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RESUMO 

 

Essa pesquisa foi conduzida em uma escola pública estadual localizada em um município 

da região da Zona da Mata, no Estado de Minas Gerais, que tem como objetivo contribuir 

para o desenvolvimento de conteúdos da Educação Financeira com fundamentação na 

perspectiva Etnomatemática e no Currículo Trivium. A problemática desse estudo está 

relacionada com a seguinte questão de investigação: Como a proposição do currículo 

trivium, fundamentado no Programa Etnomatemática, pode contribuir para o 

desenvolvimento da Educação Financeira de alunos do terceiro ano do Ensino Médio? 

Assim, para a coleta de dados foram utilizados dois questionários, as anotações do diário 

de campo do professor-pesquisador, três blocos de atividades propostas no registro 

documental e uma atividade final. Esses dados foram analisados e interpretados no 

decorrer da pesquisa de acordo com o referencial teórico embasado na Etnomatemática, na 

Educação Financeira, no Currículo Trivium e, também, com a utilização dos pressupostos 

metodológicos da Teoria Fundamentada nos Dados (Grounded Theory). Posteriormente, 

os dados brutos que compuseram a amostragem teórica foram codificados por meio das 

codificações aberta e axial, que possibilitaram a elaboração das categorias conceituais que 

propiciaram a interpretação dos resultados obtidos nesse estudo por meio da categorização 

dos códigos preliminares previamente determinados. Esses resultados mostram que as 

atividades propostas em sala de aula estavam relacionadas com o desenvolvimento da 

literacia, da materacia e da tecnoracia dos participantes desse estudo, possibilitando que as 

situações-problema cotidianas trabalhadas em sala de aula fossem solucionadas com a 

aplicação dos instrumentos comunicativos, analíticos, materiais e tecnológicos, que 

propiciaram o desenvolvimento da reflexão crítica sobre os fenômenos presentes na vida 

diária. Essa ação pedagógica contribuiu para que os participantes compreendessem os 

fundamentos financeiros subjacentes às práticas cotidianas, como, por exemplo, a 

capacidade de leitura e interpretação de juros simples e compostos em financiamentos, das 

promoções, das propagandas e das Black Fridays, que foram contextualizadas na 

elaboração das atividades do trabalho de campo conduzido nesse estudo. 

 

Palavras-chave: Cidadania. Currículo Trivium. Educação Financeira. Etnomatemática. 

Teoria Fundamentada. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted in a state public school located in a municipality in the Zona 

da Mata region, in the State of Minas Gerais, which aims to contribute to the development 

of contents of financial education grounded on an ethnomathematical perspective and the 

Trivium Curriculum. The statement of the problem of this study is related to the following 

research question: How can the proposition of the Trivium Curriculum based on the 

ethnomathematics program contribute to the development of the financial education of 

students enrolled in the third-year high school? Thus, for data collection the researcher 

used two questionnaires, notes gleaned from the teacher-researcher's field diary, three 

blocks of activities proposed in the documentary record and one final activity. These data 

were analyzed and interpreted during the conduction of this research according to the 

theoretical framework based on ethnomathematics, financial education, trivium curriculum 

and also by using the methodological assumptions of Grounded Theory. Subsequently, the 

raw data that composed the theoretical sampling of this study were codified by means of 

the open and axial coding, which enabled the elaboration of the conceptual categories that 

allowed the interpretation of the results obtained in this study by means of the 

categorization of the preliminary codes that were previously determined. The results of this 

research show that the activities proposed in the classroom were related to the development 

of the literacy, the materacy, and technoracy of the participants of this study, which made 

possible daily problem-situations worked-on in the classroom that were solved with the 

application of the communicative, analytical, material, and technological instruments, 

which propitiated the development of critical reflection on the phenomena present in daily 

life. The pedagogical action as outlined in this work, contributed to the participants' 

understanding of the financial fundamentals that are common to underlying daily practices, 

such as the ability to read and interpret simple and compound interests in financing, 

promotions, advertisements, and Black Friday, which were contextualized in the 

elaboration of the fieldwork activities conducted in this study. 

 

Keywords: Citizenship, Curriculum Trivium, Financial Education. Ethnomathematics 

Program. Grounded Theory. 
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1. MINHA TRAJETÓRIA EM DIREÇÃO À ETNOMATEMÁTICA COMO UMA 

AÇÃO PEDAGÓGICA PARA A EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 

Conhecimento não é aquilo que você sabe, mas o que você faz com 

aquilo que você sabe. 

Aldous Huxley 
 

Essa frase deveria ser lida pelos professores ao começar o seu dia de trabalho 

docente, para que possam se lembrar de sua nobre tarefa de ajudar os alunos. Assim, no 

decorrer da trajetória acadêmica do professor-pesquisador
1
, essa frase tem um sentido 

especial, que justifica o seu comportamento, as suas ações e as expectativas no decorrer de 

sua caminhada, não somente em sala de aula, mas, também, como um ser integrante do 

próprio contexto social. 

No colégio no qual o professor-pesquisador estudou havia na matriz curricular, uma 

disciplina obrigatória que era baseada em uma filosofia tradicionalista de ensino. Contudo, 

mesmo condicionado ao ensino tradicional, o professor-pesquisador buscava sempre, em 

seus questionamentos, encontrar os porquês relacionados com a prática de memorização de 

listas de exercícios que seriam cobrados em uma determinada prova. 

Apesar de que, no início dessas listas sempre estar explícito o modelo de resolução, 

em muitas ocasiões, o professor-pesquisador resolvia alguns exercícios de outra maneira e, 

quando perguntava se estavam corretos, o professor da sala desconsiderava essas 

resoluções. 

Então, esse professor se pronunciava impositivamente e dizia: “é para resolver os 

exercícios como eu ensinei, é como está no modelo”. Esse método tradicional do processo 

de ensino e aprendizagem não se adequava às necessidades do professor-pesquisador no 

decorrer de sua vida acadêmica na Educação Básica. 

Assim, durante, principalmente, o período do ensino médio, em que a área de 

exatas por meio da Matemática, assumira um papel preferencial em sua vida, o professor-

pesquisador, sempre auxiliava os seus colegas de turma ao compartilhar o entendimento 

que tinha obtido das explicações dos professores. 

                                                           
1
 O termo professor-pesquisador é utilizado para se referir ao autor desse projeto, pois o seu objetivo é refletir 

sobre as questões relativas ao desenvolvimento de sua prática pedagógica visando aprimorá-la no cotidiano 

escolar. Nesse sentido, os professores-pesquisadores consideram a sua prática docente, que se fundamenta 

nos saberes e fazeres que se originam no ambiente escolar por meio de sua ação crítica e reflexiva sobre os 

conteúdos a serem ensinados (MIRANDA, 2006). Nessa pesquisa, o professor-pesquisador e o seu orientador 

optaram pela escrita do texto de dissertação na terceira pessoa do singular, pois de acordo com Proetti (2006), 

os trabalhos acadêmico-científicos devem avaliar e descrever os fatos e os fenômenos pela sua importância à 

comunidade científica e não aos investigadores que os investigam e os publicam. 
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Em se tratando da Matemática, mesmo quando não compreendia o conteúdo 

ensinado, o professor-pesquisador buscava auxílio de seus professores para que pudesse 

auxiliar os seus colegas, principalmente, aqueles que eram os seus vizinhos, pois 

geralmente realizavam as tarefas de casa juntos. 

Contudo, é importante ressaltar que as explicações do professor de matemática da 

sala se resumiam na maioria das vezes, na apresentação das fórmulas e de seus 

componentes, para, em seguida, explicar dois ou três exemplos de sua aplicação. 

Os questionamentos eram quase inexistentes, pois logo após a sua explicação, o 

professor da sala afirmava autoritariamente que o “Caminho para se chegar à resposta 

correta sempre será este. Não tem outra forma. Cuidado com as contas! E, atenção, pois 

um erro pode ser fatal”. 

Várias vezes, o professor-pesquisador questionava, de maneira educada, o professor 

da sala sobre como o conteúdo matemático que estava aprendendo poderia ser aplicado em 

sua vida. Quase sempre a resposta era a mesma: “Não sei. Precisa ser ensinado”, 

argumentava o professor de Matemática, demonstrando, provavelmente, desconhecer as 

respostas para esses questionamentos, principalmente, para aqueles que não tinham relação 

com a explicação dada. 

Ao terminar o Ensino Médio, no ano de 1996, o professor-pesquisador mudou-se 

para Belo Horizonte para poder cursar o pré-vestibular e tentar o ingresso no ensino 

superior. Influenciado pela sua mãe, que trabalhou como professora de História na rede 

pública estadual de Minas Gerais para o Ensino Fundamental e, também, por influência de 

alguns professores que marcaram a sua vida escolar, o professor-pesquisador decidiu que 

iria se enveredar pelos caminhos da educação, seguindo a trilha da nobre e intrigante 

Matemática. 

No início de 1996, no mês de maio, o professor-pesquisador sofreu um grave 

acidente automobilístico. Então, devido a uma delicada fratura no braço direito teve os 

seus movimentos comprometidos, perdendo parcialmente a mobilidade desse membro e, 

também, a sua força. Durante três anos, cinco vezes por semana, seis horas por dia, o 

professor-pesquisador se dedicou às sessões de fisioterapia, além de, periodicamente 

realizar acompanhamento médico. Dessa maneira, durante aquele período,o professor-

pesquisador não tinha como continuar com os seus planos profissionais. 

No ano 2000, com a liberação do tratamento fisioterápico, o professor-pesquisador 

retomou para a sua rotina normal, porém, não aquela traçada inicialmente, pois devido às 

despesas com o seu tratamento médico, a sua família não dispunha de uma situação 
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financeira tranquila. Consequentemente, o professor-pesquisador precisava custear os seus 

estudos e, então, primeiramente, necessitava de um emprego para que, posteriormente, 

pudesse retomar a sua caminhada rumo à universidade. 

Ainda no ano 2000, o professor-pesquisador teve a oportunidade de trabalhar com o 

cargo de contínuo no escritório de um parlamentar da Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais, em Belo Horizonte. Contudo, apesar de que o professor-pesquisador estivesse 

empregado, a sua condição financeira não oferecia possibilidades para pudesse se 

matricular em um pré-vestibular. 

No ano de 2003, o professor-pesquisador retornou para a sua cidade natal, Ponte 

Nova, Minas Gerais, onde começou a lecionar aulas particulares de matemática. Por causa 

desse trabalho, em 2005, o professor-pesquisador foi convidado para assumir uma turma de 

terceiro ano do Ensino Médio em uma das unidades de uma rede de escolas particulares da 

Zona da Mata mineira. 

Com o desenvolvimento de um bom trabalho docente nessa escola, em 2006, o 

professor-pesquisador começou a lecionar para um número maior de turmas, sendo 

também convidado para trabalhar em outras unidades escolares localizadas nas cidades de 

Viçosa, Muriaé, Rio Casca, Caratinga, Ipatinga, Governador Valadares, Teófilo Otoni, 

todas no estado de Minas Gerais e, também, em Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro. 

Devido ao seu um bom relacionamento com os alunos e à sua considerável 

facilidade para ensinar os conteúdos matemáticos, o professor-pesquisador conseguiu se 

firmar como professor no mercado docente de sua região. 

É importante ressaltar que, no período de 2005 a 2008, mesmo tendo somente o 

Ensino Médio concluído, o professor-pesquisador lecionou como professor regente em 

outra escola, com contrato temporário renovado anualmente, em virtude da falta de 

professores de matemática habilitados na região. 

Porém, ainda havia uma lacuna profissional importante que estava relacionada com 

a retomada de sua caminhada educacional que havia sido foi interrompida. Então, no 

segundo semestre de 2008, o professor-pesquisador ingressou no Curso de Licenciatura em 

Matemática, na Faculdade Presidente Antônio Carlos, na cidade de Ponte Nova, sendo que 

esse fato o impossibilitou de lecionar em outras cidades. 

No ano de 2009, o professor-pesquisador foi contratado para trabalhar como 

designado em uma escola da rede estadual. Assim, com a sua experiência em lecionar em 

escolas públicas e particulares, o professor-pesquisador observou que, nas escolas 

particulares, o interesse dos alunos em aprenderem Matemática se resume na aprovação 
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nos concursos vestibulares enquanto nas escolas públicas existe um desinteresse com 

relação às aulas dessa disciplina. 

Talvez, essa indiferença em relação à Matemática esteja vinculada a um processo 

de ensino e aprendizagem que, de acordo com D’Ambrosio (1997), é desinteressante, 

obsoleto, chato e inútil, pois os professores têm pouco tempo para ouvir e aprender com os 

alunos. 

É importante ressaltar que, no decorrer de sua graduação, o professor-pesquisador 

sempre buscava com os seus pares as explicações para as observações realizadas na escola 

estadual em que lecionava Matemática. No ano de 2015, o professor-pesquisador foi 

empossado como professor efetivo na rede pública estadual mineira, permanecendo com a 

sua jornada docente na mesma escola em que trabalhava. 

Durante os quase nove anos de exercício da atividade docente na rede pública 

estadual, o professor-pesquisador sempre buscou responder os seguintes questionamentos 

para direcionar a sua prática docente: 

 
Por que os alunos apresentam baixo rendimento em Matemática? Por que 

essa disciplina é temida pelos alunos? Por que nas avaliações, os 

professores se deparam com resultados abaixo do esperado? Por que há o 

desinteresse pelas aulas de Matemática? Quais são as ações ou estratégias 

que podem ser adotadas em salas de aula para modificar essa realidade? 

A causa do baixo rendimento dos alunos em Matemática se encontra na 

ação docente ou discente? 

 

Essas questões incomodaram e incomodam o professor-pesquisador, sendo que a 

busca por suas respostas pôde auxiliá-lo no desenvolvimento de sua prática docente. A 

partir dessas questões, o professor-pesquisador se conscientizou sobre a necessidade de 

uma ação pedagógica diferenciada em sala de aula para o processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática. 

Por conseguinte, o professor-pesquisador resolveu assumir uma postura 

questionadora da realidade de sua sala de aula, iniciando, então, um processo de reflexão 

com relação às suas aulas, pois começou a refletir criticamente sobre a sua prática docente. 

Então, gradativamente, o professor-pesquisador foi alterando o foco das atividades 

docentes que desenvolvia em sala de aula, pois não estava mais buscando uma resposta 

correta para esses questionamentos, mas, sim, procurava entender o processo que os alunos 

utilizam para resolver determinadas situações-problema relacionadas com os problemas 

que enfrentam em seu cotidiano. 
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Nesse contexto, o erro adquiriu uma função fundamental nas aulas, pois não era 

tratado como um instrumento de punição, mas como uma ferramenta que busca uma 

compreensão mais abrangente das suas causas. 

Uma prática interessante era solicitar para que os alunos resolvessem as atividades 

no quadro negro para, em seguida, os questionarem sobre o seu processo resolutivo. Nesse 

sentido, na ocorrência do erro, os alunos deveriam informar qual era o erro cometido, quais 

seriam as possibilidades de resolução e, também, discutir o porquê de aquele erro 

acontecer naquela determinada situação. 

Assim, essa abordagem propiciava uma ação para a aprendizagem coletiva que 

transformava a correção de um problema, pois o conduzia de uma atividade curricular 

isolada para uma prática pedagógica pautada na busca de processos de resolução 

colaborativos e ativos. 

Outra questão que intrigava e ainda intriga o professor-pesquisador, durante as 

aulas e, também, nas avaliações, é o fato de que a maioria dos alunos não consegue se 

expressar para explicarem como um determinado problema foi resolvido. 

Desse modo, apesar de terem resolvido as situações-problema apresentadas, Rosa 

(2010) afirma que há uma lacuna nesse processo de resolução que está relacionado com a 

descontextualização das situações-problema propostas em sala de aula. 

De acordo com esse contexto, o professor-pesquisador buscava em suas aulas 

aproximar-se das diferentes realidades de seus alunos por meio da utilização de abordagens 

pedagógicas distintas que propunham a vinculação do cotidiano dos alunos com o 

ambiente escolar, como, por exemplo, a etnomatemática e a educação financeira. 

Então, o conhecimento acadêmico que o professor-pesquisador acumulou durante o 

seu período da graduação o encaminhou para a obtenção de um saber mais aprofundado 

sobre a Etnomatemática. Então, o professor-pesquisador procurou adotar essa tendência da 

Educação Matemática como um programa de pesquisa para auxiliá-lo na busca de 

respostas para as perguntas que o perseguiam. 

Para o professor-pesquisador, em seu trabalho docente, o grande desafio é 

desenvolver uma ação pedagógica dinâmica que apresente a matemática como uma 

disciplina humanizada que relaciona os problemas atuais ao interesse dos alunos. Por 

exemplo, Rosa (2010) argumenta sobre a necessidade de humanizar a matemática, 

tornando-a acessível para os alunos, possibilitando-os a lidarem com os problemas 

enfrentados no cotidiano. 
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Por conseguinte, essa abordagem humanizadora da matemática tem como objetivo 

oferecer possibilidades pedagógicas para que os alunos possam desenvolver 

argumentações para questionarem os acontecimentos da vida diária. Então, como 

direcionar essa abordagem para a prática docente? 

Como uma maneira de buscar respostas para as indagações formuladas 

anteriormente, primeiramente, o professor-pesquisador procurou entender como trabalhar 

na perspectiva da etnomatemática e, então, começou a observar as possibilidades e os 

limites existentes para o desenvolvimento dessa ação pedagógica em salas de aula. 

Com o início do trabalho docente do professor-pesquisador no contexto escolar, foi 

possível perceber que uma parcela de seus alunos do terceiro ano do Ensino Médio, turno 

matutino de uma escola pública estadual, localizada na região central da cidade de Ponte 

Nova, trabalhava como autônomos ou empregados, para auxiliar nas despesas da casa e, 

também, para adquirirem algum bem material. 

Contudo, nesse trabalho docente, o professor-pesquisador também percebeu que 

esses alunos não tinham muita noção dos rendimentos de seu trabalho e não conseguiam 

traçar um planejamento com relação às suas receitas e despesas e, assim, consumiam quase 

todo o ganho financeiro resultante de seu trabalho. 

Nesse contexto, é importante que os alunos habituem-se a analisar essas situações 

para que possam reconhecer e criar formas de proteção contra a propaganda enganosa, bem 

como com relação aos estratagemas de marketing que são submetidos os potenciais 

consumidores por meio de seu envolvimento em um processo emocional relacionado com 

a decisão de comprar e, também, com a criação de uma conexão emocional dos 

comerciantes com os consumidores (BRASIL, 1998). 

De acordo com Pellenz e Bastiani (2014), na vida diária, há uma referência à 

sociedade de consumo e ao consumismo como se fossem sinônimos. Essa associação não é 

direta, uma vez a sociedade contemporânea é de consumo. Desse modo, a diferença entre 

esses dois conceitos está relacionada com o tipo de consumo, ou seja, pela quantidade ou 

mesmo pelas condições gerais dos produtos que são consumidos pela população. 

Então, a sociedade de consumo prospera na medida em que a insatisfação de seus 

membros é contínua, pois para que possam buscar a felicidade há a necessidade de se 

consumir sempre (PELLENZ; BASTIANI, 2014). De acordo com esse ponto de vista, é: 

 
(...) exatamente a não satisfação dos desejos e a convicção 

inquebrantável, a toda hora renovada e reforçada, de que cada tentativa 

sucessiva de satisfazê-los fracassou no todo ou em parte que constituem 
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os verdadeiros volantes da economia voltada para o consumidor 

(BAUMAN, 2008, p. 63-64). 

 

Em concordância como Dicionário de Aurélio Buarque de Holanda (2010),o 

consumismo é a tendência de comprar em excesso, sendo caracterizado pelo hábito ou pela 

ação de consumir com exagero, geralmente, sem necessidade. Similarmente, é necessário 

enfatizar que “Com a criação permanente de novas necessidades transformando bens 

supérfluos em vitais, a aquisição de bens se caracteriza pelo consumismo. O consumo é 

apresentado como forma e objetivo de vida” (BRASIL, 1998, p. 34). 

Dessa maneira, o consumismo se diferencia de consumo, que é entendido como a 

utilização que é requerida de um bem ou de um serviço, pois no consumo, o ato de 

comprar está diretamente relacionado com a necessidade de aquisição de produtos para 

possibilitar sobrevivência dos indivíduos (FERRARI, 2017). 

Nesse contexto, um componente importante do programa etnomatemática é 

possibilitar uma visão crítica da realidade por meio da utilização de instrumentos de 

natureza matemática que permitam uma análise comparativa de preços, de contas e de 

orçamento, pois proporciona um excelente material pedagógico (D’AMBROSIO, 2009) 

para o processo de ensino e aprendizagem de conteúdos relacionados com a Educação 

Financeira. 

De acordo com Souza e Torralvo (2016), parte da população brasileira possui 

dificuldades para a gestão das finanças pessoais a partir de duas frentes: disparidade entre 

receitas e despesas e o elevado consumismo, com pouca tendência para a poupança. 

Então, a gestão dos próprios recursos está relacionada com o processo de tomada de 

decisão, pois a ausência da educação financeira prejudica, geralmente, a administração 

desses recursos. Por exemplo, é importante ressaltar que: 

 
(...) mesmo tendo passado, em média, 12 anos na escola básica, os 

indivíduos-consumidores, especialistas, ou não em Matemática, fazem 

uso para sua tomada de decisão financeiro-econômica, de Matemática 

Básica, em alguns relatos os indivíduos-consumidores justificam que 

utilizam tão somente das quatro operações e de intuição com relação às 

porcentagens para analisar os pós e os contras de uma ação de consumo, 

bem como as taxas de juros envolvidas nestas ações (KISTEMANN 

JÚNOR, 2011, p. 279). 

