal, ou seja, um objeto existe se é reconhecido por pelo menos 

uma pessoa X ou uma instituição I, isto é, se o objeto O existe para X trata-se de uma 

relação pessoal de X a O que se indica R(X, O) e quando esse objeto O existe para 

I trata-se de uma relação institucional de I a O e indica-se RI (O) (CHEVALLARD, 

1992, 1996, apud NOBRE BARROS et al., 2009, p. 2). 

 

Chevallard considera que tudo é objeto, e quando este é reconhecido por uma pessoa ou uma 

instituição, temos então uma relação institucional ao objeto considerado. Dessa forma, a relação 

institucional RI (O) associada a um objeto é definida por um conjunto de tarefas que devem ser 

executadas, por meio de técnicas, as quais são determinadas por pessoas, e que estas pessoas estão 
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subordinadas às relações institucionais esperadas (documentos oficiais) e existentes (livros 

didáticos).  

Consideramos ainda, como ferramenta de análise a noção de topos, segundo Chevallard e 

Grenier (1997), por levar em conta o que se espera do topos do professor, como orientador do 

estudo, via parte teórica para a introdução da noção de juros e exemplos resolvidos; e o topos do 

estudante, o qual deve estar ciente de sua parte no desenvolvimento do estudo proposto pelo 

professor, que correspondem às tarefas propostas. 

Dessa forma, na tentativa de melhor compreender esses papéis, do professor e do estudante, 

buscamos o estudo da relação institucional existente, via livro didático, por meio das tarefas 

resolvidas e propostas, onde procuramos verificar o que se espera do professor e do estudante 

quando a noção de juros simples e compostos for introduzida, tanto em relação aos conhecimentos 

prévios necessários, como em relação às propostas a serem desenvolvidas para esse conceito. 

Apresentamos, a seguir, a metodologia usada na pesquisa. 

 

METODOLOGIA 

 

Objetivando responder as questões acima levantadas, propomos a seguinte metodologia: 

 

 Identificar quais os conhecimentos prévios sobre a noção de juros simples e compostos é 

desenvolvidos no livro didático analisado; 

 Analisar as tarefas encontradas para o ensino da noção de juros, identificando os topos do 

professor associado ao topos do estudante; 

 Relacionar às tarefas o que esperado e o que se supõe estar sendo desenvolvido pelo 

professor; 

 Verificar se existe uma coerência nas tarefas resolvidas em consoante com as propostas. 

 

Para tal, escolhemos algumas tarefas trabalhadas na obra de Dante (2008), levando em conta 

a metodologia supracitada, na seqüência, apresentamos as análises já concluídas na pesquisa de 

nossa dissertação de mestrado. 
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Análise da obra de DANTE (2008) 

O autor inicia contextualizando as aplicações da matemática com as necessidades do 

mercado financeiro, deixando claro e evidente a necessidade do conhecimento da matemática 

financeira para todos na sociedade. Destaca exemplos do cotidiano de compra e venda, fazendo 

uma revisitação nas aplicações de números proporcionais e porcentagem de uma quantia. 

Percebemos nessa breve introdução realizada pelo autor, a necessidade do estudante de possuir 

conhecimentos prévios de propriedades operatórias elementares e noções de álgebra básica. Na 

seqüência oferece exemplos de aplicações de fator de atualização, aumentos e descontos 

sucessivos. 

 

  

FIGURA 1 – Fonte: Dante, 2008, p.335 

 

 Após a introdução desses conceitos de proporcionalidade e de porcentagem apresenta alguns 

termos essenciais no estudo e aplicação da matemática financeira. 

 

 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 18.02.2019 

 

 

Carlos Alberto de Souza Cabello 6 facebook.com/psicologia.pt   
 
 

 

FIGURA 2 – Fonte: Dante, 2008, p.335 

 

 Dante propõe uma introdução de capitalização linear, juros simples, contextualizando com 

aplicações bancárias buscando identificar as incógnitas na resolução das tarefas propostas, por 

meio de expressões numéricas e algébricas.  Em seguida, o autor oferece algumas tarefas focadas 

em operações de compra-venda e aplicação bancária, iniciando a apresentação dos conceitos de 

capitalização exponencial, juros compostos, apresentando diversos exemplos destacando também 

a importância do domínio por parte do estudante na manipulação dos conhecimentos prévios 

exigidos para identificar as incógnitas das tarefas propostas. 