 

De acordo com Pereira (2011), no âmbito familiar, o planejamento pode ser 

considerado como um instrumento que permite buscar o equilíbrio entre as receitas e as 

despesas. Para isso, é importante o controle de todos os processos financeiros para o 
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acompanhamento dos resultados, de acordo com o que foi estabelecido, e melhorá-los, 

caso se verifique alguma divergência. 

É necessário ressaltar que, ao organizar as finanças familiares, deve-se ter a 

consciência de ser realista com as receitas e com as despesas, para que o orçamento seja 

confiável, com previsões reais e com um determinado grau de precisão. Por meio de um 

orçamento, estabelecem-se metas e planejamentos de médio e longo prazo, utilizando um 

instrumento de educação e prudência que permite monitorar as despesas e previsões futuras 

(PEREIRA, 2011). 

Em suas observações de sala de aula, o professor-pesquisador constatava junto aos 

seus alunos sobre as situações em que deixavam de atender às suas necessidades básicas 

para responder aos seus desejos e sonhos que, muitas vezes, não eram compatíveis com a 

sua condição social. 

Assim, esses alunos podem ser considerados como consumistas potenciais que são 

influenciados pelas propagandas veiculadas na televisão, no rádio, no jornal e nas revistas, 

principalmente, com relação aos jovens. 

Por exemplo, D’Urso (2014) afirma que, de acordo com Serviço Central de 

Proteção ao Crédito do Brasil – SCPC Brasil, em 2014, aproximadamente 6,3 milhões de 

jovens na faixa etária de 18 a 24 anos estavam com restrições no CPF, pois se encontravam 

com impedimento ao crédito por causa de atrasos financeiros. 

Esse número representava 26% da população brasileira de jovens dessa faixa etária 

que estavam expostos a uma taxa anual de juros de quase 260% conforme o índice 

acumulado em 2014. 

Essa realidade na qual o professor-pesquisador estava inserido originou o interesse 

particular em Educação Financeira, pois de acordo com Alves (2014), esse campo do 

conhecimento sempre foi importante para auxiliar os consumidores no orçamento e na 

gestão de sua renda para que possam poupar e investir, evitando, assim, que se tornem 

vítimas de fraudes. 

No entanto, Alves (2014) argumenta que a crescente relevância da educação 

financeira nos últimos anos vem ocorrendo em decorrência do desenvolvimento dos 

mercados financeiros e das mudanças demográficas, econômicas e políticas. 

Nesse direcionamento, a educação financeira e a etnomatemática podem ser 

trabalhadas em salas de aula com os alunos para auxiliá-los no entendimento dos 

problemas que enfrentam em seu cotidiano com o objetivo de torná-los cidadãos 

conscientes, críticos e reflexivos (ALVES, 2014). 
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Então, o trabalho docente com a educação financeira com os alunos por meio de 

conteúdos matemáticos visa destacar, principalmente, os temas como produção e consumo, 

conforme previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática – PCN 

(BRASIL, 1998). 

Nesse sentido, Coutinho e Teixeira (2015) argumentam que a: 

 

Educação Financeira não consiste tão somente em aprender a 

economizar, cortar gastos, poupar e acumular dinheiro. Na verdade, 

é buscar uma melhor qualidade de vida tanto hoje quanto no futuro, 

proporcionando a segurança material necessária para obter uma 

garantia para eventuais imprevistos. Tendo como pano de fundo o 

crescimento econômico e a maior distribuição de renda no Brasil, a 

oferta de crédito consequentemente cresceu junto ao poder de 

aquisição da população (p. 3). 

 

Nesse contexto, o professor-pesquisador concorda com Coutinho e Teixeira (2015), 

pois o principal objetivo dessa abordagem é desenvolver nos alunos uma consciência 

crítica e reflexiva que se opõe aos hábitos consumistas cada vez mais acentuados, que pode 

induzir milhares de famílias aos endividamentos. Dessa maneira, essa definição de 

Educação Financeira permeará o desenvolvimento dessa pesquisa. Por exemplo, com a: 

 
(...) criação permanente de novas necessidades transformando bens 

supérfluos em vitais, a aquisição de bens se caracteriza pelo consumismo. 

O consumo é apresentado como forma e objetivo de vida. É fundamental 

que nossos alunos aprendam a se posicionar criticamente diante dessas 

questões e compreendam que grande parte do que se consome é produto 

do trabalho, embora nem sempre se pense nessa relação no momento em 

que se adquire uma mercadoria. É preciso mostrar que o objeto de 

consumo, seja um tênis ou uma roupa de marca, um produto alimentício 

ou aparelho eletrônico etc, é fruto de um tempo de trabalho, realizado em 

determinadas condições. Quando se consegue comparar o custo da 

produção de cada um desses produtos com o preço de mercado é possível 

compreender que as regras do consumo são regidas por uma política de 

maximização do lucro e precarização do valor do trabalho. Aspectos 

ligados aos direitos do consumidor também necessitam da Matemática 

para serem mais bem compreendidos (BRASIL, 1998, p. 35). 

 

Por esses motivos, Rosa (2010) argumenta que é importante vincular a educação 

realizada fora da escola ao processo de aprendizagem por meio da etnomatemática, cuja 

intenção encontra-se em conciliar as situações de vida dos alunos aos conhecimentos a 

serem desenvolvidos em ambiente escolar, para que as experiências escolares possam estar 

integradas com as redes de experiências vivenciadas pelos alunos em seu cotidiano. 
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Essa abordagem representa uma maneira que pode tornar mais atrativos para os 

alunos os conteúdos matemáticos utilizados na Educação Financeira, mostrando a 

possibilidade de sua utilização em seu cotidiano. Por exemplo, para: 

(...) analisar a composição e a qualidade dos produtos e avaliar seu 

impacto sobre a saúde e o meio ambiente, ou para analisar a razão entre 

menor preço/maior quantidade. Nesse caso, situações de oferta como: 

compre 3 e pague 2,nem sempre são vantajosas, pois geralmente são 

feitas para produtos que não estão com muita saída - portanto, não há, 

muitas vezes, necessidade de comprá-los em grande quantidade - ou que 

estão com os prazos de validade próximos do vencimento. Habituar-se a 

analisar essas situações é fundamental para que os alunos possam 

reconhecer e criar formas de proteção contra a propaganda enganosa e 

contra os estratagemas de marketing que são submetidas os potenciais 

consumidores (BRASIL, 1998, p.35). 

 

Nesse contexto, o professor-pesquisador também propõe o estudo do Currículo 

Trivium
2
 proposto por D’Ambrosio (1999a), que é composto por três elementos 

importantes para o desenvolvimento da ação pedagógica do programa etnomatemática: 

 

a) Literacia
3
: está relacionada com os instrumentos comunicativos que possibilitam o 

desenvolvimento da capacidade de os indivíduos processarem as informações escritas e 

faladas, incluindo a leitura, a escritura, o cálculo, o diálogo, a mídia e a internet na vida 

cotidiana. 

 

b) Materacia: está relacionada coma utilização dos instrumentos analíticos que 

possibilitam o desenvolvimento da capacidade de os indivíduos interpretarem e analisarem 

os sinais e os códigos presentes no cotidiano, de proporem e utilizarem os modelos e as 

simulações a vida diária para que possam elaborar abstrações sobre as representações do 

mundo real. 

 

c) Tecnoracia: está relacionada coma utilização de instrumentos materiais que 

possibilitam o desenvolvimento da capacidade de os indivíduos usarem e combinarem as 

ferramentas tecnológicas simples ou complexas, inclusive o próprio corpo, para avaliaras 

                                                           
2
É importante ressaltar que um estudo teórico mais aprofundada sobre o Currículo Trivium e os seus 

elementos, que estão relacionados com a Literacia, a Materacia e a Tecnoracia, será realizado no Capítulo II 

dessa dissertação. 
3
É importante ressaltar que Shamos (1995) destaca a importância da literacia científica, pois defende que os 

currículos devem assentar em tecnologia, uma vez que são mais fáceis de entender e mais úteis ao cotidiano 

dos alunos ao incluir os conteúdos acerca da natureza da ciência e dos processos científicos e, muito pouco, 

de conteúdos científicos puros. 
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suas possibilidades e limitações, bem como a sua adequação às necessidades e situações-

problema diversas enfrentadas no cotidiano. 

 

Por conseguinte, Rosa e Orey (2015) afirmam que esse currículo poderá favorecer a 

valorização do conhecimento matemático escolar, bem como das ideias, procedimentos e 

práticas matemáticas relacionadas com a Educação Financeira, que são abordados dentro e 

fora das escolas. 

Diante do exposto, com a condução desse estudo, o professor-pesquisador busca 

responder a seguinte questão de investigação: 

 

Como a proposição do currículo trivium, fundamentado no programa 

etnomatemática, pode contribuir para o desenvolvimento da educação 

financeira de alunos do terceiro ano do Ensino Médio? 

 

De acordo com essa questão de investigação, o objetivo geral dessa pesquisa está 

relacionado com a proposição de um currículo matemático trivium para a educação 

financeira fundamentado nos pressupostos do programa etnomatemática. 

Outro objetivo está relacionado com o desenvolvimento de competências 

matemáticas necessárias para a atuação crítica e reflexiva dos alunos frente à sua realidade 

sociocultural com relação à compreensão de conteúdos de educação financeira. 

Assim, a realização desse estudo justifica-se pelo fato da crescente relevância da 

Educação Financeira que, nos últimos anos, vem ocorrendo em decorrência do 

desenvolvimento dos mercados financeiros e das mudanças demográficas, econômicas e 

políticas. 

Nesse direcionamento, a educação financeira pode ser trabalhada em salas de aula 

com os alunos para auxiliá-los no entendimento dos problemas que enfrentam em seu 

cotidiano, como, por exemplo, com relação às mudanças de hábito de consumo, pois tem o 

objetivo de torná-los cidadãos conscientes, críticos e reflexivos (ALVES, 2014). 

Então, o trabalho docente com a educação financeira com os alunos por meio de 

conteúdos matemáticos visa destacar, principalmente, os temas como produção e consumo, 

conforme previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática – PCN 

(BRASIL, 1998). 

Nesse sentido, essa abordagem visa desenvolver nos alunos uma consciência crítica 

e reflexiva que se opõe aos hábitos consumistas cada vez mais acentuados, que pode 
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induzir os seus familiares ao endividamento. Desse modo, é importante que os alunos 

tenham mais controle sobre os seus orçamentos para que possam melhorar a sua autonomia 

financeira. 

Dessa maneira, esse estudo propõe uma investigação com os alunos do terceiro ano 

do ensino médio sobre o desenvolvimento da Educação Financeira para a cidadania 

baseada no Programa Etnomatemática por meio da proposta de implantação e 

implementação do Currículo Trivium para a Matemática (D’AMBROSIO, 1999b). 

Com a condução desse estudo, busca-se a proposição do currículo trivium que 

possa contribuir para o desenvolvimento da educação financeira, fundamentada na 

perspectiva da etnomatemática, dos alunos do terceiro ano do ensino médio por meio de 

um processo pedagógico que visa tornar as aulas mais dinâmicas e interativas. 

Considerando que os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática – PCN 

(BRASIL, 1998) defendem uma relação estreita entre Matemática e a Construção da 

Cidadania, é importante encontrar uma maneira de trabalhar essa proximidade nas aulas de 

Matemática.Então, existe a necessidade de se argumentar sobre a: 

 
(...) formação básica para a cidadania significa refletir sobre as condições 

humanas de sobrevivência, sobre a inserção das pessoas no mundo de 

trabalho, das relações sociais e da cultura e sobre o desenvolvimento da 

crítica e do posicionamento diante das questões sociais. Assim, é 

importante refletir a respeito da colaboração que a Matemática tem a 

oferecer com vistas à formação da cidadania (BRASIL, 1998, p. 26). 

 

Consequentemente, de acordo com os PCN (BRASIL, 1998), existe a necessidade 

de que a educação atue de uma maneira decisiva no processo de construção da cidadania, 

pois tem como meta a igualdade de direitos entre os cidadãos. Contudo, de acordo com 

Alves (2014), para que esse objetivo seja atingido é necessário que as escolas se 

transformem em espaços democráticos de construção de significados éticos necessários 

para o desenvolvimento da cidadania. 

Por conseguinte, os conteúdos escolares devem estar em consonância com as 

questões sociais que marcam os momentos históricos para que os saberes trabalhados em 

sala de aula funcionem como instrumentos para o desenvolvimento, a socialização, o 

exercício da cidadania democrática (BRASIL, 1998). 

Finalizando a parte introdutória dessa dissertação, o restante desse documento está 

estruturado em capítulos: 

http://www.portalconscienciapolitica.com.br/ci%c3%aancia-politica/politicas-publicas/educa%c3%a7%c3%a3o/
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No primeiro capítulo é apresentado um estudo da revisão de literatura referente aos 

principais tópicos teóricos relacionados com essa pesquisa, bem como a realização de uma 

análise aprofundada das principais teorias que fundamentam esse estudo. 

No segundo capítulo é explicitada a metodologia utilizada na realização desse 

estudo,que está relacionada com a Teoria Fundamentada nos Dados (Grounded Theory), 

que foi o design metodológico utilizado nessa pesquisa. Esse capítulo também descreve 

cada um dos instrumentos metodológicos que foram elaborados para o desenvolvimento do 

processo de coleta, análise dados e interpretação das informações obtidas nesse processo 

analítico. 

O terceiro capítulo apresenta os resultados da análise dos dados qualitativos que 

foram coletados por meio dos questionários, do diário de campo do professor-pesquisador 

e dos blocos de atividades do registro documental. Esses dados foram analisados durante a 

condução do trabalho de campo dessa pesquisa de acordo com o referencial teórico 

proposto e com os pressupostos da Teoria Fundamentada nos Dados. 

O quarto capítulo apresenta a interpretação dos resultados de acordo os 

pressupostos da Teoria Fundamentada nos Dados, cujo objetivo estava relacionado com a 

determinação de uma resposta para a problemática desse estudo por meio das codificações 

aberta e axial, que possibilitaram a descrição e a interpretação dos resultados desse estudo 

por meio da elaboração das categorias que foram desenvolvidas durante o processo 

analítico dessa pesquisa. 

O quinto capítulo apresenta a resposta para a questão de investigação desse estudo, 

cuja problemática está relacionada com a determinação das possíveis contribuições que a 

proposição do currículo trivium, fundamentado no programa etnomatemática, pode 

oferecer para o desenvolvimento da educação financeira de alunos do terceiro ano do 

ensino médio. 

Continuando com essa organização estrutural, o quinto capítulo também apresenta 

as Considerações Finais foram elaboradas de acordo com os resultados provenientes do 

desenvolvimento desse estudo em todas as fases de sua condução pela professora-

pesquisadora. As referências bibliográficas, os apêndices e os anexos também compõem a 

estrutura dessa dissertação. 

A elaboração do produto educacional, em formato de um caderno de sugestões, que 

se originou como resultado desse estudo foi fundamentado no desenvolvimento dos blocos 

de atividades realizados durante a condução dessa pesquisa para a utilização de professores 
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do ensino médio, técnico ou educação de jovens e adultos (EJA) e demais interessados 

nessa temática. 

 

2. FUNDAMENTANDO TEÓRICAMENTE A PROBLEMÁTICA DO ESTUDO 

 

É importante o oferecimento de um trabalho docente em sala de aula que esteja de 

acordo com uma perspectiva pedagógica que propicie oportunidades para que os alunos 

sejam sujeitos ativos de suas próprias ações. 

A realização de um trabalho que considere os pensamentos e desejos dos alunos 

significa assumir a educação como um meio para propiciar a formação de pessoas que 

tenham condições de avaliar criticamente os seus próprios pensamentos e ideias. 

Assim, esse trabalho buscou estudar as condições para que as escolas ofereçam 

condições para que os alunos possam desenvolver a sua autonomia para resolver as 

situações-problema vivenciadas em seu cotidiano escolar. 

Contudo, para a efetivação do desenvolvimento dessa autonomia, existe a 

necessidade de que os alunos sejam responsáveis por suas próprias escolhas para que esse 

processo favoreça a sua liberdade na tomada de decisões. 

Dessa maneira, é importante que os professores não pensem no processo de ensino 

e aprendizagem apenas como a reprodução sistemática de conteúdos previamente 

organizados por um currículo institucional, pois é necessário que assumam novas 

responsabilidades, como, por exemplo, a necessidade de reconhecer e valorizar o contexto 

cultural dos alunos, juntamente com as suas expectativas, para que tenham condições de 

enfrentar e resolver os desafios cotidianos com autonomia. 

Em tempos de manipulação midiática, em que os indivíduos são frequentemente 

bombardeados por propagandas enganosas, vem à tona a problemática da formação de 

cidadãos críticos e atuantes em sua realidade mediante a aprendizagem de conteúdos 

matemáticos. 

Nesse sentido, Alves (2014) argumenta sobre a necessidade de se repensar a 

interação dos alunos com o ambiente escolar, buscando uma aprendizagem que promova o 

desenvolvimento de sua autonomia e liberdade e, consequentemente, a sua criticidade, 

criatividade, reflexão e conscientização. 

Assim, atentos à realidade dos alunos, a condução de estudos referentes a essa 

temática pode gerar ações para que se possa compreender como o processo de ensino e 

aprendizagem em matemática pode valorizar o cotidiano dos alunos. 
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Nesse sentido, para o embasamento teórico das reflexões propostas nesse estudo foi 

realizada uma revisão de literatura, cujo principal objetivo foi verificar as possíveis 

contribuições da proposição do currículo trivium embasado no programa etnomatemática 

para o desenvolvimento da educação financeira de uma turma de 27alunos do 3° ano do 

Ensino Médio de uma escola pública da rede estadual da Zona da Mata mineira. 

Dessa maneira, o foco dessa revisão de literatura está relacionado com os seguintes 

tópicos: 

a) Programa Etnomatemática 

 Fragmentos Históricos do Programa Etnomatemática 

 Dimensões do Programa Etnomatemática 

 Currículo Trivium 

b) Educação Financeira 

c) Cidadania 

 

Assim, apresenta-se a fundamentação teórica para cada um desses tópicos, que 

estão relacionados com a revisão de literatura associada com a problemática desse estudo. 

 

2.1       Programa Etnomatemática 

 

O conhecimento matemático desenvolvido pelos membros de um determinado 

grupo cultural que esteja desvinculado das práticas matemáticas da cultura dominante 

tende a extinguir-se, pois de acordo com as normas estabelecidas e impostas pela 

dominação intelectual, esse conhecimento torna-se fragilizado em sua aplicação 

(D’AMBROSIO, 1990). 

Nesse contexto, a educação matemática assume uma concepção importante no 

processo educacional, pois o método de educar matematicamente assume uma dimensão de 

interação entre os membros de diferentes grupos culturais que compõem a sociedade, bem 

como entre os modos distintos de pensar e de organizar o mundo (ROSA; OREY, 2006). 

No entanto, para que os alunos valorizem os problemas retirados de seu cotidiano, é 

preciso que possam mergulhar em sua própria cultura, onde esses problemas são 

valorizados. Porém, Rosa (2010) argumenta que, para que isso ocorra, é necessário que as 

escolas respeitem as concepções de mundo que os alunos trazem para as salas de aula para 

que possam compreender o conhecimento matemático desenvolvido pelos membros de 
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grupos culturais distintos. Nesse sentido, é por meio desse conhecimento que os alunos 

podem agir sobre a sua realidade com o intuito de transformá-la e/ou preservá-la. 

De acordo com esse contexto, Rosa (2010) argumenta que existem outras 

realidades, outras sociedades, outras culturas e outras matemáticas. Por exemplo, existe a 

matemática utilizada pelos carpinteiros, médicos, pedreiros, engenheiros e jogadores de 

futebol, bem como existe a matemática da criança que brinca na rua, que constrói o seu 

cata-vento e que joga videogames. 

Em uma sociedade globalizada, os membros de grupos culturais distintos estão se 

integrando e se interagindo dinamicamente. Nessa dinâmica cultural, o conhecimento de 

cada grupo cultural é trocado, transformado, produzido e difundido para os membros de 

outras culturas (D’AMBROSIO, 1990). O conhecimento matemático também é produzido 

nesse contexto cultural, pois é parte do processo de ação dos indivíduos sobre a própria 

realidade intelectual e material. 

Para Rosa (2010), a proposta da elaboração de atividades que tenham relação com o 

cotidiano dos alunos busca a sua interação com o currículo matemático escolar por meio da 

utilização da perspectiva etnomatemática. 

Desse modo, D’Ambrosio (2001) afirma que o “grande motivador do programa de 

pesquisa que denomino Etnomatemática é procurar entender o saber/fazer matemático ao 

longo da história da humanidade, contextualizado em diferentes grupos de interesse, 

comunidade, povos e nações” (p.17). 

Buscando entender a denominação do Programa Etnomatemática, Rosa e Orey 

(2006) argumentam que a: 

 
(...) etnomatemática é o modo pelo qual culturas específicas (etno) 

desenvolveram, ao longo da história, as técnicas e as ideias (tica) para 

aprender a trabalhar com medidas, cálculos, inferências, comparações, 

classificações e modos diferentes de modelar o ambiente social e natural 

no qual estão inseridas, para explicar e compreender os fenômenos que 

neles ocorrem (matema) (p. 1). 

 

De acordo com essa asserção, D’Ambrosio (2002) utilizou recursos etimológicos 

para definir a etnomatemática como a junção de três radicais gregos modificados que se 

referem à etno + matema + tica que significa o conjunto de artes, técnicas de explicar e de 

entender, de lidar com o ambiente social, cultural e natural, desenvolvido por distintos 

grupos culturais. 
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Contudo, é importante ressaltar que a etnomatemática não é uma disciplina com as 

suas práticas fundamentadas somente em conceitos e teorias, mas “uma pedagogia viva, 

dinâmica, de fazer o novo em resposta às necessidades ambientais, sociais, culturais, dando 

espaço para a imaginação e para a criatividade” (D’AMBROSIO, 2008, p. 10). 

Para Rosa (2010), esse programa possibilita que os alunos conciliem o 

conhecimento matemático escolar com o seu conhecimento matemático próprio 

(comunidade) resultando em encontros culturais que permitem o desenvolvimento de sua 

criticidade, reflexão e criatividade. 

De acordo com D’Ambrosio (1990), os conhecimentos matemáticos utilizados nas 

práticas diárias são muitas vezes distintos daqueles utilizados nos currículos escolares. 

Nesse sentido, Rosa e Orey (2010) afirmam que quando os alunos percebem que a 

Matemática não está relacionada com o contexto sociocultural em que vivem, perdem o 

entusiasmo pelo estudo dessa disciplina. 

Por outro lado, os alunos que gostam da Matemática que é desenvolvida 

tradicionalmente nas escolas: 

 
(...) se tornam alienados pela utilização de um tipo de pensamento lógico 

limitado, tornando-se incapazes de serem criativos, críticos, reflexivos e 

enquadrando-se em um grupo de cidadãos que não conseguem tomar 

decisões capazes de melhorar e transformar a sociedade (ALVES, 2014, 

p. 40). 

 

Em concordância com essa asserção, Rosa (2010) afirma que esses alunos apenas 

são capazes de reproduzir os conteúdos aprendidos da forma que aprenderam 

impossibilitando-os de desenvolverem o seu senso crítico e reflexivo. 

Por conseguinte, a proposta principal do programa etnomatemática é possibilitar a 

expansão das práticas curriculares ao propiciar um aspecto motivador para o processo de 

ensino e aprendizagem em matemática, pois proporciona o “entender saber/fazer 

matemático ao longo da história da humanidade segundo cada comunidade” (MEDEIROS, 

2003, p. 3). 

Essa abordagem busca valorizar os aspectos culturais dos alunos e inseri-las nas 

práticas escolares. Nesse direcionamento, o principal objetivo desse programa é: 

 
(...) dar sentido a modos de saber e de fazer das várias culturas e 

reconhecer como e por que grupos de indivíduos, organizados como 

famílias, comunidades, profissões, tribos, nações e povos, executam suas 

práticas de natureza Matemática, tais como contar, medir, comparar, 

classificar (D’AMBROSIO, 2008, p. 7). 
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Então, a etnomatemática pode ser descrita como um: 

(...) programa que visa explicar os processos de geração, organização e 

transmissão de conhecimento em diversos sistemas culturais e as forças 

interativas que agem nos e entre os três processos. Portanto, o enfoque é 

fundamentalmente holístico (D’AMBROSIO, 1998, p. 7). 

 

Complementando essa definição, Rosa e Orey (2005) argumentam que é importante 

que esse: 

 
(...) programa de estudo represente uma metodologia para auxiliar a 

descoberta e a análise dos processos de transmissão, difusão e 

institucionalização do conhecimento matemático (ideias e práticas) que 

foram originados, em diversos grupos culturais, através da história. O 

Programa Etnomatemática e sua conexão com a história, com a filosofia e 

com a pedagogia é um reconhecimento deste fato. Neste contexto, a 

matemática é culturalmente enraizada e profundamente identificada com 

a história e o desenvolvimento de civilizações específicas (p. 366). 

 

Desse modo, a etnomatemática é um programa direcionado para a história e 

filosofia da Matemática com amplas implicações pedagógicas, sendo que a sua 

epistemologia está relacionada com o entendimento da busca pelo conhecimento da 

humanidade e a sua influência em seu comportamento (D’AMBROSIO, 1990). 

Contudo, é necessário alertar que a maior dificuldade que os investigadores tem 

com a pesquisa é de se “liberarem da postura disciplinar e, consequentemente, procuram 

explicar e entender o saber e o fazer de outras culturas segundo categorias próprias à 

Matemática Acadêmica” (D’AMBROSIO, 2008). Para Rosa (2010), um dos desafios da 

etnomatemática é a valorização das práticas das culturas locais sem a interferência da 

cultura dominante. 

A metodologia desse programa é investigativa, pois se preocupa em examinar 

práticas locais, bem como “valorizar, difundir e respeitar o conhecimento matemático 

(ideias, noções, procedimentos, processos e práticas) que se originam em diversos 

contextos culturais no decorrer da história” (D’AMBROSIO, ROSA, 2008, p. 93). 

Como a etnomatemática é essencialmente qualitativa, a investigação desse 

programa deve partir do fato como um todo, definir o objeto da investigação e utilizar os 

meios específicos para relacionar os métodos (D'AMBROSIO, 2008) de pesquisa, como, 

por exemplo, a etnografia e a sua interação natural entre os pesquisados e pesquisadores. 

Por conseguinte, D’Ambrosio (2008) propõe a denominação programa 

etnomatemática, pois: 
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(...) revela uma grande preocupação com a dimensão política ao estudar 

história e filosofia da matemática e suas implicações pedagógicas. As 

pesquisas consistem essencialmente numa investigação holística da 

geração [cognição], organização intelectual [epistemologia] e social 

[história] e difusão [educação] do conhecimento matemático, 

particularmente em culturas consideradas marginais (p. 14). 

 

Por outro lado, D’Ambrosio e Rosa (2008) comentam sobre outro aspecto 

importante do programa etnomatemática que tem como objetivo: 

 
(...) oferecer uma perspectiva inovadora para o desenvolvimento de uma 

sociedade dinâmica e globalizada, que reconhece que os membros de 

grupos culturais distintos desenvolvem métodos únicos para explicar, 

entender, compreender, agir e transformar a própria realidade (p. 99). 

 

De acordo com essa asserção, o programa etnomatemática pode ser considerado 

como a arte ou técnica (techné), de explicar, entender e desempenhar na realidade 

(matema), dentro de um contexto cultural próprio (etno) (D’AMBROSIO, 1993). A figura 

1 mostra o significado da denominação etnomatemática proposta por D’Ambrosio (2001) 

para proporcionar uma melhor compreensão desse termo. 

 

Figura 1: Significado do termo Etnomatemática 

 
Fonte: D’Ambrosio (2001) 

 

Com esse programa, é possível reconhecer que todas as culturas e todos os povos, 

desenvolveram e desenvolvem maneiras próprias de explicar, de conhecer e de modificar 

as suas realidades, que estão em permanente evolução (ROSA, 2010). 
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Para Rosa e Orey (2003), um princípio fundamental do Programa Etnomatemática é 

a valorização dos conhecimentos vinculados às essas tradições, que reconhece todas as 

maneiras distintas de explicação de mundo desenvolvidas por outros povos. 

Essas formas de construção de conhecimentos não são estáticas, pois estão em 

constante mutação em virtude do dinamismo cultural
4
, que propõe uma 

complementaridade nas relações entre os membros de grupos culturais distintos (ROSA; 

OREY, 2003). 

Por exemplo, Rosa e Orey (2014) argumentam que a interação de conhecimentos 

matemáticos entre os membros de grupos culturais distintos está relacionada com as ideias, 

as noções, os procedimentos e as práticas matemáticas que são desenvolvidas localmente. 

Consequentemente, Rosa e Orey (2003) argumentam que uma das implicações para 

a ação pedagógica do programa etnomatemática está relacionada com a valorização do 

conhecimento cultural dos alunos sobre o seu saber/fazer matemático para utilizá-lo como 

uma fundamentação teórica e metodológica que possa auxiliá-los no desenvolvimento e na 

aquisição de novos conhecimentos. 

Nesse encontro entre culturas, os conhecimentos locais se interagem com aqueles 

consolidados academicamente por meio do desenvolvendo de uma relação recíproca entre 

diferentes saberes e fazeres. Desse modo, pode-se afirmar que a: 

 
(...) etnomatemática se situa numa área de transição entre a antropologia 

cultural e a matemática que chamamos academicamente 

institucionalizada, e seu estudo abre caminho ao que poderíamos chamar 

de uma matemática antropológica (D’AMBROSIO, 1998, p. 18). 

 

Diante dessa asserção, a figura 2 mostra um diagrama que representa a 

etnomatemática como a interseção entre a antropologia cultural e a matemática acadêmica. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 O dinamismo cultural ocorre entre os sistemas acadêmico e local de conhecimento. Nessa dinâmica, os 

membros de grupos culturais distintos identificam e decodificam o conhecimento local que foi adquirido de 

geração em geração, acumulando-o e transmitindo-o entre os membros desse grupo (ROSA; OREY, 2014). 
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Figura 2: Etnomatemática como a interseção entre a antropologia cultural e a matemática 

acadêmica 

 
Fonte: Diagrama adaptado de D’Ambrosio (1998, p. 18) 

 

Essa abordagem possibilitará que os alunos se tornem cidadãos críticos, reflexivos, 

conscientes e capazes de tomar decisões visando transformar a sociedade e as suas 

comunidades, tornando-as mais justas (ROSA, 2010). 

Contudo, para que se possa entender a etnomatemática em suas concepções 

filosófica e pedagógica, é importante compreender, também, os seus aspectos históricos 

durante o desenvolvimento da humanidade. 

 

2.1.1   Fragmentos Históricos do Programa Etnomatemática 

 

Nesse breve relato histórico é importante mostrar que a Etnomatemática inclui 

ideias, perspectivas e práticas matemáticas de indivíduos em diferentes culturas, que são 

manifestadas e difundidas de diversos modos. 

É nesse sentido que Rosa e Orey (2014) apresentam um estudo que é dividido em 

recortes denominados de fragmentos históricos que retratam a história do Programa 

Etnomatemática de seu provável início até os dias atuais. 

Com o intuito de apresentar os fragmentos históricos da Etnomatemática, o Quadro 

1 mostra um panorama do surgimento desse programa, denominado de Período 

Protoetnomatemático, de acordo com Rosa e Orey (2014). 
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Quadro 1: Fragmentos históricos do Programa Etnomatemática no período 

protoetnomatemático 

Período Protoetnomatemático 

Australopitecos 

De 4milhões a 

1,5 milhões de 

anos atrás 

Um dos primeiros exemplos da etnomatemática se revela na avaliação e 

comparação de dimensões que foi desenvolvida pelos australopitecos ao 

lascarem um pedaço de pedra com o objetivo de descarnar um osso. 

Nesse contexto, avaliar e comparar dimensões são umas das 

manifestações mais elementares do pensamento matemático. 

Heródoto de 

Halicarnasso 

(484-425 a.C.) 

Heródoto de Halicarnasso foi um historiador grego que realizava 

observações antropológicas da realidade, percebendo, por exemplo, que 

os egípcios desenvolveram técnicas aritméticas e geométricas locais para 

a medição das terras ao longo das margens do Rio Nilo. 

Idade das Trevas 

(700 d.C. a 1200 

d.C.) 

Apesar de muitos estudos considerarem a Idade das Trevas como um 

período de estagnação da matemática, houve avanços na Índia, China, 

Egito e Grécia, como, por exemplo, destaca-se o desenvolvimento dos 

numerais de 0 a 9. 

Invasão Árabe 

na Europa 

(Século VII) 

A invasão árabe na Europa, principalmente na Península Ibérica difundiu 

os conhecimentos matemáticos árabes, que foram adquiridos pelos 

hindus.  

Contribuição 

Maia 

(Século V a 

Século XI) 

As principais contribuições trazidas pelo povo maia são: a invenção do 

zero e a noção de valor posicional.Por exemplo, de acordo com Rosa e 

Orey (2014), a “invenção do zero e a noção de valor posicional têm sido, 

equivocadamente, atribuídas aos hindus, por volta do século IX. No 

entanto, esse saber matemático foi transmito ao povo árabe por meio das 

atividades comerciais, das guerras e das conquistas” (p.540). 

IbnKhaldun 

(1332-1406) 

Ibn Khaldun foi um historiador árabe que auxiliou os membros de 

classes sociais minoritárias contra a injustiça e a opressão. Sua principal 

contribuição consistiu no exame de fatores sociais, psicológicos, 

econômicos e ambientais que interferiam no desenvolvimento de 

civilizações.  

Europa e 

Sistema Hindu-

Arábico 

(1170-1250) 

O sistema numérico desenvolvido por Fibonacci foi implementado no 

continente europeu no século XV enquanto o sistema numérico decimal 

desenvolvido pelos hindus foi introduzido na Europa pelos árabes. 

Destaca-se o intercâmbio cultural entre os árabes, europeus e hindus. Por 

exemplo, os hindus assimilaram os hábitos e os costumes da cultura 

árabe aprendendo importantes conceitos da matemática grega, houve 

influência da arquitetura islâmica na arquitetura hindu com a utilização 

dos motivos florais, dos azulejos decorativos, das abóbadas e das 

cúpulas. 

Novas 

Conquistas 

(Século XV a 

Século XVI) 

Com a exploração das novas terras, os europeus começaram a realizar 

descrições a respeito das culturas exóticas que se encontravam na Ásia, 

na África e nas Américas. Essas descrições eram realizadas por meio de 

observações e narrativas folcloristas, pois esses exploradores não 

conheciam os idiomas e nem a cultura dos povos que colonizaram. 

Primeiro Livro 

de Aritmética do 

Mundo Novo 

(1556) 

Considerado como um processo etnomatemático, o primeiro livro de 

aritmética do mundo novo foi escrito em1556 por Juan Diez Freyle. Esse 

livro intitulado: Sumario compendioso de las quentas de plata y oro que 

em los reinos del Pirú son necessarias a los mercadores y todo género 

de tratantes: Com algunas reglas tocantes al arithmética explicou a 

utilização da regra de três para a conversão da quantidade de ouro bruto 

necessária para cunhar diferentes tipos de moedas europeias. 

Frei Vicente de 

Salvador 

Frei Vicente de Salvador escreveu o livro intitulado História do Brasil 

em 1627. Essa obra apresenta o sistema de contagem dos indígenas 
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(1627) brasileiros, que pelo fato de não possuírem um sistema de numeração 

para contar números maiores que cinco, utilizavam os dedos das mãos e 

dos pés caso precisassem realizar contagens maiores. Esse livro também 

apresenta o processo de troca de produtos realizada pelos indígenas. 

Industrialização 

da Europa 

(Séculos XVIII e 

XIX) 

Tendo em vista a industrialização da Europa e o crescente 

desenvolvimento do comércio global e das economias capitalistas, 

muitas nações colonizadoras tentavam obter fundamentações científicas 

que justificassem a posse do domínio global europeu. Assim, começaram 

a surgir estudos da antropologia moderna que visavam obter respostas 

para essas indagações e também para estudar as diferentes culturas 

(inclusive as práticas matemáticas) que foram submetidas ao processo de 

assimilação durante o período de colonização. 

Década de 20 do 

Século XX 

A década de 20 do século XX foi marcada pela influência do filósofo 

alemão Oswald Spengler que escreveu, entre 1918-1922, o livro 

intitulado The Decline of the West. Com esse livro, esse filósofo concluiu 

que a matemática é um fenômeno sociocultural, estando relacionada com 

as expressões culturais desenvolvidas em cada cultura. Nessa mesma 

década, Cassius Jackson Keyser escreveu diversos livros relacionando a 

matemática com a filosofia. 

Década de 30 do 

Século XX 

Nesse período, alguns filósofos e educadores, como, por exemplo, 

Ludwig Wittgenstein (1889-1951) e Ewald Fettweis (1881-1967) foram 

importantes para o desenvolvimento de um pensamento 

protoetnomatemático. Otto Raum também contribuiu com os primórdios 

do Programa Etnomatemática ao publicar, em 1938, o livro intitulado 

Arithmetic in Africa,apresentando a necessidade de que os problemas 

aritméticos fossem retirados das práticas e das experiências matemáticas 

vivenciadas pelos alunos no próprio contexto cultural. 

Década de 40 do 

Século XX 

O pensamento de que existe uma interação entre a cultura e a 

matemáticas e manifesta com mais frequência a partir da década de 

1940. Dentre os autores que tratam dessa interação estão: Leslie White 

(1947) e Dirk Jan Struik (1948), que publicaram, respectivamente, as 

obras intituladas The Locus of Mathematical Reality:na Anthropological 

Footnote e A Concise History of Mathematics. 

Década de 50 do 

Século XX 

Em 1953, Morris Kline escreveu o livro intitulado Mathematics in the 

Western Culture, no qual elaborou uma avaliação a respeito da influência 

da matemática na vida ocidental ao considerar o desenvolvimento da 

filosofia, das ciências físicas, da religião e das artes. O topólogo 

americano Raymond Louis Wilder pode ser considerado como o 

primeiro educador a relacionar a matemática com a cultura por meio de 

sua palestra intitulada The Cultural Basis of Mathematics. Wilder 

também escreveu o livro intitulado Mathematics as a Cultural System. 

A Década de 60 

do Século XX 

Na década de 1960, para Akizuki, a matemática era considerada como 

um produto cultural, pois existem diferentes maneiras para resolver os 

problemas enfrentados nos cotidiano. Nesse direcionamento, ao 

estudarem o povo Kpelle, na Libéria, Gay e Cole, em 1967,apresentaram 

a proposta de um currículo matemático que se baseava nas ideias, 

procedimentos e práticas matemáticas desse povo para a elaboração de 

atividades matemáticas curriculares. 

Fonte: Adaptado de Rosa e Orey (2014) 
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O quadro 2 mostra um panorama do desenvolvimento do Programa 

Etnomatemática, denominado de Período Etnomatemático, de acordo com Rosa e Orey 

(2014). 

 

Quadro 2: Fragmentos históricos do Programa Etnomatemática no período 

etnomatemático 

Período Etnomatemático 

Seis Fatos 

Fundamentais 

para o 

Desenvolvimento 

do Programa 

Etnomatemática 

(1970-1980) 

Seis fatos importantes para o desenvolvimento do Programa 

Etnomatemática ocorreram entre as décadas de 1970 e 1980. Esses fatos 

são: 

1) Zaslavsky (1973) publicou o livro intitulado Africa Counts: Numbers 

and Patterns in African Culture por meio do qual apresentou que a 

história e a prática das atividades matemáticas dos africanos do Saara 

foram importantes para o desenvolvimento daqueles povos e que, 

também, auxiliou no desenvolvimento de conceitos matemáticos atuais. 

2) D’Ambrosio, em 1976, apresentou, na Alemanha, a seção Why Teach 

Mathematics? com o Topic Group: Objectives and Goals of Mathematics 

Education durante o Third International Congress on Mathematics 

Education (ICME-3). Nessa seção, D’Ambrosio discutiu sobre as 

origens culturais da matemática no contexto da Educação Matemática. 

3) D’Ambrósio, em 1977, utilizou o termo etnomatemática em uma 

palestra no Annual Meeting of the American Association for the 

Advancement of Science, nos Estados Unidos. 

4) O Programa Etnomatemática foi instituído como campo de pesquisa 

por D’Ambrosio, em 1984, na palestra intitulada Sociocultural Basis of 

Mathematics Education, na aberturado Fifth International Congress on 

Mathematics Education (ICME-5), na Austrália. 

5) D’Ambrosio escreveu, em 1985, o artigo intitulado Ethnomathematics 

and its Place in the History and Pedagogy of Mathematics, que é 

considerado como um marco para o início das investigações do 

Programa Etnomatemática. 

6) Em 1985 foi criado o International Study Group on 

Ethnomathematics (ISGEm), responsável por lançar, em âmbito 

internacional, o Programa Etnomatemática. 

Evolução do 

Programa 

Etnomatemática 

(Fim do século 

XX e início do 

século XXI) 

O Programa Etnomatemática tem sido cada vez mais estudado pela 

comunidade científica em eventos internacionais: a) Primeiro Congresso 

Internacional de Etnomatemática, em Granada, na Espanha (1998); b) 

Segundo Congresso Internacional de Etnomatemática em Ouro Preto, no 

Brasil (2002); c) Terceiro Congresso Internacional de Etnomatemática, 

realizado em Auckland, na Nova Zelândia (2006); d) Quarto Congresso 

Internacional de Etnomatemática, realizado em Towson, Maryland 

(2010), o Quinto Congresso Internacional de Etnomatemática, realizado 

em Maputo, em Mozambique (2014) e e) o sexto Congresso 

Internacional de Etnomatemática foi realizado na Colômbia (2018). 

Primeiras 

Décadas do 

Século XXI 

Na primeira década do século XXI há uma ampliação na condução de 

estudos relacionados com a cultura, a história, a antropologia, a 

linguística e a etnomatemática, pois existe uma melhor compreensão das 

práticas matemáticas desenvolvidas em culturas distintas. 
Fonte: Adaptado de Rosa e Orey (2014) 
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Continuando com a perspectiva histórica do Programa Etnomatemática, Rosa e 

Orey (2011) também destacam que, desde a década de 1970 do século XX, foram 

conduzidos diversos estudos, investigações e pesquisas que mostram o desenvolvimento de 

práticas matemáticas diversas em culturas distintas. 

Além disso, Rosa e Orey (2013a) argumentam que o conhecimento dos aspectos 

relacionados com a história da Etnomatemática é importante para o desenvolvimento desse 

programa, contudo, a sua ação pedagógica também merece ser discutida e estudada. 

Como exemplo desse fato, esses Rosa e Orey (2013b) afirmam que existe a 

necessidade do entendimento das práticas matemáticas locais para a compreensão do 

conhecimento matemático escolar a partir da dinâmica cultural e da interação dos alunos 

com o seu meio sociocultural. 

Com relação a esse desenvolvimento histórico da Etnomatemática, é necessário 

ressaltar a importância de Ubiratan D’Ambrosio (1985) para o desenvolvimento desse 

programa, pois, em seus estudos, esse educador matemático estabeleceu uma relevante 

relação entre a matemática, a cultura, a antropologia e a sociedade. 

De acordo com Rosa e Orey (2013a), é importante ressaltar que o Programa 

Etnomatemática também se identifica com o pensamento contemporâneo, pois: 

 
(...) registra ideias, procedimentos e práticas que constituem um sistema 

de pensamento matemático sofisticado que visa o entendimento, a 

compreensão e o desenvolvimento das técnicas e habilidades matemáticas 

que estão presentes no fazer matemático dos membros de grupos culturais 

distintos (p. 101). 