 

 

FIGURA 3 – Fonte: Dante, 2008, p.338 
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Propõe algumas tarefas e apresenta uma articulação entre Juros (Simples e Compostos) e 

Funções com uso de gráficos, demonstrando ao estudante à importância do domínio da visualização 

e interpretação do mesmo, por meio da dependência entre capital, taxas e prazo.  

 

 

FIGURA 4 – Fonte: Dante, 2008, p.338 

 

Depois algumas resoluções de tarefas propostas, a obra introduz o conceito de equivalência 

de capital, conceito muito usado em aplicações financeiro bancárias e comerciais. Atentamos que 

entre os exercícios resolvidos e propostos é esperado do estudante manipular algumas propriedades 

dos logaritmos e de funções exponenciais quando a incógnita for prazo e taxa, respectivamente. 

Finaliza o capítulo apresentando conceitos introdutórios de equivalência de capitais por meio de 

exercícios resolvidos onde referencia gráfico para trabalhar com fluxo de caixa numa relação de 

capital no tempo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O livro escolhido representa uma indicação orientada por especialista, com a intenção de 

auxiliar o professor em sua prática diária, isto é, ajudar o professor a efetuar escolhas que 

consideram mais adequadas às realidades das classes e das regiões em que trabalham. As análises 

foram realizadas sob o livro didático, em particular a obra do Dante (2008), face à importância que 

o mesmo assume no ambiente escolar sendo um apoio tanto para os estudantes como para os 
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professores e que possibilita articular com as sugestões tanto do Programa Nacional do livro 

Didático para o Ensino Médio – PNLEM, como dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio – PCNEM.  

Observamos que o exemplo aqui exposto na figura 1 realiza uma introdução de capitalização 

linear, juros simples, contextualizando com aplicações bancárias para identificar as incógnitas na 

resolução da tarefa proposta.  Atentamos que entre os exercícios resolvidos e propostos é esperado 

do estudante manipular algumas propriedades dos logaritmos e de funções exponenciais quando a 

incógnita for prazo e taxa, respectivamente. Identificamos também o tratamento dado ao saber pelo 

autor dos livros, a forma atribuída à contextualização dos conceitos e exercícios, as possíveis 

deformações sofridas e observamos também se o autor da obra analisada está seguindo as 

orientações curriculares. 

A obra faz citação aos conceitos de proporcionalidade por meio de diferentes tarefas 

considerando um conhecimento já consolidado pelo estudante. Observamos também que são 

articuladas as tarefas resolvidas e propostas, quando se considera a introdução da noção aqui 

analisada.  O autor destaca as aplicações da matemática financeira em situações cotidianas de 

compra e venda e aplicações no mercado financeiro ao tratar os conceitos de juros simples e 

compostos. Faz detalhamento das fórmulas para o tratamento tanto de juros simples como também 

de juros compostos onde fica evidente a preocupação em articular os conhecimentos prévios com 

os novos, introduzidos por meio de tarefas contextualizadas, onde representam especificamente as 

relações entre juros simples e compostos. Destaca, ainda, a importância da equivalência de capitais 

e oferece exemplos com tarefas comerciais. 

Sendo assim, esta pesquisa mostra a coerência entre as tarefas resolvidas com as propostas, 

ou seja, o topos do professor faz parte de uma interação com o topos dos estudantes, pois ao 

considerar as tarefas resolvidas observamos uma preocupação do autor em relacionar com as 

tarefas propostas. É possível observar que as competências e habilidades que são pretendidas 

desenvolverem, com a introdução da noção de juros estão relacionados às noções matemáticas que 

sustentam os cálculos de porcentagens, conhecimentos supostos disponíveis para o 

desenvolvimento dessa noção, e posteriormente as noções matemáticas necessários para o 

desenvolvimento da Matemática Financeira, objeto de nossa pesquisa de mestrado. 
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