 

Com o objetivo de compreender o Programa Etnomatemática em um contexto 

holístico, é importante descrever as suas seis dimensões: a) histórica; b) cognitiva; c) 

política; d) educacional; e) epistemológica e f) conceitual. 

 

2.1.2    Dimensões do Programa Etnomatemática 

 

Nas últimas três décadas, uma quantidade significante de pesquisas em 

Etnomatemática tem sido desenvolvida por um grande número de investigadores no Brasil 

e em outros países. Nesse sentido, Rosa e Orey (2016a) argumentam que houve o 

desenvolvimento de uma base teórica e metodológica para esse programa, que procura 

entender, compreende e analisar os processos de difusão e institucionalização do 
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conhecimento matemático relacionados com as ideias, os processos e as práticas que se 

originam em contextos culturais diversos no decorrer da história. 

Esse contexto possibilitou o desenvolvimento de seis dimensões importantes do 

programa etnomatemática: a) histórica; b) cognitiva; c) política; d) educacional; e) 

epistemológica e f) conceitual. A figura 3 mostra um diagrama que representa as seis 

dimensões do programa etnomatemática. 

 

Figura 3: As seis dimensões do programa etnomatemática 

 
Fonte: Alves (2014, p. 47) 

 

Nesse direcionamento, apresenta-se uma breve descrição de cada uma dessas seis 

dimensões. 

 

2.1.2.1 Dimensão Histórica 

 

Na dimensão histórica do Programa Etnomatemática, pode-se recorrer às 

informações apresentadas no quadro 1. Conforme observado nos resultados do estudo 

conduzido por Rosa e Orey (2014), a história da etnomatemática “inclui ideias, 

perspectivas e práticas matemáticas de indivíduos em diferentes culturas” (p. 1). 
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Com relação a esse contexto, destaca-se a importância do desenvolvimento 

histórico do Programa Etnomatemática, pois “como sempre aconteceu com outros sistemas 

de conhecimento, a própria ciência moderna vai desenvolvendo os instrumentos 

intelectuais para sua crítica e para a incorporação de elementos de outros sistemas de 

desenvolvimento” (D’AMBROSIO, 2001, p. 29). 

Nesse sentido, cabe ressaltar que de acordo com D’Ambrosio (2001), para que 

esses instrumentos intelectuais sejam desenvolvidos, é necessário interpretar os 

conhecimentos matemáticos dos antecedentes do tempo moderno, como, por exemplo, os 

egípcios, os babilônios, os judeus, os gregos e os romanos. 

Dessa maneira, a dimensão histórica do Programa Etnomatemática busca-se o 

entendimento das diversas maneiras resolução que podem possibilitar a compreensão da 

natureza das ideias e dos pensamentos matemáticos, pois as fontes históricas são 

necessárias para a discussão sobre as temáticas direcionadas para as questões 

socioculturais que podem contribuir para a formação de cidadania dos alunos 

(D’AMBROSIO, 1998). 

Essa dimensão histórica apresenta uma reflexão que está relacionada com o exame 

do que: 

 
(...) se passa com a disciplina central nos currículos, que é a matemática. 

Não apenas da própria disciplina, o que leva a reflexões necessariamente 

interculturais sobre história e a filosofia da matemática, mas, igualmente 

necessário, sobre como a matemática se situa hoje na experiência, 

individual e coletiva, de cada indivíduo (D’AMBROSIO, 2001, p. 30). 

 

Por conseguinte, a dimensão histórica do Programa Etnomatemática se apropria do 

desenvolvimento das ideias, procedimentos e práticas matemáticas que foram 

desenvolvidas durante a evolução da humanidade. 

Esses acontecimentos influenciaram e influenciam o desenvolvimento matemático 

dos membros de grupos culturais distintos, pois aponta caminhos diferenciados para a 

resolução de situações-problema que podem gerar saberes e fazeres distintos (ROSA; 

OREY, 2006) daqueles adquiridos em salas de aula. 

 

2.1.2.2 Dimensão Cognitiva 

 

A dimensão cognitiva pode ser entendida como as maneiras pelas quais o 

pensamento matemático se manifesta em culturas distintas. Assim sendo, as “ideias 
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matemáticas, particularmente, comparar, classificar, quantificar, medir, explicar, 

generalizar, interferir e, de algum modo avaliar, são formas de pensar, presentes em toda a 

espécie humana” (D’AMBROSIO, 2001, p. 31). 

Ao apresentar a dimensão cognitiva do Programa Etnomatemática, D’Ambrosio 

(2001) expõe o ciclo do comportamento humano, que compreende a realidade, o indivíduo 

e a ação. A figura 4 mostra o ciclo do comportamento humano. 

 

Figura 4: Ciclo do comportamento humano 

 
Fonte: D’Ambrosio (2001) 

 

Em concordância com ponto de vista de D’Ambrosio (2001), esse ciclo: 

 
(...) permite a todo ser humano interagir com seu meio ambiente, com a 

realidade considerada na sua totalidade como um complexo de fatos 

naturais e artificiais. Essa ação se dá mediante o processamento de 

informações captadas da realidade por um processador que constitui um 

verdadeiro complexo cibernético, com uma multiplicidade de sensores 

não dicotômicos, identificados com instinto, memória, reflexos, emoções, 

fantasia, intuição e outros elementos que ainda mal podemos imaginar (p. 

52). 

 

Nesse ciclo, o comportamento pode ser considerado como um vínculo entre a 

realidade que informa os indivíduos e a ação que os modifica, pois “o conhecimento é 

gerado por essa ação, que é a capacidade de explicar, de lidar, de manejar, de entender a 
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realidade, o matema” (D’AMBROSIO, 2009, p. 56). Nessa perspectiva, a ação geradora do 

conhecimento ocorre no presente, que é o momento da transição entre o passado e o futuro. 

Essa dimensão considera e valoriza a estrutura cognitiva dos alunos, pois as 

questões social, cultural, econômica, ambiental e política são básicas para o 

desenvolvimento de estudos relacionados com o conhecimento e o comportamento, que é 

um dos principais objetivos da etnomatemática (D’AMBROSIO, 2009). 

Essa abordagem possibilita o desenvolvimento de seu posicionamento crítico frente 

às situações cotidianas que os rodeiam, oferecendo oportunidades de uma compreensão 

mais aprofundada da educação financeira (ALVES, 2014). 

Então, é importante que os professores sejam mediadores do processo de ensino e 

aprendizagem em matemática visando aprimorar as práticas, as reflexões e os instrumentos 

de crítica para que possam compreender que os alunos são mais importantes do que 

programas e conteúdos (D’AMBROSIO, 2009, p. 586). 

Consequentemente, Rosa (2010) argumenta que é necessário que os professores 

elaborem atividades matemáticas curriculares que desenvolvam a capacidade cognitiva dos 

alunos para que possam refletir criticamente sobre os acontecimentos diários, visando 

resolver as situações-problema presentes em seu cotidiano. 

 

2.1.2.3 Dimensão Política 

 

Na dimensão política do Programa Etnomatemática, D’Ambrosio (2001) apresenta 

o termo conquista, que está relacionado com a presença dos dominadores e de dominados. 

Assim sendo, a: 

 
(...) estratégia fundamental no processo de conquista, adotado por um 

indivíduo, um grupo ou uma cultura [dominador], é manter o outro, 

indivíduo, grupo ou cultura [dominado], inferiorizado. Uma forma muito 

eficaz, de manter um indivíduo, grupo ou cultura inferiorizado é 

enfraquecer suas raízes, removendo os vínculos históricos e a 

historicidade do dominado (D’AMBROSIO, 2001, p. 40). 

 

É por meio dessa comparação entre dominadores e dominados que D’Ambrosio 

(2001) argumenta sobre as relações de poder que ocorrem na escola,pois, muitas vezes, os 

alunos se sentem oprimidos e marginalizados por não se incluírem nos padrões criados 

pela sociedade. 
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Dessa maneira, a “matemática também assumiu um papel de um instrumento de 

seleção. E sabemos que muitas crianças são punidas por fazerem contas com os dedos” 

(D’AMBROSIO, 2001, p. 41).Por conseguinte, o Programa Etnomatemática “procura reais 

possibilidades de acesso para o subordinado, para o marginalizado e para o excluído” 

(D’AMBROSIO, 2001, p. 42). 

Similarmente, Rosa e Orey (2003) afirmam que a “etnomatemática está atenta aos 

fatos e às práticas marginalizadas, principalmente, às práticas (...) [dos indivíduos 

comuns], das comunidades dos rejeitados, das minorias, e dos povos que foram vencidos 

no processo de colonização” (p. 1). 

No contexto escolar, D’Ambrosio (2001) argumenta que a dimensão política do 

Programa Etnomatemática está desvinculada de uma prática educacional seletiva, pois tem 

como objetivo restaurar a dignidade dos alunos. 

Para Rosa (2010), essa dimensão tem por objetivo o desenvolvimento de uma ação 

pedagógica que procura orientar os alunos no processo de transição da subordinação para a 

autonomia, direcionando-os para o amplo exercício da cidadania, incentivando-os a 

buscarem a transformação social. 

 

2.1.2.4 Dimensão Educacional 

 

A dimensão educacional não envolve a rejeição da matemática acadêmica e/ou a 

sua substituição pela etnomatemática, mas, sim, a sua complementaridade para não 

descartar aspectos importantes do cotidiano dos alunos (D’AMBROSIO, 2001). 

Contudo, Rosa e Orey (2003) argumentam que os tipos de problemas e técnicas 

utilizadas na sala de aula que se baseiam na matemática tradicional são: 

 
(...) geralmente tediosos, desinteressantes, obsoletos, e não possuem 

relação com o mundo externo e moderno. Estas características da 

educação matemática tradicional são responsáveis pela diminuição do 

interesse, do rendimento e pelo grau de satisfação escolar que os alunos 

possuem (p. 2). 

 

Além disso, D’Ambrosio (2001) também comenta sobre a importância de serem 

considerados os aspectos qualitativos e quantitativos quando se apresenta a matemática 

para os alunos, pois a: 

 
(...) etnomatemática privilegia o raciocínio qualitativo. Um enfoque 

etnomatemático sempre está ligado a uma questão maior, de natureza 
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ambiental ou de produção, e a etnomatemática raramente se apresenta 

desvinculada de outras manifestações culturais, tais como arte e religião. 

A etnomatemática se enquadra perfeitamente numa concepção 

multicultural e holística de educação (p. 44/45). 

 

Nessa visão holística, para Rosa (2010), o Programa Etnomatemática procura 

entender e compreender o conhecimento matemático produzido pelos membros de grupos 

culturais distintos por meio da valorização de um tipo de educação que busca a formação 

de uma sociedade multicultural e plural que respeite opiniões diversas. 

 

2.1.2.5 Dimensão Epistemológica 

 

A dimensão epistemológica do Programa Etnomatemática pode ser entendida como 

uma reflexão acerca da realidade que tem como objetivo a geração do conhecimento a 

partir de uma série de questionamentos, como, por exemplo: “Conhecer o quê? Sistema de 

conhecimento para quê? (...) de onde eu vim? Para onde eu vou?” (D’AMBROSIO, 2001, 

p. 37). 

Nesse contexto, o sistema de conhecimento envolve um conjunto de respostas que 

são emitidas pelos indivíduos com o intuito de sobrevivência ou transcendência, podendo 

ser considerados como os saberes e os fazeres de uma determinada cultura 

(D’AMBROSIO, 2001). 

Para Rosa e Orey (2016a), esta dimensão está relacionada com os sistemas de 

conhecimento, que podem ser considerados como conjuntos de observações empíricas que 

são desenvolvidas para auxiliar os indivíduos a entenderem, compreenderem, explicarem e 

lidarem com a realidade. 

Dessa maneira, D’Ambrosio (1990) argumenta que três questões emergem em 

relação à evolução do conhecimento matemático em respeito às suas diversas formas de 

geração, organização e disseminação: a) Como passar de observações e práticas adhoc para 

a experimentação e o método?, b) Como passar da experimentação e do método para a 

reflexão e a abstração? e c) Como proceder em direção às invenções e teorias? 

Nesse direcionamento, a proposta epistemológica do Programa Etnomatemática é 

importante para que os alunos possam entender o desenvolvimento do ciclo dambrosiano 

do conhecimento de um modo holístico. É importante ressaltar que, para D’Ambrosio 

(2011), esse ciclo possui um caráter abrangente, sem fragmentações, que deve ser 

analisado holisticamente. 
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A figura 5 mostra o esquema desse ciclo, que é essencial para que os alunos possam 

compreender o desenvolvimento do conhecimento gerado, acumulado e difundido pelos 

membros de grupos culturais distintos (D’AMBROSIO, 1993). 

 

Figura 5: Ciclo do conhecimento 

 
Fonte: D’Ambrosio (2011) 

 

Assim, a historiografia não deve ser estudada de maneira fragmentada, pois poderá 

causar um desentendimento com relação à evolução do conhecimento matemático 

desenvolvido pela humanidade no decorrer da história. Consequentemente, a compreensão 

desse ciclo possibilita o entendimento da evolução da humanidade. 

 

2.1.2.6 Dimensão Conceitual 

 

Na dimensão conceitual, D’Ambrosio (2001) tem como foco a interlocução entre as 

experiências e os pensares dos membros de grupos culturais distintos, bem como a 

interação entre a cultura e o conhecimento. Neste sentido, a: 
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(...) realidade percebida por cada indivíduo da espécie humana é a 

realidade natural, acrescida da totalidade de artefatos e de mentefatos 

[experiências e pensares], acumulados por ele e pela espécie [cultura]. 

Essa realidade, através de mecanismos genéticos, sensoriais e de memória 

[conhecimento], informa cada indivíduo. Cada indivíduo processa essa 

informação, que define sua ação, resultando no seu comportamento e na 

geração de mais conhecimento. O acúmulo de conhecimentos 

compartilhados pelos indivíduos de um grupo tem como consequência 

compatibilizar o comportamento desses indivíduos, e acumulados, esses 

conhecimentos compartilhados e comportamentos compatibilizados 

constituem a cultura do grupo (D’AMBROSIO, 2001, p. 28). 

 

Assim sendo, a dimensão conceitual reforça a importância da inserção da 

etnomatemática no currículo escolar, pois com a aplicação desse programa em sala de aula, 

os: 

 
(...) alunos desenvolvem a capacidade de apreciar determinadas técnicas 

matemáticas de acordo com seus próprios sistemas de valores. Assim, 

comparam analiticamente os conceitos matemáticos adquiridos no grupo 

cultural do qual fazem parte com a versão oficial da matemática 

apresentada nos currículos escolares (ROSA; OREY, 2005, p. 131). 

 

De acordo com essa asserção, Rosa e Orey (2005) afirmam que esse programa está 

inserido em um sistema de conhecimento matemático que tem como objetivo o 

entendimento conceitual desse saber/fazer, que pode ser considerado como um conjunto de 

maneiras, modos, técnicas e procedimentos utilizados pelos membros de grupos culturais 

distintos para explicar, conhecer, entender, compreender, lidar, modelar e conviver com a 

própria realidade. 

 

2.2       Currículo Trivium 

 

O currículo pode ser considerado como uma estratégia para a ação pedagógica do 

Programa Etnomatemática (D’AMBROSIO, 1996), pois é: 

 
(...) organizado como reflexo das prioridades nacionais e do interesse dos 

grupos que estão no poder. Muito mais que a importância acadêmica das 

disciplinas, o currículo reflete o que a sociedade espera das respectivas 

disciplinas que o compõem (D’AMBROSIO, 2001, p. 63). 

 

Por exemplo, para Lipka (2002), esse currículo pode ser concebido de uma maneira 

holística, pois tem como objetivo destacar os aspectos culturais dos contextos aos quais os 

alunos estão inseridos. Essa abordagem é realizada por meio da integração de 
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procedimentos e práticas matemáticas da cultura dos alunos com os conteúdos da 

matemática convencional, que são desenvolvidos nas salas de aula. 

Desse modo, a elaboração desse currículo se inicia com a exploração das 

matematizações
5
 realizadas pelos membros de cada grupo com a utilização dos 

conhecimentos que foram adquiridos através de suas experiências em seu meio ambiente e 

em sua cultura. Essas experimentações matemáticas são utilizadas para que os alunos 

possam entender como as ideias matemáticas são formuladas e aplicadas em diferentes 

contextos culturais (ADAM, 2002). 

De acordo com Adam (2002), esse conhecimento matemático pode ser utilizado 

para que possa interagir a matemática convencional de uma maneira holística, 

possibilitando a sua compreensão por meio da apreciação de suas relações com as práticas 

matemáticas realizadas no cotidiano, que são familiares aos membros de grupos culturais 

distintos. 

Nesse sentido, de acordo com D’Ambrosio (2009), existe a necessidade de que a 

análise do currículo seja realizada a partir de três componentes: os objetivos, os conteúdos 

e os métodos, que devem estar integrados em um mesmo processo. A figura 6 mostra os 

três componentes do currículo. 

 

Figura 6: Três componentes do currículo 

 
Fonte: D’Ambrosio (2009) 

 

                                                           
5
A matematização é o processo por meio do qual os membros de grupos culturais distintos utilizam diferentes 

ferramentas matemáticas que possam auxiliá-los a organizar, analisar, compreender, entender, modelar e 

resolver problemas específicos enfrentados no cotidiano. Essas ferramentas possibilitam a identificação e a 

descrição de ideias, procedimentos e práticas matemáticas específicas de um contexto cultural, que visam 

auxiliar os membros dos grupos culturais descobrirem relações e regularidades, esquematizarem, formularem 

e visualizarem situações-problema de maneiras diferenciadas, transferindo-as do mundo real para a 

conceituação matemática por meio da matematização (ROSA; OREY, 2017). 
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Em concordância com D’Ambrosio (2009), esses três componentes curriculares 

devem ser solidários, pois existe a necessidade de que estejam integrados. Desse modo, é 

importante que a matriz curricular matemática seja alterada e/modificada à medida que 

haja uma reformulação nos objetivos e métodos do currículo. Por exemplo, as: 

 
(...) dificuldades de implementação do uso de calculadoras e 

computadores nas escolas esbarram com a insistência de se querer manter 

os conteúdos e os objetivos tradicionais: habilidades em operações e 

resolução de problemas-tipo. Calculadoras e computadores devem ser 

acompanhados por uma reformulação de conteúdos, deixando de lado 

coisas que só se justificam por estar no programa [há] muito tempo, e 

passando para coisas modernas, que não poderiam ser abordadas sem essa 

tecnologia. E esse objetivo não é, naturalmente, ter alguém capacitado a 

repetir coisas desligadas da realidade de hoje, isto é, passar em testes e 

exames que são absolutamente artificiais (D’AMBROSIO, 2009, p. 69). 

 

De acordo com essa asserção, Powell e Frankenstein (1997) propõem a elaboração 

de um currículo baseado no conhecimento dos alunos. Esse currículo possibilita que os 

professores sejam criativos na escolha dos tópicos da matemática para serem ensinados. 

Assim, Rosa (2010) argumenta que, por meio da realização de diálogos com os 

alunos, os professores podem descobrir as temáticas que os auxiliarão a direcionar o 

desenvolvimento do currículo matemático. 

Nessa perspectiva, os professores podem engajar os alunos na análise crítica da 

cultura dominante e de sua própria cultura com a utilização da linguagem matemática, 

numa perspectiva sócio-político-transformadora do currículo matemático (POWELL; 

FRANKENSTEIN, 1997). 

Nesse contexto, é importante que os alunos desenvolvam competências e 

habilidades necessárias para que possam utilizar, operar e dominar apropriadamente as 

ferramentas tecnológicas, como, por exemplo, as calculadoras e os computadores 

(BIGODE, 2000) na análise e resolução de fenômenos encontrados no cotidiano. 

Por exemplo, Silva (2012 apud ALVES, 2014) afirma que: 

 
(...) um conhecimento prático que pode favorecer a classe dominante é o 

ensino da Matemática Financeira, que privilegia a utilização de 

computadores e calculadoras. Assim, seus conteúdos financeiros são 

ensinados, principalmente, nos cursos de formação de administradores, 

economistas, contadores e comerciantes, tendo por objetivo a tomada de 

decisões pela classe que exerce o poder (p. 44). 
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Nessa reformulação curricular, é necessário que as discussões sobre a utilização de 

recursos tecnológicos, como, por exemplo, as calculadoras, em salas de aula, sejam 

substanciadas, pois é “inadmissível pensar hoje em aritmética e álgebra, que privilegiam o 

raciocínio quantitativo, sem a plena utilização de calculadoras” (D’AMBROSIO, 2009, p. 

43). 

Frequentemente, os recursos tecnológicos utilizados em contextos socioculturais 

diversos auxiliam no entendimento das ideias, procedimentos e práticas matemáticas 

desenvolvidas pelos membros de grupos culturais distintos. Esses recursos possibilitam a 

incorporação de diferentes modos de explicações e da inserção de simbologias alternativas 

no processo evolutório do conhecimento matemático (ROSA; OREY, 2016a). 

Dessa maneira, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Matemática 

(BRASIL, 1998) mencionam que um: 

 
(...) um currículo de Matemática deve procurar contribuir, de um lado, 

para a valorização da pluralidade sociocultural, evitando o processo de 

submissão no confronto com outras culturas; de outro, criar condições 

para que o aluno transcenda um modo de vida restrito a um determinado 

espaço social e se torne ativo na transformação de seu ambiente (p. 28). 

 

Nesse direcionamento, no atual cenário educacional, existe a necessidade de se 

buscar processos de apropriação de novas concepções curriculares para o ensino e 

aprendizagem em matemática. Para Rosa e Orey (2006), os educadores e pesquisadores 

precisam criar um ambiente escolar que seja propício para o desenvolvimento de uma ação 

pedagógica para o Programa Etnomatemática. 

Então, é importante que esse ambiente escolar combata a exclusão social, pois deve 

favorecer a compreensão da diversidade cultural. Nesse contexto, é importante que as 

práticas matemáticas se conectem com o saber matemático que cada indivíduo traz consigo 

enquanto participante de uma determinada comunidade (ROSA, 2010). 

Dessa maneira, o currículo escolar tem como objetivo a valorização dos saberes e 

fazeres desenvolvidos nas diversas classes sociais que compõem o ambiente escolar. Por 

conseguinte, existe a necessidade de investigar as concepções, tradições e práticas 

matemáticas dos membros de um determinado grupo cultural, com a intenção de 

incorporá-las ao currículo como um conhecimento escolar (KNIJNIK, 1993; FERREIRA, 

1997). 

O atual currículo matemático se apresenta de uma maneira engessada e única por 

meio da qual prevalece o conhecimento da cultura dominante (ROSA, 2010). Então, é 
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preciso estar atento para que a matemática não seja considerada como um fator de exclusão 

social (SKOVSMOSE, 2007). 

Dessa maneira, é necessário o desenvolvimento de um conhecimento matemático 

que valorize os saberes e fazeres que os alunos trazem para a sala de aula, que advém de 

sua história cultural, respeitando, dessa maneira, as diferentes formas de pensar dos 

integrantes da sociedade. Essa ação pedagógica busca a aproximação do conhecimento 

matemático desenvolvido localmente pelos membros de outras culturas com aquele 

trabalhado no ambiente escolar (ROSA; OREY, 2015). 

É importante ressaltar que, há mais de uma década, Scandiuzzi (2002) já 

argumentava que um dos caminhos para a ação pedagógica do Programa Etnomatemática 

estava relacionado com a valorização do conhecimento matemático desenvolvido pelos 

membros de diferentes grupos culturais, por meio da utilização de suas ideias e 

procedimentos matemáticos informais em salas de aula. 

Essa abordagem provoca uma mudança na formação dos educadores matemáticos, 

que podem questionara unicidade e/ou universalidade da Matemática, bem como a sua 

postura em relação ao processo de ensino e aprendizagem desse componente curricular 

(SCANDIUZZI, 2002). 

Nesse currículo relacionado com a ação pedagógica do Programa Etnomatemática, 

para D’Ambrosio (1991), o papel dos professores reside, essencialmente, em gerar uma 

dinâmica para promover o comportamento interativo e colaborativo dos alunos, pois essa é 

uma das etapas fundamentais da evolução sociocultural dos indivíduos. 

Assim, essa proposta currícular pode ser considerada como uma resposta 

educacional às expectativas de tentar eliminar e/ou reduzir as desigualdades e as violações 

da dignidade humana, pois esse é o primeiro passo para que os indivíduos possam alcançar 

a justiça social. Por exemplo, D’Ambrosio (1998) destaca que o currículo matemático 

possui cinco elementos que o caracterizam: utilitário, cultural, formativo, sociológico e 

estético. 

Contudo, apesar deque todos esses elementos sejam relevantes, há uma tendência 

do emprego excessivo do utilitarismo no currículo escolar. Por conseguinte, esse 

utilitarismo é criticado pelos investigadores e educadores, pois as situações-problema 

elaboradas estão desvinculadas da realidade dos alunos (D’AMBROSIO, 1998). Dessa 

maneira, a: 
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(...) ênfase é dada sobre problemas, de modo formulado, já codificados. 

Situações reais são, na verdade, situações simuladas e, embora, haja o 

desejo de trabalhar com situações realmente reais, essas não conseguem 

entrar nas salas de aula, a menos que se mude de atitude com relação à 

matemática (D’AMBROSIO, 1998, p.28). 

 

Então, existe a necessidade da realização de uma revisão curricular por meio da 

introdução de disciplinas inovadoras com enfoques diferenciados para o desenvolvimento 

do conhecimento matemático em salas de aula. Nesse direcionamento, D’Ambrosio (1990) 

propõe 5 (cinco) enfoques curriculares inovadores que estão associados aos valores 

relacionados com a ação pedagógica do programa etnomatemática: 

1. Utilitário: 

a) Modelagem 

b) Formulação de problemas 

c) Matemática dos fenômenos 

d) Estatísticas e probabilidades 

e) Economia 

f) Situações de conflito (Teoria dos Jogos) 

g) Calculadoras e computadores: informática 

1. Cultural: 

a) Etnomatemática 

b) Matemática antropológica 

c) História social e política de matemática 

d) Natureza da matemática epistemológica 

3. Formativo: 

a) Jogos matemáticos 

b) Séries numéricas 

c) Números primos (aritmética) 

d) Geometria dedutiva 

4. Sociológico: 

a) História comparada da matemática 

b) Sociologia da matemática: instituições 

5. Estético: 

a) Geometria e aritmética do sagrado (místicas) 

b) Astronomia 

c) História da arte (p. 30-31) 
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Para D’Ambrosio (1990), a dinâmica curricular das salas de aula pode ser 

beneficiada por meio da utilização desses blocos de disciplinas. Desse modo, é importante 

o reconhecimento da necessidade do oferecimento de uma educação matemática 

diferenciada para os alunos provenientes de grupos culturais distintos. 

Por exemplo, a ação pedagógica do programa etnomatemática propõe uma nova 

maneira para se trabalhar com as concepções matemáticas em sala de aula (ROSA, 

2010).Por conseguinte, o Programa Etnomatemática estabelece um meio para que os 

alunos possam, através de suas vivências e experiências culturais, estabelecer relações 

matemáticas para as suas realidades diárias, pois: 

 
Cada grupo cultural tem suas maneiras próprias de matematizar a realidade. No 

campo educacional não há como ignorar isso e não respeitar essas 

particularidades quando do ingresso [dos alunos] na escola. Todo o passado 

cultural do aluno deve ser respeitado, dando-lhe confiança em seu próprio 

conhecimento e dando-lhe também, uma certa dignidade cultural ao ver as suas 

origens sendo trabalhadas pelo professor. Isso irá estimular sua confiança, 

podendo ser um fator atenuante de atitudes negativas com relação à disciplina 

(BASSANEZI, 2002, p. 207). 

 

No entanto, Rosa e Orey (2017) argumentam que para que os alunos valorizem os 

problemas retirados de seu cotidiano, é preciso que se conscientizem da própria cultura, 

valorizando as maneiras próprias de resolução dos problemas enfrentados no cotidiano. 

Desse modo, Rosa (2010) argumenta que, para que isso ocorra, é necessário que as 

escolas respeitem as concepções de mundo que os alunos trazem para as salas de aula para 

que possam compreender o conhecimento matemático desenvolvido pelos membros de 

grupos culturais distintos. 

Nesse sentido, Rosa e Orey (2015) argumentam que é por meio desse 

conhecimento que os alunos podem agir sobre a sua realidade com o intuito de transformá-

la e/ou preservá-la por meio da perspectiva do programa da etnomatemática no currículo. 

Assim, a educação necessita de uma reformulação curricular que tenha como objetivo a 

formação de indivíduos para um mundo complexo e em contínua transformação. 

Então, é importante que esse currículo escolar tenha como prioridade o 

desenvolvimento da criatividade, da criticidade e da cidadania e que valorize as 

experiências e práticas acumuladas dos indivíduos em sua comunidade, que respeite a sua 

cultura. 

Nesse sentido, D’Ambrosio (1999a) relata a necessidade da elaboração de um 

currículo matemático que considere as novidades tecnológicas que emergem no contexto 
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sociocultural enquanto prioriza o desenvolvimento de temas que estimulam a inclusão 

social e a permanência dos alunos na escola. 

Por conseguinte, uma proposta curricular para atender essas exigências está 

relacionada com a incorporação do programa etnomatemática no currículo escolar, que 

visa preparar os indivíduos para uma atuação crítica, criativa e reflexiva na sociedade 

(ROSA; OREY, 2015). 

É necessário que esse currículo possibilite aos alunos o desenvolvimento de 

habilidades para processar as informações encontradas na mídia, capacitando-os para a 

produção de significados na comunicação escrita e falada por meio da utilização de 

códigos e representações gráficas (D’AMBROSIO, 1999b). 

Nesse contexto, Rosa e Orey (2015) argumentam que a utilização da proposta do 

currículo Trivium proposto por D’Ambrosio (1999b) pode contribuir de modo significativo 

para a melhoria do currículo matemático escolar, pois prioriza a formação de indivíduos 

com capacidade crítica para analisar os instrumentos comunicativos, analíticos e materiais. 

No processo de ensino e aprendizagem em matemática nas escolas, o currículo 

trivium sugerido por D’Ambrosio (1999b) pode contribuir para o desenvolvimento de uma 

nova postura dos professores para a proposição de um ensino solidário, flexível e 

estimulante. Assim, o principal objetivo desse currículo é a difusão de conhecimentos 

matemáticos locais por meio de uma prática educacional que considere as raízes culturais 

dos alunos. 

Então, existe a necessidade de que o Currículo Trivium (D’AMBROSIO, 1999b) 

centrado na perspectiva do Programa Etnomatemática entre na pauta das investigações 

qualitativas em Educação Matemática, como, por exemplo, a Educação Financeira, pois 

surge como uma alternativa construtiva para ação pedagógica para auxiliar os alunos o 

desenvolvimento de sua criatividade e cidadania ao estudarem situações-problema 

retiradas de seu cotidiano. 

O Currículo Trivium para a Matemática, conforme proposto por D’Ambrosio 

(1999b), é composto por: a) literacia, que são os instrumentos comunicativos, b) materacia, 

que são os instrumentos analíticos e c) tecnoracia, que são os instrumentos materiais e 

tecnológicos. Nesse contexto, Rosa e Orey (2015) argumentam que: 

 

1) Literacia ou instrumentos comunicativos: é a capacidade que os membros de grupos 

culturais distintos possuem para processar criticamente as informações escritas e 

faladas, de se manifestar por meio da leitura, da escritura, de diferentes mídias como a 
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internet, do cálculo e do diálogo de maneira reflexiva e integradora. Desse modo, a 

literacia auxilia esses membros no desenvolvimento de suas atividades rotineiras. 

De acordo com Rosa e Orey (2015), em uma perspectiva etnomatemática, a literacia é 

utilizada para a integração dos indivíduos em suas comunidades, pois é a maneira pela 

qual se desenvolvem as habilidades de leitura e interpretação das informações 

advindas de outros contextos culturais, possibilitando, assim a compreensão e a 

integração da diversidade. 

No ambiente escolar, essa abordagem possibilita aos alunos trocarem saberes e fazeres 

que trazem para a comunidade escolar ao processarem as informações originadas em 

seu próprio contexto cultural (ROSA; OREY, 2006). Nessa perspectiva, os professores 

podem explorar o contexto cultural de seus alunos para que a comunidade escolar 

tenha conhecimento das ideias, concepções, procedimentos, e práticas matemáticas 

locais. 

O principal objetivo dessa abordagem é capacitar os membros da comunidade escolar 

na utilização de contextos distintos para o processo de ensino e aprendizagem em 

matemática (ROSA; OREY, 2015) e, também, de conteúdos relacionados com a 

Educação Financeira, ao desenvolverem nos alunos a capacidade de se comunicarem 

de diversas maneiras com a utilização da fala, da escrita, dos sinais, dos gestos e dos 

números e a sua significação (D’AMBROSIO, D’AMBROSIO, 2013) por meio do 

desenvolvimento da própria numeracia. 

É importante ressaltar que, no contexto desse estudo, a numeracia relaciona os 

conteúdos matemáticos com as situações de aprendizagem formal (acadêmicas) com 

contextos informais (fora da escola), pois essa abordagem possibilita o 

desenvolvimento de técnicas de resolução de problemas e, também, de estratégias para 

o julgamento reflexivo que favoreça a análise das dificuldades enfrentadas pela 

sociedade, pois envolve os diferentes modos de pensar, compreender e conhecer a 

matemática e os seus usos em contextos culturais distintos. (ROSA; OREY, 2015). 

Esses instrumentos comunicativos possibilitam aos alunos analisarem, interpretarem, 

compreenderem, processarem, responderem e resolverem, de uma maneira crítica e 

reflexiva, as diversas situações-problema presentes no cotidiano. 

 

2) Materacia ou instrumentos analíticos:é a capacidade que os membros de grupos 

culturais distintos possuem para interpretar e analisar criticamente os códigos expostos 

nas leis opressivas locais e, também, de utilizar os modelos e as simulações na vida 
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diária. Dessa maneira, a materacia busca o desenvolvimento da criatividade e da 

capacidade dos membros de grupos culturais distintos analisando as situações-

problema cotidianas e as consequências dessa análise (ROSA; OREY, 2015). 

Além disso, a partir da utilização dos instrumentos intelectuais da materacia, é 

possível que esses membros interpretem e examinem os sinais, os símbolos e os 

códigos para que possam propor a elaboração de modelos retirados do cotidiano com o 

objetivo de elaborar abstrações sobre representações da realidade (D’AMBROSIO, 

2005). 

Do ponto de vista etnomatemática, a materacia pode ser descrita como o domínio de 

habilidades, estratégias e competências desenvolvidas localmente que capacitam os 

indivíduos a se conscientizarem dos diferentes modos que os membros de grupos 

culturais distintos explicam as suas crenças, tradições, mitos, símbolos e conhecimento 

matemático (ROSA; OREY, 2015). 

Nesse contexto escolar, a materacia capacita os alunos na aquisição dos instrumentos 

intelectuais necessários para a análise simbólica das situações-problema estudadas em 

sala de aula. Por outro lado, a utilização da literacia, juntamente com o emprego da 

materacia, na elaboração das atividades curriculares pode auxiliar os professores no 

desenvolvimento de investigações matemáticas mediando o processo inquisitivo dos 

alunos (ROSA; OREY, 2015). 

Essa abordagem possibilita que os alunos busquem o entendimento dos conceitos 

matemáticos, bem como da educação financeira, que estão relacionados com as 

situações-problema trabalhadas em sala de aula pelos professores, que estão de acordo 

com as suas referências culturais, influenciando, assim, o processo de tomada de 

decisão, de modo consciente, crítico e reflexivo, fundamentado na aplicação dos 

instrumentos intelectuais e analíticos da materacia. 

 

3) Tecnoracia ou instrumentos materiais e tecnológicos: é a capacidade que os membros 

de grupos culturais distintos possuem para utilizar e combinar os instrumentos 

materiais e tecnológicos, simples ou complexos, inclusive o próprio corpo, para avaliar 

criticamente as suas possibilidades e limitações, adequando-os às necessidades e 

situações vividas no cotidiano, pois se a tecnologia for utilizada de maneira 

inadequada pode trazer prejuízos para sociedade (ROSA; OREY, 2015). 

De acordo com D’Ambrosio (2016), a educação tem por responsabilidade preparar os 

futuros produtores e consumidores da tecnologia, oferecendo condições para que 
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reflitam sobre as consequências dessa produção e utilização. Para Rosa e Orey (2015), 

a tecnoracia é a utilização de diferentes instrumentos materiais e tecnológicos, como, 

por exemplo, as calculadoras, os programas de computador, os softwares e outros 

instrumentos materiais que possibilitam o estudo e o desenvolvimento de modelos 

matemáticos para auxiliar os alunos no processo de tomada de decisão. 

Do ponto de vista da etnomatemática, D’Ambrosio (2008) argumenta que a tecnoracia 

é considerada como uma característica importante do conhecimento científico, pois se 

manifesta por meio do desenvolvimento de instrumentos materiais e ferramentas 

tecnológicas que traduzem formas distintas dos indivíduos lidarem com os recursos 

naturais, sociais e culturais e, também, com os ambientes: natural, político e 

econômico para facilitar a incorporação de diversos modos de explicações, crenças, 

tradições, mitos e símbolos em suas práticas diárias. 

 

Conforme apresentado por Rosa e Orey (2015), a proposta do currículo trivium é 

mais ampla do que aquela abordada nos currículos matemáticos tradicionais. Além disso, 

esse currículo também envolve os conceitos etnomatemáticos e da modelagem ao propor 

uma ação pedagógica que tem como objetivo a eliminação das desigualdades sociais e das 

violações da dignidade humana. 

Nesse sentido, Rosa e Orey (2015) também disponibilizaram alguns exemplos da 

aplicação do currículo trivium na matemática, como, por exemplo: 

 

a) O conhecimento matemático produzido na construção civil mostra como as diversas 

habilidades auxiliam os trabalhadores dessa atividade acompreenderem e modelarem 

osfenômenos que ocorrem em ambientes socioculturais distintos, propiciando 

oportunidades para oseducadores organizarem as suas práticas educativas a partir das 

vivências cotidianas de seus alunos, estabelecendo, assim, os vínculos com os 

conteúdos, pois tem como objetivo colaborar com o desenvolvimento da autonomia de 

jovens e adultos. 

Nesse direcionamento, Duarte (2004) investigou a especificidade dos saberes 

matemáticos produzidos pelos trabalhadores da construção civil, através das práticas 

matemáticas desenvolvidas nos canteiros de obras. Através desse estudo, esse 

pesquisador propôs uma reflexão sobre os saberes e fazeres desenvolvidos por essa 

classe de trabalhadores e aqueles legitimados pela matemática acadêmica para 
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determinar as implicações curriculares que são inferidas da produção desse 

conhecimento matemático. 

 

b) A capacidade de numeração desenvolvida em uma comunidade de horticultores do 

povoado de Gramorezinho, localizado no estado do Rio Grande do Norte, mostra a 

importância da utilização de seu próprio conhecimento matemático para facilitar o 

processo da colheita de hortaliças até o preparo para a sua comercialização. 

Dessa maneira, Bandeira e Lucena (2004) investigaram as ideias matemáticas, como, 

por exemplo, a técnica do par de cinco; que estão presentes nas atividades de 

produção e comercialização de hortaliças. Nessa investigação, foram desvendados os 

conhecimentos matemáticos específicos elaborados pelos horticultores, muitas vezes, 

em código diferente da matemática acadêmica. 

Para esse investigador, existe a necessidade da proposição de um currículo matemático 

baseado na perspectiva etnomatemática que desenvolva nos alunos as ideias, os 

procedimentos e as práticas matemáticas que se originam em seu próprio contexto 

cultural. 

 

c) A construção de barris de vinho por meio de um etnomodelo ofereceu um bom 

exemplo da conexão entre a etnomatemática e a modelagem, que foi elaborado por um 

grupo de estudantes que investigaram a produção vinícola na região sul. De acordo 

com Bassanezi (2002), a motivação desse estudo foi determinar o volume de barris de 

vinho, aplicando as técnicas aprendidas pelos ancestrais dos produtores vinícolas que 

vieram para aquela região do Brasil como imigrantes italianos no início do século XX. 

Desde esse período, a plantação de videiras e a produção de vinhos tornaram-se 

atividades agrícolas e industriais essenciais para a economia daquela região. Nesse 

estudo, os alunos identificaram algumas características socioculturais dos membros 

desse grupo cultural específico com o objetivo de entenderem e compreenderem os 

elementos culturais que moldam o pensamento matemático desses membros. 

Desse modo, os alunos descobriram que, além de produzir vinho, esses produtores 

também constroem os próprios barris de madeira, utilizando esquemas geométricos 

herdados de seus antepassados italianos. O principal objetivo dessa abordagem foi o 

de apresentar, valorizar e problematizar os diferentes modos de calcular, medir e 

estimar o volume de um barril de vinho fabricado artesanalmente de geração em 

geração. 
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Enfim, existe a necessidade de valorizar as diversas formas de conhecer e 

interpretar a realidade dos membros de grupos culturais distintos (D’AMBROSIO, 2001), 

buscando maneiras de direcionarem os alunos para o desenvolvimento de habilidades que 

os tornem capazes de ler, compreender, interpretar e desenvolver uma postura crítica 

mediante aos problemas enfrentados no cotidiano. 

 

2.3      Educação Financeira no Brasil 

 

Com o intuito de apresentar uma definição sobre a expressão Educação Financeira, 

recorreu-se à Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). No 

documento intitulado Recommendation on Principles and Good Practices for Financial 

Education and Awareness, publicado em julho de 2005, para a OECD, a Educação 

Financeira: 

 
(...) pode ser definida como o processo pelo qual os 

consumidores/investidores financeiros melhoram a compreensão de 

produtos, conceitos e riscos financeiros e, por meio de informações, 

instruções e/ou pareceres objetivos, desenvolvem habilidades e confiança 

para se conscientizarem de riscos e oportunidades financeiras, para 

fazerem escolhas informadas, para saberem onde procurar ajuda e para 

tomarem outras ações efetivas para melhorarem seu bem-estar financeiro 

(OECD
6
, 2005, p. 4). 

 

Cabe ressaltar que a OECD foi fundada em 14 de Dezembro de 1961, 

compreendendo 35 países, incluindo o Brasil, que concordam com os princípios da 

democracia representativa e, também, com os princípios da economia de livre mercado. 

No âmbito brasileiro, em 25 de Janeiro de 2006, o Decreto nº 5.685 instituiu o 

Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiros, de Capitais, de Seguros, 

de Previdência e de Capitalização (Coremec). 

De acordo com esse Decreto, o Coremec possui a “finalidade de promover a 

coordenação e o aprimoramento da atuação das entidades da administração pública federal 

que regulam e fiscalizam as atividades relacionadas à capitação pública da poupança 

popular” (BRASIL, 2006, p.1). Quanto à composição do Coremec, cabe apontar que o 

mesmo é assim integrado: 

 

                                                           
6
É importante ressaltar que o professor-pesquisador também concorda com a definição dada pela OCDE para 

a Educação Financeira, pois esta conceituação está em concordância com os objetivos propostos para o 

desenvolvimento dessa investigação. 
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I - pelo Presidente do Banco Central do Brasil e por um Diretor dessa 

Autarquia; 

II - pelo Presidente da Comissão de Valores Mobiliários e por um Diretor 

dessa Autarquia; 

III - pelo Secretário de Previdência Complementar, do Ministério da 

Previdência Social, e por um Diretor dessa Secretaria; e 

IV - pelo Superintendente da Superintendência de Seguros Privados e por 

um Diretor dessa Superintendência (BRASIL, 2006, p.1). 

 

Com relação às regulamentações brasileiras, por meio do Decreto nº 7.397, de 22 

de Dezembro de 2010, foi instituída a Estratégia Nacional da Educação Financeira 

(ENEF). 

De acordo com o site Vida e Dinheiro
7
, o Brasil é um dos poucos países no mundo 

que possui uma ENEF que é “resultado de uma articulação entre 11 instituições de governo 

e da sociedade civil e, por este diferencial, valoriza ações que integrem a iniciativa privada, 

a sociedade civil e o governo”. 

A finalidade da ENEF é “promover a educação financeira e previdenciária e 

contribuir para o fortalecimento da cidadania, a eficiência e solidez do sistema financeiro 

nacional e a tomada de decisões conscientes por parte dos consumidores” (BRASIL, 2010, 

p.1).O Decreto nº 7.397 também estabelece as diretrizes da ENEF: 

 
I - atuação permanente e em âmbito nacional; 

II - gratuidade das ações de educação financeira; 

III - prevalência do interesse público; 

IV - atuação por meio de informação, formação e orientação; 

V - centralização da gestão e descentralização da execução das 

atividades; 

VI - formação de parcerias com órgãos e entidades públicas e instituições 

privadas; e 

VII - avaliação e revisão periódicas e permanentes (BRASIL, 2010, p. 1). 

 

É importante ressaltar que o Decreto que instituiu a ENEF também estabeleceu o 

Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF), que possui o objetivo de “definir 

planos, programas, ações e coordenar a execução da ENEF” (BRASIL, 2010, p. 

1).Atualmente, a composição desse comitê compreende: 

 
I - um Diretor do Banco Central do Brasil; 

II - o Presidente da Comissão de Valores Mobiliários; 

III - o Diretor-Superintendente da Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar; 

                                                           
7
 Vida e Dinheiro. Disponível em: <http://www.vidaedinheiro.gov.br/pagina-23-no-brasil.html>. Acessado 

em: 15 de Julho de 2017. 
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IV - o Superintendente da Superintendência de Seguros Privados; 

V - o Secretário-Executivo do Ministério da Fazenda; 

VI - o Secretário-Executivo do Ministério da Educação; 

VII - o Secretário-Executivo do Ministério do Trabalho e Previdência 

Social 

VIII - o Secretário Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça;  

IX - até seis representantes da sociedade civil, na forma do § 2º 

(BRASIL, 2010, p. 1). 

 

Além do CONEF, foi instituído no âmbito do Ministério da Fazenda, por meio do 

Decreto nº 7.397 de 2010, o Grupo de Apoio Pedagógico (GAP). Esse grupo tem por 

finalidade “assessorar o CONEF quanto aos aspectos pedagógicos relacionados com a 

educação financeira e previdenciária” (BRASIL, 2010, p.1). 

Cabe ressaltar ainda que o GAP é composto por representantes do Ministério da 

Educação (preside o GAP), Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, 

Ministério da Fazenda, Superintendência de Seguros Privados, Superintendência Nacional 

de Previdência Complementar, Conselho Nacional de Educação, Ministério da Justiça e 

por instituições federais de ensino indicadas pelo Ministério da Educação (no máximo 

cinco, respeitando o limite de até um por região demográfica do país). 

Conforme pode ser observado pelas regulações apresentadas e também por meio 

dos resultados do estudo conduzido por Alves (2014), o Ministério da Educação se torna 

presente no âmbito da Educação Financeira com relação ao seu ao apoio pedagógico para 

esse programa. Quando se trata da execução desse programa, como é o caso do Coremec e 

da CONEF, nota-se a presença das instituições.  

Assim, para o delineamento desse estudo, ressalta-se a importância da Educação 

Financeira relacionada ao apoio pedagógico, bem como a relação entre o processo de 

ensino e aprendizagem da matemática com o cotidiano dos alunos. 

Nesse contexto, é importante ressaltara relevância da Etnomatemática para o 

desenvolvimento dessa pesquisa, pois conforme apresentado por D’Ambrosio e Rosa 

(2008), esse programa se preocupa em desenvolver o saber/fazer matemático, 

relacionando-o com as culturas próprias de cada indivíduo. 

Além disso, um dos objetivos primordiais do programa etnomatemática para a sua 

ação pedagógica é conectar o cotidiano dos membros de grupos culturais distintos com o 

ambiente escolar, pois para Rosa e Orey (2010),“quando os alunos percebem que a 

Matemática não está relacionada com o contexto em que vivem, perdem o entusiasmo pelo 

estudo” (p. 40). 
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Transpondo a ideia anteriormente apresentada para os conteúdos a serem 

aprendidos na Matemática Financeira, os PCN de Matemática (BRASIL, 1998) mostram 

que: 

Para compreender, avaliar e decidir sobre algumas situações da vida 

cotidiana, como qual a melhor forma de pagar uma compra, de escolher 

um financiamento, etc. é necessário trabalhar situações-problema sobre a 

Matemática Comercial e Financeira, como calcular juros simples e 

compostos e dividir em partes proporcionais (...). (BRASIL, 1998, p. 86). 

 

Nesse direcionamento, o principal objetivo da Educação Financeira é auxiliar os 

consumidores na administração dos seus rendimentos, as suas decisões de poupança e 

investimento, para consumir de maneira consciente e auxiliar na prevenção de situações 

econômicas financeiras fraudulentas (TEIXEIRA, 2015). 

A educação financeira está relacionada com a emoção, com os hábitos e as atitudes, 

pois auxilia os consumidores na administração de seus rendimentos e de suas decisões de 

poupança e investimento para que possam consumir de maneira consciente (ALVES, 

2014). 

Similarmente, Silva (2004) citado por Coutinho e Teixeira (2015) argumenta que 

uma: 

 
(...) boa educação financeira, consequentemente, promove a gestão dos 

recursos existentes e mantém o equilíbrio entre a razão e a emoção na 

hora de consumir, assumindo o poder de cada um em suas escolhas e na 

construção de novos conhecimentos, além de desenvolver a capacidade 

criativa para transformar recursos (p. 2). 

 

A boa educação financeira, consequentemente, promove a gestão dos recursos 

existentes e mantém o equilíbrio entre a razão e a emoção na hora de consumir, assumindo 

o poder de cada um em suas escolhas e na construção de novos conhecimentos, além de 

desenvolver a capacidade criativa para transformar recursos. 

De acordo com Campos, Teixeira e Coutinho (2015), a Educação Financeira está 

alinhada com os propósitos da Educação Crítica, pois tem como objetivo trazer para a sala 

de aula o enfrentamento de problemas sociais que decorrem de uma administração 

inadequada das finanças pessoais, que almejam uma transformação da realidade exposta 

pelos dados preocupantes com relação ao endividamento das famílias e ao consumismo 

exagerado. 

Nesse sentido, Campos et al. (2015) argumentam que a educação financeira pode 

representar uma maneira de: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Poupan%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Investimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poupan%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Investimento
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(...) prover conhecimentos e informações sobre finanças pessoais que 

podem contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas e de suas 

comunidades. Nesse sentido, a Educação Financeira se configura como 

um instrumento capaz de promover o desenvolvimento econômico, pois a 

qualidade das decisões financeiras dos indivíduos influencia toda a 

economia, tendo em vista que está intimamente ligada a problemas como 

os níveis de endividamento e de inadimplência das pessoas e a 

capacidade de investimento dos países (p. 557). 

 

Por outro lado, Campos et al. (2015) argumentam que a Matemática Financeira é 

composta por conteúdos que convergem para outros conceitos matemáticos, como, por 

exemplo, a proporcionalidade, as funções lineares e exponenciais e os logaritmos, além de 

se relacionar com tecnologias inovadoras como as planilhas, as calculadoras eletrônicas e 

as ferramentas computacionais. Assim, a matemática financeira utiliza uma série de 

conceitos matemáticos aplicados à análise de dados financeiros em geral. 

Então, de acordo com Teixeira (2015), a matemática financeira pode ser 

considerada como um conhecimento técnico de fórmulas matemáticas para se calcular, por 

exemplo, o valor de juros simples e compostos e determinar o valor de dívidas. Nesse 

sentido, os problemas clássicos de matemática financeira estão vinculados à questão do 

valor do dinheiro no tempo (juros e inflação) e sua aplicação nos empréstimos, 

investimentos e na avaliação financeira de projetos. 

Contudo, Rosa (2010) argumenta que, apesar da importância da integração do 

ensino à realidade dos alunos, que é demonstrada pelos documentos oficiais, como, por 

exemplo, os PCN de Matemática, ainda existe uma resistência para se trabalhar com 

situações-problema cotidianas em sala de aula, pois há uma lacuna entre a teoria e prática 

no trabalho docente nas escolas. 

Por exemplo, Nasser (2010) argumenta que o tópico relacionado com a Educação 

Financeira no currículo escolar ainda não é abordado de maneira eficaz, pois trabalha com 

exercícios relacionados com a Matemática Financeira, que utiliza uma série de conceitos 

matemáticos que são aplicados para a resolução e à análise de situações financeiras em 

geral. 

Nesse direcionamento, os problemas clássicos de matemática financeira estão 

relacionados com a questão do valor do dinheiro no tempo, como, por exemplo, o cálculo 

dos juros e da inflação e, também, como esse conhecimento é aplicado nos empréstimos e 

nos investimentos. Dessa maneira, Nasser (2010) afirma que: 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Finan%C3%A7as
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Infla%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empr%C3%A9stimo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Investimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Finan%C3%A7as
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Infla%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empr%C3%A9stimo
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Basta observar como a maioria dos livros textos trata superficialmente o 

tema. No ensino Fundamental os alunos aprendem porcentagem e juros 

simples. No Ensino Médio são abordados os juros compostos, cuja 

fórmula recai numa exponencial. Os problemas em geral são desligados 

da realidade, não refletindo o que de fato acontece no cotidiano das 

compras, pagamentos e empréstimos (p. 1). 

 

Contudo, é importante ressaltar que, de acordo com Alves (2014), a Matemática 

Financeira possui diversas aplicações no atual sistema econômico, comercial e 

financeiro.Desse modo, algumas dessas situações estão presentes no cotidiano dos 

indivíduos, como, por exemplo, os financiamentos de casa e carros, a realização de 

empréstimos, as compras a crediário ou com cartão de crédito, as aplicações financeiras e 

os investimentos em bolsas de valores. Nesse sentido, todas as movimentações financeiras 

são baseadas na estipulação prévia de taxas de juros. 

Nesse contexto, Alves (2014) afirma que a Educação financeira tem como objetivo 

auxiliar os consumidores na administração dos seus rendimentos, na tomada de suas 

decisões de poupar, investir e consumir de maneira consciente. Esse tipo de educação 

adquire relevância por causa do aumento progressivo da complexidade dos mercados 

comerciais e financeiros e de mudanças demográficas, econômicas e políticas. 

Dessa maneira, a Educação Financeira pode ser considerada como um: 

 
(...) instrumento para efetuar os cálculos necessários para a realização 

consciente de uma compra a prazo, na contratação de empréstimos, 

financiamentos, no pedido de descontos, pagamento de juros e realização 

de poupança e investimentos e, principalmente, utilizar esses 

conhecimentos para planejar a própria vida e superar, em parte, a 

condição de exploração imposta por aqueles que dominam esse saber 

essencial (SANTOS, 2005, p. 112). 

 

Portanto, a Matemática Financeira vinculada à Educação Financeira é um campo de 

estudo fundamental no currículo escolar haja vista que, com o mundo globalizado, com as 

ofertas divulgadas pelos diversos meios de comunicação e as variadas formas de 

pagamento de impostos e taxas, é necessário “preparar nossos alunos para exercer 

plenamente a cidadania, sabendo escolher a melhor maneira de efetuar os pagamentos” 

(NASSER, 2010, p. 1). 

Então, Alves (2014) argumenta que para o “desenvolvimento de uma educação para 

a cidadania, é importante que a disciplina Matemática perca a dimensão majoritariamente 

técnica que tem assumido e se revista de uma dimensão essencialmente educativa” (p. 
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306), como, por exemplo, direcionada para a modelagem matemática e a resolução de 

problemas. 

De acordo com o ponto de vista de Rosa (2010), essa abordagem também tem por 

objetivo desenvolver uma ação pedagógica que procura orientar os alunos no processo de 

transição da subordinação para a autonomia, direcionando-os para o amplo exercício da 

cidadania. 

Nesse direcionamento, Alves (2014) argumenta que a compreensão de conceitos da 

Educação Financeira é fundamental para o desenvolvimento da formação da cidadania dos 

alunos, pois visa prepará-los para desenvolver o conhecimento matemático, econômico e 

financeiro, os valores e as atitudes diversos, pois tem como objetivo a formação integral dos 

cidadãos. 

 

2.4      Cidadania 

 

Conforme apresentam Arruda e Moretti (2002), o cerne do termo cidadão foi 

desenvolvido na Grécia Antiga. Por exemplo, Canivez (1991) citado por Santos e 

Schnetzler (2010) argumentam que para Aristóteles, um “cidadão no sentido absoluto não 

se define por nenhum outro caráter mais adequado senão pela participação nas funções 

judiciárias e nas funções públicas em geral” (p. 25). 

É a partir desse conceito que foi gerada a ideia da cidadania, que era entendida 

como “uma condição para a organização política, econômica e social da cidade, a antiga 

polis” (ARRUDA; MORETTI, 2002, p. 4). Assim sendo, a cidadania era “incorporada 

como a participação ativa dos cidadãos nos assuntos da cidade” (p. 4). 

No contexto da educação, existem alguns documentos, como, por exemplo, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, as Diretrizes Nacionais- LDB (BRASIL 1996) 

e os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática – PCN (BRASIL, 1998) que tratam 

do conceito de cidadania. 

No caso da educação no contexto da matemática, por exemplo, os PCN (BRASIL, 

1998) apresentam que: 

 
Falar em formação básica para a cidadania significa refletir sobre as 

condições humanas de sobrevivência, sobre a inserção das pessoas no 

mundo do trabalho, das relações sociais e da cultura e sobre o 

desenvolvimento da crítica e do posicionamento diante das questões 

sociais (BRASIL, 1998, p. 26). 
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Nesse sentido, é importante ressaltar que a: 

 
(...) Matemática pode dar sua contribuição à formação do cidadão ao 

desenvolver metodologias que enfatizem a construção de estratégias, a 

comprovação e justificativa de resultados, a criatividade, a iniciativa 

pessoal, o trabalho coletivo e a autonomia advinda da confiança na 

própria capacidade para enfrentar desafios (BRASIL, 1998, p. 27). 

 

Por conseguinte, D’Ambrosio (2002) corrobora com esse ponto de vista quando 

argumenta que a: 

 
Cidadania tem tudo a ver com a capacidade de lidar com situações novas. 

Lida-se com situações conhecidas e rotineiras a partir de regras que são 

memorizadas e obedecidas. Mas o grande desafio está em tomar decisões 

sobre situações imprevistas e inesperadas, que hoje são cada vez mais 

frequentes. A tomada de decisões exige criatividade e ética. A 

matemática é um instrumento importantíssimo para a tomada de decisões, 

pois apela para a criatividade. Ao mesmo tempo, a matemática fornece os 

instrumentos necessários para uma avaliação das consequências da 

decisão escolhida. A essência do comportamento ético resulta do 

conhecimento das consequências das decisões que tomamos (p. 3). 

 

Além do enfrentamento de novas situações, Carvalho (1999) destaca que, no caso 

da Educação Financeira, para abordar o tema de educação para o consumo, deve-se 

apresentar “a noção do dinheiro e seu significado, contextualizando as moedas 

historicamente” (p. 61). 

Nesse direcionamento, a partir dessa apresentação, pode haver também “discussões, 

entre os alunos, sobre a variação que os preços das mercadorias e serviços sofrem e como 

esse fato intervém em seu cotidiano” (CARVALHO, 1999, p.61). 

Assim, por meio dessas discussões, Maia (2000 apud ALVES, 2014) argumenta 

que o: 

 
(...) mesmo cidadão que produz no âmbito da economia do conhecimento 

é, igualmente, consumidor. Por isso, a educação tecnológica básica se 

transforma em requisito de sobrevivência [...]. Precisa, por conseguinte, 

ser um consumidor crítico, capaz de estabelecer juízos, tomar decisões, 

exigir direitos, conhecer seus deveres e se posicionar, permanentemente 

em face dos desafios de ser cidadão (2014, p. 84). 

 

Ainda com relação à formação do cidadão, recorreu-se ao documento publicado 

pelo Ministério da Educação em 2002, intitulado Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias: Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio: Orientações 
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Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais– PCN+ (BRASIL, 

2002), que mostra a importância da escola: 

(...) especialmente para jovens de famílias economicamente 

marginalizadas ou apartadas de participação social, a escola de ensino 

médio pode constituir uma oportunidade única de orientação para a vida 

comunitária e política, econômica e financeira, cultural e desportiva. Boa 

parte desses temas e atividades não era reconhecida como funções da 

escola no tempo em que ela atendia um público que se informava sobre 

esses assuntos por meios e iniciativas próprios. Mesmo hoje, esses outros 

papéis da escola, sociais, cívicos e comunitários, podem ser essenciais 

para algumas escolas, mas menos relevantes para outras (p. 12). 

 

Esse documento também recomenda que: 

 
Cada professor deveria elaborar uma lista das linguagens, não só 

matemáticas, e estabelecer como regra de conduta promover o 

aprendizado delas entre seus alunos, não apenas como meio para o 

aprendizado de sua disciplina, mas como competência mais geral, 

instrumento para a vida (BRASIL, 2002, p. 26). 

 

Por exemplo, a figura 7 sintetiza as competências sobre representação e 

comunicação que devem ser promovidas nos alunos para o desenvolvimento de sua 

cidadania. 

 

Figura 7: Competências relacionadas com a representação e comunicação 

 
Fonte: Brasil (2002, p. 27) 
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Por meio da discussão realizada, entende-se, portanto, que o conhecimento 

matemático deve ser concebido com o objetivo de formar os cidadãos, sendo desvinculado 

da padronização e da repetição, como comumente é realizado nas salas de aula (ARRUDA; 

MORETTI, 2002). 

Por conseguinte, Vieira e D’Ambrosio (2015) afirmam que os professores e a 

sociedade em geral devem compreender que os alunos são cidadãos do Mundo, e, por isso, 

“devem compreendê-lo e nele viver de forma consciente no exercício da sua cidadania” (p. 

96). É para isso que os “os conhecimentos matemáticos aprendidos, formal ou 

informalmente, têm uma assaz importância” (p. 96). 

De acordo com os PCN (BRASIL, 1998) para que os alunos possam exercer a 

cidadania é necessário que saibam calcular, medir, raciocinar, argumentar e tratar 

informações estatisticamente. 

No entanto, Rosa (2010) argumenta sobre a necessidade de se buscar informações 

que sejam provenientes do cotidiano dos alunos com o objetivo de delinear ações 

pedagógicas que possam valorizar o contexto sociocultural no qual estão inseridos. 

Assim, para D’Ambrosio (2009), o principal objetivo do processo de ensino e 

aprendizagem em matemática é buscar o desenvolvimento de uma educação que 

possibilite, para os alunos, a aquisição e utilização dos instrumentos comunicativos, 

analíticos e materiais que são essenciais para seu exercício de todos os direitos e deveres 

intrínsecos à cidadania. É importante ressaltar que, para Rosa e Orey (2015), esses 

instrumentos estão relacionados com a proposição do Currículo Trivium para a 

Matemática. 
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS BASEADOS NA TEORIA FUNDAMENTADA 

NOS DADOS 

 

Essa pesquisa foi desenvolvida com 27alunos do terceiro ano do Ensino Médio de 

uma escola estadual localizada no município de Ponte Nova, Minas Gerais, na qual o 

professor-pesquisador trabalha como professor efetivo. 

Assim, o principal objetivo desse estudo é verificar como a proposição do Currículo 

Trivium pode contribuir para o desenvolvimento da Educação Financeira para alunos do 

terceiro ano do ensino médio com fundamentação na perspectiva etnomatemática. 

A abordagem metodológica de investigação utilizada nesse estudo é qualitativa, 

pois “preocupa-se em qualificar, em atribuir qualidades, tratando de [suas] questões 

subjetivas” (JAVARONI, SANTOS; BORBA, 2011, p. 198). 

Entre as várias abordagens qualitativas disponíveis para a condução de pesquisas, o 

professor-pesquisador e o seu orientador optaram pela utilização da Teoria Fundamentada 

nos Dados
8
 (GLASER; STRAUSS, 1967). 

Nesse design metodológico indutivo, os dados são sistematicamente coletados, 

analisados e interpretados por meio de etapas previamente estabelecidas para possibilitar a 

elaboração de categorias conceituais que têm por objetivo auxiliar o professor-pesquisador 

na determinação de uma resposta para a questão de investigação. 

 

3.1       Design Metodológico: Teoria Fundamentada nos Dados 

 

A Teoria Fundamentada nos Dados é considerada como uma metodologia 

exploratória que enfatiza a geração e o desenvolvimento de teorias que descrevem o 

fenômeno estudado e as condições para a sua manifestação (GASQUE, 2007). 

Nesse contexto, é importante o: 

 
(...) exercício do pensamento criativo no processo de teorização, devendo 

o investigador ter a capacidade de retroceder e analisar situações de 

forma crítica e reflexiva; ter sensibilidade às palavras, às ações dos 

informantes e perceber as tendências que os dados apontam; ter 

sensibilidade aguçada para elaborar perguntas pertinentes; ter capacidade 

de pensar o abstrato, de reconhecer/perceber além do óbvio; ser flexível e 

aberto a críticas, além de ter capacidade de interpretar os dados indutiva e 

indutivamente, nomear categorias adequadamente, realizar comparações 

                                                           
8
Grounded Theory. 
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entre as diversas categorias e criar um esquema analítico interpretativo 

inovador (BAGGIO, 2011, p.179). 

 

Nesse tipo de metodologia indutiva, os dados brutos coletados são sistematicamente 

analisados por meio de codificações e interpretados por meio de categorias. Essa 

abordagem possibilita uma compreensão ampla da problemática de um determinado estudo 

(GLASER; STRAUSS, 1967). 

De acordo com Gasque (2007), os pesquisadores organizam os dados brutos, 

classificando-os com a utilização de codificações para organizá-los em categorias por meio 

da condução de 3 (três) etapas identificadas como: a) amostragem teórica, b) codificação 

dos dados e c) redação da teoria. 

 

3.1.1    Amostragem
9
 Teórica 

 

A amostragem se relaciona com o processo de coleta de dados que tem como 

objetivo possibilitar a codificação dos dados brutos. Para a condução desse processo, os 

pesquisadores coletam, analisam, codificam conjuntamente os dados, decidindo como 

interpretá-los porque visam a elaboração de categorias conceituais
10

 (GLASER; 

STRAUSS, 1967). 

Desse modo, o primeiro ponto estratégico que está presente no processo 

metodológico da Teoria Fundamentada parte do entendimento de que a coleta de dados e a 

sua análise está integrada na investigação. Assim, a estratégia proposta por essa teoria é 

trabalhar com uma amostragem teórica por meio da qual os pesquisadores coletam, 

codificam e analisam as informações provenientes de fontes que, provavelmente, podem 

ornem dados relevantes (GASQUE, 2007).  

Então, na amostragem teórica o professor-pesquisador buscou “maximizar as 

oportunidades de obtenção de dados para auxiliar na explicação das categorias, em termos 

de suas propriedades e dimensões, visando o desenvolvimento conceitual e teórico do 

estudo” (BAGGIO; ERDMANN, 2011, p. 180). Por conseguinte, é a partir dos indícios 

                                                           
9
É importante ressaltar que, em estatística, uma amostra é um subconjunto da população que é utilizada de 

maneira a garantir a sua representatividade. Como, em muitos casos, é impossível analisar a população como 

um todo, então, a utilização da amostra torna-se uma forma de estudar a problemática desejada através de um 

subgrupo da população a ser estudada (DOWNIG, 2004). 
10

As categorias conceituais podem ser consideradas como emergentes, pois os conceitos emergentes dos 

dados empíricos coletados nos instrumentos utilizados durante o trabalho de campo de um determinado 

estudo (GASQUE, 2007). 
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iniciais que emergem dos dados, que a investigação é conduzida em termos do 

direcionamento da coleta de novos dados. 

Essa amostragem considera a possibilidade de que os pesquisadores coletem os 

dados por meio de informações obtidas por indivíduos que possuam um determinado 

conhecimento sobre o fenômeno estudado (LADEIRA, 2015). 

Dessa maneira, existe a possibilidade da condução de investigações com a 

utilização de instrumentos de coleta diferenciados que visam facilitar a interação e a 

observação dos participantes dessa pesquisa para a obtenção de informações que permitam 

uma visão holística da problemática discutida nesse estudo. 

 

3.1.2   Codificações: em busca de códigos e categorias 

 

Na codificação, os dados coletados são codificados de acordo com as suas 

características, para que possam ser organizados por meio da elaboração de categorias 

semelhantes (GASQUE, 2007). 

Nesse processo, os dados são examinados cuidadosamente, pois essa codificação 

envolve as comparações constantes entre os fenômenos, os casos e os conceitos, as quais 

conduzem ao desenvolvimento de teorias por meio da abstração e relações entre os 

elementos da pesquisa (FLICK, 2004). 

Nesse sentido, a codificação pode ser considerada como o processo mais importante 

da Teoria Fundamentada, pois consiste na aplicação de códigos em fragmentos de textos 

devidamente estruturados, como, por exemplo, uma palavra, uma frase, uma página ou um 

texto completo. 

Dependendo da estratégia escolhida, os pesquisadores podem ler um determinado 

fragmento para identificar uma palavra ou uma frase para analisá-las e decidir se existem 

informações relevantes para serem utilizadas no processo de categorização (COFFEY; 

ATKINSON, 1996). 

Em concordância com essa discussão, os códigos são rótulos utilizados para atribuir 

unidades de análise para as informações descritivas ou inferenciais que são compiladas 

durante a condução de um determinado estudo. 

Para Miles e Huberman (1994), geralmente, os códigos estão subjacentes aos 

fragmentos de texto de tamanhos variados, como, por exemplo, palavras, frases, termos, 

expressões, frases e parágrafos, que estão conectados ou desconectados a uma 
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configuração textual específica dos instrumentos de coleta de dados. Posteriormente, os 

códigos podem assumir a forma de categorias. 

Na Teoria Fundamentada, os dados são analisados com a utilização de três tipos de 

codificações denominadas de Aberta, Axial e Seletiva, que devem ser entendidas como 

maneiras diferenciadas para tratar as informações coletadas durante o trabalho de campo. 

É importante ressaltar que a codificação seletiva não foi utilizada nesse estudo, pois 

o objetivo do professor-pesquisador não é a obtenção informações para a redação de uma 

determinada teoria relacionada com a problemática desse estudo. 

 

3.1.2.1 Codificação Aberta: em busca de códigos preliminares 

 

A codificação aberta consiste na primeira etapa do processo analítico da Teoria 

Fundamentada. Essa codificação pode ser considerada como o “processo analítico pelos 

quais os conceitos são identificados e desenvolvidos em relação a suas propriedades e 

dimensões” (PINTO, 2012, p. 5), pois os dados coletados são analisados linha a linha, frase 

a frase e parágrafo a parágrafo. 

Por conseguinte, para os dados brutos coletados são atribuídas palavras, termos, 

expressões ou frases para auxiliar o professor-pesquisador na determinação dos códigos 

preliminares, que possibilitam uma interação mais próxima entre dados e os investigadores 

(GASQUE, 2007) que os analisam e interpretam. 

Nessa etapa de codificação, as subcategorias emergem para tornarem-se categorias 

da próxima fase de codificação, que é denominada de codificação axial. 

 

3.1.2.2 Codificação Axial: em busca das categorias conceituais 

 

Nesse tipo de codificação ocorre a elaboração e o aprimoramento das categorias 

conceituais resultantes da codificação aberta. Então, os investigadores selecionam as 

categorias mais relevantes por meio do estabelecimento de relações entre as subcategorias. 

Os dados, portanto, são agrupados através das conexões entre essas categorias (BAGGIO; 

ERDMANN, 2011). 

Assim, de acordo com Gasque (2007) essa codificação engloba as categorias 

determinadas na etapa anterior em uma categoria mais completa e complexa, pois os 

códigos preliminares originados anteriormente são reagrupados de novas maneiras para 

que se possam determinar as categorias conceituais. 
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Então, Gasque (2007) argumenta que os códigos preliminares se tornam códigos 

conceituais, pois podem originar as categorias de acordo com a representatividade e 

ocorrência das informações presentes nos dados coletados na codificação aberta. 

 

3.2       Procedimentos Metodológicos 

 

A partir de 03 de Março de 2017, após o ingresso do professor-pesquisador no 

Mestrado Profissional em Educação Matemática da UFOP, foi realizado o levantamento 

bibliográfico, visando à busca de fundamentações teóricas e metodológicas que o 

auxiliassem na análise dos dados e na interpretação dos resultados relacionados com a 

problemática desse estudo. 

Então, foi realizada uma pesquisa bibliográfica que, de acordo com Oliveira (2007), 

é “uma modalidade de estudo e análise de documentos de domínio científico tais como 

livros, enciclopédias, periódicos, ensaios críticos, dicionários e artigos científicos” (p. 69). 

Essa pesquisa bibliográfica teve início com uma busca no banco de teses da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) com a procura 

de resumos de dissertações e teses que tratassem da problemática desse estudo com relação 

aos conteúdos referentes à Etnomatemática e à Educação Financeira. 

Por conseguinte, foram utilizados três conjuntos de palavras-chave: “Educação 

Financeira” e “Etnomatemática”; “currículo trivium” e “educação financeira”; 

“Etnomatemática” e “Educação Financeira”. Desse, é importante ressaltar que existe uma 

lacuna na condução de investigações com relação à problemática investigada nesse estudo. 

Então, nessa pesquisa, o professor-pesquisador não encontrou registros de 

investigações que envolvessem, em um mesmo trabalho, essas temáticas. Assim, buscou-se 

levantar artigos, dissertações e teses que tratavam dos assuntos relacionados com a 

Etnomatemática, a Educação Financeira e o Currículo Trivium, procurando por esses 

temas individualmente. 

Essa busca também foi direcionada para a procura de artigos, livros, capítulo de 

livros, dissertações e teses publicadas no exterior, em inglês, português e espanhol, que se 

relacionavam com a problemática desse estudo. Assim, o objetivo principal desse 

levantamento de dados visou à obtenção de informações teóricas e metodológicas que 

propiciassem a melhor maneira de abordar a questão de investigação desse estudo. 

De posse dessas informações teóricas e metodológicas julgadas apropriadas para a 

condução desse estudo, elaborou-se uma proposta de 3 (três) blocos de atividades do 



74 

 

registro documental que possibilitaram o estabelecimento de um diálogo entre o 

conhecimento dos participantes e os fatos desencadeados no cotidiano. 

É importante ressaltar que a Direção da Escola (Anexo A) na qual essa pesquisa foi 

realizada autorizou a sua condução nessa instituição de ensino. Esse projeto de pesquisa 

também foi encaminhado para o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP), em 22 de setembro de 2017, para verificação ao 

atendimento aos requisitos e exigências desse comitê. 

Após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), em 14 de 

Novembro de 2017, conforme CAAE: 77748017.1.0000.5150 e antes do início do trabalho 

de campo desse estudo, em 26 de Fevereiro de 2018, o projeto de pesquisa relacionado a 

essa investigação foi apresentado pelo professor-pesquisador para os participantes desse 

estudo. 

Posteriormente, os participantes desse estudo também receberam os Termos de 

Assentimento Livre e Esclarecido - TALE (Apêndice A) e os Termos de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE, que continham informações sobre a sua participação nessa 

pesquisa, para os pais ou responsáveis (Apêndice B) e para os alunos maiores (Apêndice 

C). 

O objetivo desses documentos foi informar aos pais, responsáveis e alunos sobre os 

procedimentos e os instrumentos que foram utilizados no trabalho de campo dessa 

pesquisa, bem como apresentar informações de que os participantes poderiam desistir de 

sua participação nessa investigação, a qualquer momento, por vontade própria ou por meio 

de solicitação dos pais. 

Esses documentos também apresentaram a garantia do sigilo com relação à 

identificação dos participantes, pois os seus nomes foram substituídos por códigos 

alfanuméricos, que foram identificados apenas pelo professor-pesquisador e por seu 

orientador. 

Dessa maneira, com relação aos procedimentos éticos dessa pesquisa, é importante 

ressaltar que em nenhum momento desse estudo foi citado o nome dos participantes e nem 

da escola na qual essa pesquisa foi conduzida, pois foram utilizados nomes fictícios nas 

fases de coleta e análise dos dados. 

Existe a necessidade de destacar que o sigilo com relação aos participantes também 

foi utilizado na interpretação dos resultados obtidos nesse estudo e na elaboração do texto 

final dessa dissertação e de outros materiais que envolveram a sua divulgação, como, por 

exemplo, o Produto Educacional. 
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Desse modo, para assegurar esse sigilo, com relação à identificação desses 

participantes, foram utilizados índices numéricos adjacentes às letras M e F que os 

identificaram como sendo do sexo masculino ou do sexo feminino, respectivamente. 

Assim, nesse processo, os participantes com uma numeração par representam o 

sexo masculino enquanto os participantes com uma numeração ímpar representam o sexo 

feminino, como, por exemplo, M2, M4, ..., M10 ou F1, F3, ..., F9. 

Essa numeração obedeceu a uma ordem aleatória, elaborada pelo professor-

pesquisador, sendo diferente da ordenação alfabética/numérica constante no diário de 

classe da disciplina na qual os participantes estavam matriculados. 

Nessa mesma data, em 27 de Fevereiro de 2018, durante o horário regular das aulas 

de Matemática, os participantes responderam o questionário inicial (Apêndice D), 

composto por 20 questões, sendo 03 fechadas, 12 abertas e 05 mistas. 

Ressalta-se que o professor-pesquisador orientou os participantes desse estudo 

sobre as dúvidas mais frequentes com relação aos itens do questionário, sendo cuidadoso 

para não os influenciar em suas respostas. 

Os participantes desse estudo também foram autorizados pelo professor-

pesquisador para finalizarem o preenchimento desse questionário em casa e trazê-lo na 

aula seguinte, para que pudessem confirmar as informações solicitadas e, principalmente, 

para responder ao aos itens relacionados com as informações pessoais, como, por exemplo, 

a renda familiar. 

Assim, o principal objetivo desse questionário foi traçar um perfil geral dos 

participantes dessa pesquisa para obter informações sobre o sexo, a idade e o nível 

econômico. 

Outro objetivo desse instrumento de coleta de dados foi buscar os entendimentos 

sobre como esses participantes se relacionam com as questões que envolvem dinheiro e 

sobre a importância das aulas de matemática e de seu conteúdo para a resolução dos 

problemas que enfrentam em seu cotidiano. 

É importante ressaltar que os participantes ausentes nesse dia preencheram o 

questionário assim que retornaram às aulas. 

Para a realização dos 03 (quatro) blocos de atividades do registro documental 

(Apêndice F) e uma atividade final (Apêndice F), nas quais os participantes trabalharam 

individualmente e em grupos com 05 (cinco) componentes. 
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a) Bloco de Atividade 01: Pensando em Partes 

 

O principal objetivo desse bloco de atividades estava relacionado com o 

desenvolvimento de conceitos de porcentagem, aumentos e descontos. Inicialmente, o 

professor-pesquisador trabalhou o conteúdo de porcentagem por meio de resolução de 

situações-problema e, posteriormente, com a realização de atividades individuais e em 

grupos de 5 (cinco) participantes sobre a conceituação desses conteúdos matemáticos e 

financeiros. 

Essas atividades visavam desenvolver nos participantes a habilidade de comparação 

entre preços de um mesmo produto em lojas diferentes por meio da proposição de 

situações que envolviam aumentos, descontos e a variação percentual. 

 

b) Bloco de atividades 02: Atrasou o Pagamento de Contas - Pagará Juros! 

 

O principal objetivo desse bloco de atividades estava relacionado com a definição 

de juros simples e com a apresentação e explicação desse conteúdo matemático e 

financeiro por meio da resolução de situações-problema, bem como com a realização de 

atividades escritas, individualmente e em grupos de quatro participantes. Essas atividades 

visavam discutir com os participantes sobre as taxas cobradas no atraso do pagamento de 

prestações. 

 

c) Bloco de atividade 03: Financiamento - Vantajoso ou Não? 

 

O principal objetivo desse bloco de atividades estava relacionado com a definição 

de juros compostos, com a apresentação e explicação desse conteúdo matemático e 

financeiro por meio da resolução de situações-problema, bem como com a realização de 

atividades escritas, individuais e em grupos de 04 (quatro) e 05 (cinco) participantes. 

 

d) Atividade Final 

 

O principal objetivo dessa atividade final estava relacionado com a verificação da 

compreensão dos participantes desse estudo sobre questões relacionadas com 

diversificação de riscos, inflação, juros simples e juros compostos. 
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Essa atividade foi realizada individualmente, sendo que os participantes 

responderam 04 (quatro) questões referentes às temáticas propostas nos 03 (três) blocos de 

atividades. 

Concluindo, é importante ressaltar que a proposição dessas atividades desses blocos 

teve como objetivo discutir com os participantes sobre a necessidade de poupar e consumir 

conscientemente, bem como a importância de pesquisar e comparar preços e condições na 

hora da compra e, também, debater sobre financiamentos. O quadro 03 mostra uma breve 

descrição da aplicação dos instrumentos de coleta de dados utilizados nesse estudo.  

 

Quadro 03: Descrição da aplicação dos instrumentos de coleta de dados 

Atividades Data Horário Objetivos 

 

 

 

Questionário 

Inicial 

 

 

 

 

27/02/2018 

 

 

 

Das 07:50h 

às 09:30h 

Traçar um perfil geral dos participantes para 

obter informações sobre o sexo, a idade e o 

nível econômico. Entender como esses 

participantes se relacionam com as questões 

que envolvem dinheiro e sobre a importância 

das aulas de matemática para a resolução dos 

problemas que enfrentam em seu cotidiano. 

 

Bloco de 

Atividades 1 

 

 

27/04/2018 

02,03 e 

04/05/2018 

 

Das 07:50h 

às 09:30h 

Desenvolver o conceito de porcentagem, 

aumentos e descontos por meio do trabalho 

com o conteúdo de porcentagem e, também, 

com a realização de atividades trabalhadas em 

grupos. 

Bloco de 

Atividades 2 

 

08, 09,10 e 

11/05/2018 

Das 07:50h 

às 09:30h 

Definir juros simples com a apresentação e 

explicação desse conteúdo matemático. 

Relacionar esse conteúdo com a apresentação 

de situações cotidianas trabalhadas em grupos. 

 

Bloco de 

Atividades 3 

 

 

29/06/2018 

e 

30/06/2018 

 

Das 07:50h 

às 09:30h 

Apresentação, explicação e definição de juros 

compostos. Relacionar esse conteúdo com a 

operação de financiamentos. Realização de 

atividades em grupos. 

Atividade 

Final 

 

05/07/2018 

 

Das 07:50h 

às 08:40h 

Verificar a compreensão de questões 

relacionadas com diversificação de riscos, 

inflação, juros simples e juros compostos. 

 

Questionário 

Final 

 

 

05/07/2018 

 

 

 

Das 08:40h 

às 09:30h 

Identificar a percepção dos participantes sobre 

a presença da Matemática no cotidiano. 

Verificar se as atividades elaboradas sob a 

perspectiva etnomatemática contribuíram para 

o desenvolvimento de conteúdos da Educação 

Financeira. 
Fonte: Arquivo-pessoal do professor-pesquisador 

 

Contudo, é importante ressaltar que esses blocos de atividades estavam 

relacionados com situações-problema cotidianas que estavam vinculados ao tema da 

Educação Financeira. Durante a condução dessas atividades, o professor-pesquisador 
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gravou em áudio as aulas para que as observações e informações relacionadas com a 

discussão dos participantes fossem anotadas em seu diário de campo. 

Esse período de coleta de dados foi importante para que o professor-pesquisador 

pudesse verificar como os participantes desse estudo estavam agindo e se comportando 

com relação à realização das atividades propostas.Fotos também foram tiradas para 

registrar os momentos observados em sala de aula. 

Nesse estudo, o registro das observações realizadas durante a execução das tarefas 

dos blocos de atividades matemáticas curriculares propostas no registro documental foram 

anotadas no diário de campo do professor-pesquisador durante ou imediatamente após a 

sua aplicação para os participantes dessa pesquisa. 

O professor-pesquisador também realizou a transcrição dos áudios gravados. 

Posteriormente, foi realizada a análise dos dados brutos coletados nos instrumentos durante 

a condução do trabalho de campo e, em seguida, foi conduzida a interpretação e a 

discussão dos resultados obtidos. 

O questionário final (Apêndice E), composto por 12 questões abertas, foi entregue 

para os alunos responderem após a realização dos blocos de atividades do registro 

documental que foram propostas para a sala de aula. O principal objetivo desse 

instrumento de coleta de dados foi identificar a percepção dos participantes sobre a 

presença da Educação Financeira no cotidiano. 

Outro objetivo foi verificar se as atividades elaboradas sob a perspectiva 

etnomatemática contribuíram para o desenvolvimento de conteúdos da Educação 

Financeira e, também, se houve indícios do desenvolvimento do raciocino crítico e 

reflexivo dos alunos por meio da realização dos blocos de atividades propostos no registro 

documental. 

Nesse direcionamento, é importante enfatizar que a descrição densa (GEERTZ, 

1973) dos procedimentos metodológicos adotados nesse estudo, bem como das atividades 

propostas nos blocos em sala de aula, possibilitou a garantia de sua validade (ROSA, 

2010). Finalizando, os pressupostos da teoria fundamentada foram utilizados durante as 

fases de observação, análise, categorização e interpretação dos resultados obtidos por meio 

dos instrumentos de coleta utilizados durante a condução desse estudo. 

Dessa maneira, de acordo com Gasque (2007), após a coleta, os dados foram 

analisados de maneira sistemática até a sua saturação teórica, pois dados novos ou 

relevantes não foram determinados e começam a se repetir. Nesse sentido, esses dados não 

agregam informações adicionais aos processo de categorização. Desse modo, o professor-
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pesquisador verificou a relevância dos códigos preliminares determinados na codificação 

aberta que se repetiram até que as categorias conceituais foram elaboradas por meio da 

codificação axial. 

 

3.3       Instrumentos de Coleta de Dados 

 

Durante o trabalho de campo, é importante que os pesquisadores utilizem diferentes 

tipos de instrumentos de coleta de dados para que se possam ratificar e validar as 

informações obtidas nesse processo (COSTA, 2013). Nesse direcionamento, os dados 

qualitativos dessa pesquisa foram coletados por meio dos seguintes instrumentos: 

 

3.3.1   Questionários 

 

O questionário é um dos meios mais tradicionais de coleta de dados, podendo 

atingir um grupo grande ou seleto de participantes (FIORENTINI; LORENZATO, 2007). 

Os dados qualitativos foram coletados por meio da aplicação de dois questionários (inicial 

e final) compostos por questões fechadas, abertas e mistas, para que os participantes 

possam expor as questões propostas de maneira ampla e abrangente. 

Nesse sentido, as questões fechadas são mais fáceis para serem codificadas, 

facilitando a preparação e a análise dos dados (SAMPIERI, COLLADO; LUCIO, 1994). 

Por outro lado, Rosa (2010) argumenta que as questões abertas, apesar de serem mais 

difíceis de serem respondidas, codificadas e interpretadas, oferecem para os participantes 

mais liberdade para responderem aos questionamentos solicitados. 

 

3.3.1.1 Questionário Inicial 

 

Esse questionário foi composto por20 questões, sendo 03 (três) fechadas, 12 abertas 

e 05 (cinco) mistas, que teve como objetivo traçar um perfil geral dos participantes desse 

estudo. 

 

3.3.1.2 Questionário Final 

 

Esse questionário foi composto por 12 questões abertas. O objetivo desse 

instrumento de coleta de dados foi verificar a percepção dos participantes sobre a presença 
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da Matemática no cotidiano, bem como verificar se as atividades elaboradas sob a 

perspectiva etnomatemática contribuíram para o processo de ensino e aprendizagem de 

conteúdos da Educação Financeira. 

Outro objetivo foi verificar se houve indícios do desenvolvimento do raciocino 

crítico e reflexivo desses participantes por meio da realização das atividades propostas nos 

blocos do registro documental desse estudo. 

 

3.3.2    Blocos de Atividades do Registro Documental 

 

Os registros documentais são compostos por papéis e documentos com informações 

que podem auxiliar os investigadores a compreenderam de uma maneira holística a 

problemática de um determinado estudo (COSTA, 2013). 

Nesse sentido qualquer material de registro, como, por exemplo, vídeos, áudios ou 

fotografias também podem ser utilizados para a coleta de dados durante a condução de uma 

determinada pesquisa (ROSA, 2010). 

Ressalta-se que o registro documental também pode ser composto pelas provas de 

exame, as atas das reuniões, os documentos de políticas educacionais, os registros 

públicos, os meios de comunicação, os documentos particulares e as biografias, pois 

contêm informações que podem auxiliar os pesquisadores a tomarem decisões sobre a 

problemática de um determinado estudo (LUDKE; ANDRÉ, 1986). 

Os documentos do registro documental desse estudo incluem os blocos de 

atividades propostas para os participantes, bem como o vídeo e a filmagem para registrar 

visualmente o comportamento desses participantes durante o período de realização das 

atividades propostas. 

Os áudios e as fotos também foram utilizados para que o professor-pesquisador 

pudesse obter de maneira consistente as informações constantes nos diálogos realizados 

entre os participantes desse estudo e esse profissional da educação nas atividades propostas 

nos blocos do registro documental. 

 

3.3.3    Diário de Campo 

 

No diário de campo do professor-pesquisador foram registradas as observações 

realizadas durante e depois da aplicação das atividades propostas em sala de aula. O 

principal objetivo desse procedimento é suprir as possíveis lacunas de obtenção de 
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informações proporcionadas por outros métodos de coleta de dados que foram adotados 

nesse estudo. Dessa maneira, o diário de campo é um: 

 
(...) um caderno de notas em que o pesquisador registra as conversas 

informais, observações do comportamento durante as falas, manifestações 

do interlocutor quanto aos vários pontos investigados e ainda duas 

impressões pessoais, que podem se modificar ao longo do tempo 

(ARAÚJO, DOLINA, PETEAN, MUSQUIM, BELLATO; LUCIETTO, 

2013, p. 54). 

Existe a necessidade de enfatizar que as informações obtidas por meio desses 

instrumentos de coleta de dados visaram auxiliar a professora-pesquisadora na obtenção da 

resposta à questão de investigação dessa pesquisa: 

 

Como a proposição do currículo trivium, fundamentado no programa 

etnomatemática, pode contribuir para o desenvolvimento da educação 

financeira de alunos do terceiro ano do ensino médio? 

 

Então, durante o processo de coleta de dados, o professor-pesquisador reuniu 

informações sobre a problemática estudada para verificar o seu desdobramento por meio da 

análise fundamentada nos dados que serão coletados durante a condução dessa pesquisa. 

 

3.4       Coleta de Dados 

 

A coleta de dados dessa pesquisa se iniciou em 27/02/2018 e terminou 

em05/07/2018, sendo conduzida durante o 1.º semestre de 2018, em uma escola pública 

estadual na localizada na Zona da Mata, no estado de Minas Gerais. 

Assim, essa coleta se iniciou com a aplicação do Questionário Inicial (Apêndice E) 

em 27/02/2018, antes do início da realização das atividades propostas nos blocos do 

registro documental, tendo continuidade com a realização dos blocos de atividades do 

registro documental (Apêndice F), que geraram os dados brutos que foram coletados para 

posterior análise e interpretação. 

Os registros dessas atividades foram recolhidos ao final de cada aula de acordo com 

o proposto no calendário escolar. As atividades propostas nesses blocos serviram para 

coletar os dados brutos qualitativos, que tem como objetivo subsidiar as respostas dadas 

aos questionamentos relacionados com a problemática desse estudo. 
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Durante o trabalho de coleta de dados, o professor-pesquisador anotou as suas 

observações em seu diário de campo e, também, gravou a realização das atividades dos 

blocos do registro documental para que pudesse capturar o comportamento e a participação 

dos participantes desse estudo durante o desenvolvimento das atividades dos blocos em 

sala de aula. 

Durante a realização das atividades propostas no registro documental, o professor-

pesquisador gravou as conversas dos participantes durante as aulas para possibilitar a 

coleta de informações referente às suas conversas. Esse momento foi importante para se 

pudesse detectar o que esses participantes estavam comentando em seus grupos. 

Desse modo, as aulas foram gravadas em áudio para propiciar um registro mais 

completo e abrangente das falas dos participantes, possibilitando que o professor-

pesquisador revesse as situações que ocorrem em sala de aula para, posteriormente, 

pudesse analisá-la detalhadamente. Depois de transcritas, essas gravações auxiliaram o 

professor-pesquisador na análise dos dados coletados e na interpretação de seus resultados. 

É importante ressaltar que as observações realizadas pelo professor-pesquisador 

foram registradas em seu diário de campo para que pudesse anotar os registros referentes à 

realização das atividades sobre porcentagem, juros simples e juros compostos, que foram 

propostas no registro documental desse estudo. 

Desse modo, o registro das observações realizadas durante a execução das 

atividades matemáticas curriculares propostas no registro documental também foram 

fontes de coleta de dados, pois o professor-pesquisador registrou as suas observações em 

seu diário de campo durante e após a aplicação dessas atividades. 

Esse material possibilitou a obtenção de informações que foram fornecidas no 

decorrer do trabalho de campo desse estudo, de maneira processual e analítica, por meio da 

utilização dos pressupostos da Teoria Fundamentada nos Dados. 

Finalizando o período de coleta de dados, esse trabalho de campo foi encerrado em 

05 de julho de 2018, com a aplicação do Questionário Final (Apêndice E) que foi entregue 

para os participantes responderem após a realização das atividades do registro documental 

(Apêndice F). 

O principal objetivo desse instrumento de coleta de dados foi verificar como 

perceberam as atividades propostas em sala de aula, bem como relacionaram esses 

conteúdos ao seu cotidiano. Esse questionário foi composto por 12 questões abertas. 

Em seguida, a professora-pesquisadora iniciou o processo analítico desse estudo 

com a análise aprofundada dos dados brutos, para que, posteriormente, pudesse proceder 
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com a interpretação dos resultados para que buscar uma resposta à questão de investigação 

proposta para essa pesquisa. 

 

3.4.1    Triangulação dos Dados 

 

A triangulação dos dados foi utilizada para propiciar o rigor metodológico desse 

estudo. Nessa triangulação foram utilizados dois questionários (inicial e final), as 

atividades dos blocos do registro documental e o diário de campo do professor-

pesquisador. A figura 08 mostra a triangulação dos dados obtidos por meio dos 

instrumentos utilizados para a coleta de dados desse estudo. 

 

Figura 8: Triangulação dos dados 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A triangulação dos dados é importante, pois vários instrumentos de coleta são 

utilizados para verificar a convergência e a corroboração dos dados coletados, analisados e 

interpretados com relação à problemática abordada (CRESWELL, 2010). 

Nesse direcionamento, a triangulação auxiliou o professor-pesquisador na obtenção 

da resposta para a questão de investigação de acordo com as fases da Teoria 

Fundamentada, pois a confrontação dos dados coletados possibilitou o desenvolvimento da 
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amostragem teórica, que propiciou a elaboração das categorias de análise para a 

determinação da resposta à problemática desse estudo. 

 

3.4.2   Confiabilidade da Análise dos Dados e da Interpretação dos Resultados 

 

Para que o professor-pesquisador pudesse assegurar a confiabilidade da análise dos 

dados e da interpretação dos resultados obtidos nesse estudo, a fórmula de consenso 

desenvolvida por Miles e Huberman (1994) foi adotada nessa investigação: 

 

         
                            

                                         
       

 

De acordo com essa fórmula, a verificação da confiabilidade da análise dos dados e 

da interpretação dos resultados obtidos é realizada por dois ou mais membros da equipe de 

investigação que revisam os dados brutos por meio da realização de codificações aberta e 

axial de maneira independente (MILES; HUBERMAN, 1994). 

Ressalta-se que, nesse estudo, essa verificação foi realizada pelo professor-

pesquisador e pelo seu orientador, que se reuniram para verificar as discrepâncias de 

codificação por meio da busca de soluções para resolvê-las por meio de discussões para 

negociar o consenso sobre essas categorizações. 

Em relação a esse procedimento metodológico, o professor-pesquisador e o seu 

orientador verificaram as divergências de codificações, buscando resolvê-las por meio de 

discussões para possibilitar o consenso para as possíveis categorizações. 

Em concordância com esse direcionamento, nesse processo, do total de 1314 

codificações determinadas para os instrumentos de coleta de dados brutos que foram 

utilizados nessa investigação, houve 133 divergências encontradas nesse processo. Por 

conseguinte, com a aplicação da fórmula do consenso tem-se que: 

 

         
    

          
       

    

    
             

 

Nesse contexto, a confiabilidade obtida para a codificação das respostas dadas para 

as questões dos questionários e, também, para as atividades propostas nos blocos do 

registro documental foi de 90,8%. 
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Então, Miles e Huberman (1994) afirmam que esse resultado é considerado 

confiável, pois é igual ou superior a 90%, que é o mínimo exigido como satisfatório para a 

obtenção do consenso. 

Assim, o conceito de consenso foi utilizado para garantir a confiabilidade da análise 

conduzida nessa pesquisa, bem como dos códigos preliminares e das categorias conceituais 

determinadas pelo professor-pesquisador e por seu orientador,que foram comparadas 

constantemente para determinar a obtenção da resposta para a questão de investigão desse 

estudo. 

 

3.5       Análise e Interpretação dos Dados 

 

Os dados brutos que foram coletados durante o trabalho de campo desse estudo 

constituíram a sua amostragem teórica. Esses dados foram coletados por meio dos 

instrumentos de coleta e, posteriormente, foram transcritos para que possam ser 

organizados, analisados e preparados para as codificações aberta e axial, propostas pela 

Teoria Fundamentada nos Dados. 

Na codificação aberta, os dados brutos foram codificados em códigos preliminares 

enquanto na codificação axial, os códigos preliminares foram codificados em categorias 

conceituais abstratas (GASQUE, 2007) que auxiliaram o professor-pesquisador na 

determinação da resposta para a questão de investigação desse estudo. 

A triangulação dos dados obtidos nos instrumentos de coleta também foi utilizada 

para auxiliar o professor-pesquisador na compreensão da questão de investigação desse 

estudo. 

É importante ressaltar que a triangulação é realizada por meio da utilização de 

diferentes instrumentos de coleta de dados, que têm como objetivo promover uma maior 

validade dos resultados obtidos nesse estudo. 
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4. UTILIZANDO AS CODIFICAÇÕES ABERTA E AXIAL PARA ANÁLISE DOS 

DADOS BRUTOS COLETADOS 

 

Esse capítulo apresenta o resultado da análise dos dados coletados nos 

questionários: inicial e final, bem como nos 3 (três) blocos de atividades das aulas do 

registro documental e na atividade final, que foram realizadas durante o trabalho de campo 

dessa pesquisa e, também, no diário de campo do professor-pesquisador. 

Assim, as respostas dos participantes para os questionários e para as atividades bem 

como o relato das aulas por meio das observações descritas pelo professor-pesquisador e 

registradas no diário de campo foram transcritas, codificadas e analisadas. 

Esses procedimentos foram realizados pelo professor-pesquisador a partir da 

obtenção dos dados coletados mediante o seu contato direto e interativo com os 

participantes durante a condução do trabalho de campo desse estudo no contexto escolar de 

realização dessa pesquisa. 

 

4.1       Contexto Escolar 

 

A escola na qual esse estudo foi conduzido se localiza em um município da zona da 

Mata, no Estado de Minas Gerais. Essa escola é pública estadual e atende 998 alunos em 

três turnos, diurno, vespertino e noturno, que estão matriculados no Ensino Fundamental I 

e II, Ensino Médio, Educação Integral, Tele Sala (Projeto Elevação da Escolaridade) e 

Educação Especial. A maioria dos alunos é proveniente da zona rural, sendo que os demais 

residem em bairros localizados próximos à escola. 

Essa instituição escolar possui 18 salas de aula, uma biblioteca, um laboratório de 

informática, uma sala de oficinas, uma quadra poliesportiva e um refeitório, 

disponibilizando, também, uma sala para os professores, uma sala para a direção, uma sala 

conjunta para a supervisão e coordenação e duas salas, nas quais funciona a secretaria da 

escola. 

 

4.2       Participantes do Estudo 

 

Esse estudo foi conduzido com 27 alunos regularmente matriculados no 3º ano do 

Ensino Médio. De acordo com os procedimentos metodológicos adotados nesse estudo, no 
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dia 28 de fevereiro de 2018, o professor-pesquisador discutiu com os alunos sobre como 

seria desenvolvida a realização desse estudo em sala de aula. 

Em seguida, os participantes receberam os Termos de Assentimento Livre e 

Esclarecido - TALE (Apêndice A) e os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido –

TCLE, que continham informações sobre a sua participação nessa pesquisa, para os pais ou 

responsáveis (Apêndice B) e para os alunos maiores (Apêndice C). 

Nesse mesmo dia, à noite foi realizada uma reunião com os pais ou responsáveis 

dos participantes menores para a apresentação dessa investigação. Desse modo, foram 

entregues 19 TALE para os alunos menores, de 12 a 17 anos, 19 TCLE para os pais ou 

responsáveis e 08 TCLE para os alunos maiores. 

Os TALE foram entregues para os alunos menores enquanto os TCLE foram 

entregues para os pais ou responsáveis desses alunos e, também, para os alunos maiores, 

para posterior autorização para participação nessa pesquisa, bem como para o início da 

coleta de dados desse estudo. 

Os pais ou responsáveis que não estiveram presentes receberam o TCLE por meio 

de seus filhos e, posteriormente, assinaram esse documento autorizando a participação 

desses alunos nesse estudo. 

Posteriormente, no dia 27 de fevereiro de 2018, 19 TALE dos alunos menores,19 

TCLE dos pais ou responsáveis e 08 TCLE dos alunos maiores foram retornados, para o 

professor-pesquisador, devidamente assinados pelos alunos menores e, também, pelos seus 

pais ou responsáveis, bem como pelos alunos maiores, autorizando a sua participação nesse 

estudo. Dessa maneira, nesse dia, esses alunos tornaram-se oficialmente os participantes 

dessa investigação. 

Com relação à caracterização dos participantes desse estudo, as respostas dadas 

para a questão: 1) Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino, do questionário inicial, mostram que 9 

(nove) participantes são do sexo masculino enquanto 18 são do sexo feminino. O gráfico 1 

mostra o sexo dos participantes desse estudo. 
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Gráfico 1: Sexo dos participantes 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

De acordo com a análise das respostas dadas para a questão: 1) Idade?, do 

questionário inicial, 9 (nove) participantes responderam que tinham 16 anos, 10 

responderam que tinham 17 anos, 5 (cinco) responderam que tinham 18 anos e 3 (três) 

responderam que tinham 19 anos. O gráfico 2 mostra a idade dos participantes desse 

estudo. 

 

Gráfico 2: Idade dos participantes 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Continuando com a identificação dos participantes desse estudo, as respostas dadas 

para a questão: 2) Onde você nasceu?a) Na cidade em que está localizada a escola em que 

você está estudando ( ), b) Em outra cidade ( ). Qual?, mostram que todos os participantes 

nasceram no estado de Minas Gerais, sendo que 23 participantes nasceram em Ponte Nova, 
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3 (três) nasceram em Rio Casca e 1 (um) nasceu em Santo Antônio do Grama. O gráfico 3 

mostra a cidade natal dos participantes desse estudo. 

 

Gráfico 3: Cidade natal dos participantes do estudo 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para a questão: 3) Você mora: a) Com a própria 

família ( ), b) com parentes ( ), c) Outra situação ( ). Qual?, mostra que 26 participantes 

moram com a própria família e 1 participante mora com o seu tio. O gráfico 4 mostra com 

quem os participantes desse estudo moram. 

 

Gráfico 4: Participantes que moram com a família 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As respostas dadas para a questão: 4) Quantas pessoas residem em sua casa, além 

de você? a) Entre 1 e 3 (  ), b) Entre 4 e 6 (  ), c) Acima de 6 (  ), d) Outra situação (  ). 

Qual?, mostram que 15 participantes residem com um número de pessoas que varia de um 

a três, 10 residem com um número de pessoas que varia de quatro a seis e 2 (dois) residem 
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com mais de seis pessoas. O gráfico 5 mostra quantidade de pessoas que residem com os 

participantes na mesma casa. 

 

Gráfico 5: Número de pessoas que residem na mesma casa com os participantes 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para a questão: 5) A sua família reside em imóvel: a) 

Próprio (  ), b) Alugado (  ), c) Financiado (  ), d) Outra situação (  ). Qual?, mostra que 

20 participantes moram em imóvel próprio e 7 (sete) moram em imóvel alugado. O gráfico 

6 mostra se os participantes desse estudo residem em imóvel próprio ou alugado. 

 

Gráfico 6: Participantes que residem em imóvel próprio ou alugado 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Em seguida, o professor-pesquisador procedeu com a análise das respostas dadas 

para a questão: 6) Qual a sua participação na vida econômica do seu grupo familiar? a) 

Não trabalho e sou sustentado pela família ou por outras pessoas (  ), b) Trabalho, mas 

recebo ajuda financeira da família ou de outras pessoas (  ), c) Trabalho, mas sou 
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responsável apenas pelo meu próprio sustento (  ), d) Trabalho e contribuo para o sustento 

da família (  ). 

Os resultados dessa análise mostram que 18 participantes não trabalham e são 

sustentados pela família e por outras pessoas, 3 (três) trabalham, mas recebem ajuda 

financeira da família ou de outras pessoas, 5 (cinco) trabalham e contribuem para o 

sustento de sua família enquanto 1 (um) participante trabalha, sendo responsável pelo seu 

próprio sustento. O gráfico 7 mostra a participação dos participantes desse estudo na vida 

financeira de suas famílias. 

 

Gráfico 7: Participação na vida financeira da família 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As respostas dadas para a questão: 7) Em que faixa melhor se enquadra a renda 

bruta mensal (sem descontos) de seu grupo familiar (soma dos rendimentos de todos os 

residentes em sua casa)? a) Não temos renda, apenas o bolsa família (  ), b) R$ 930,00 (  ), 

c) entre R$ 931,00 e R$ 1.862,00 (  ), d) Entre R$ 1.863,00 e R$ 4.655,00 (  ), e) Acima de 

R$ 4.655,00 (  ), mostram que 8 (oito) participantes têm a renda bruta mensal (sem 

descontos) de seu grupo familiar de exatamente R$ 930,00. 

Esses resultados também mostram que 10 participantes têm a renda bruta mensal de 

seu grupo familiar compreendida entre R$ 931,00 e R$ 1.862,00, 7 (sete) participantes têm 

a renda bruta mensal de seu grupo familiar compreendida entre R$ 1.863,00 e R$ 4.655,00 

e 2 (dois) participantes têm a renda bruta mensal de seu grupo familiar acima de R$ 

4.655,00. O gráfico 8 mostra a renda bruta familiar dos participantes desse estudo. 
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Gráfico 8: Renda bruta familiar dos participantes 

 
a 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Terminada a caracterização dos participantes desse estudo, o professor-pesquisador 

procedeu com a descrição dos procedimentos metodológicos utilizados no processo 

analítico realizado nessa investigação. 

 

4.3       Procedimentos Metodológicos Utilizados na Análise dos Dados 

 

Primeiramente, o professor-pesquisador utilizou a técnica da amostragem teórica 

para definir os dados brutos coletados por meio da anotação de indicadores,palavras, ações 

e conceitos que emergiram durante o processo da análise dos dados. 

Após o levantamento dos dados brutos iniciais, os procedimentos de codificação e 

categorização desses dados foram iniciados de maneira sistemática e simultânea até que 

ocorresse a sua saturação teórica (GASQUE, 2007). 

É importante ressaltar que, nesse processo, os dados começaram a se repetir, pois 

informações novas ou relevantes deixaram de ser encontradas. 

Em seguida, após a codificação dos dados brutos coletados por meio da 

instrumentalização utilizada nesse estudo por meio da amostragem teórica, as informações 

foram analisadas, conceituadas e relacionadas entre si. 

Dessa maneira, o processo analítico das informações presentes nos dados foi 

iniciado com a Codificação Aberta. Nesse processo, os dados foram examinados 

cuidadosamente por meio da análise realizada linha a linha, frase a frase e parágrafo a 

parágrafo. 
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Posteriormente, os dados foram divididos em partes distintas e comparados para 

que o professor-pesquisador pudesse verificar as semelhanças e as diferenças entre as 

informações obtidas nesse processo (STRAUSS; CORBIN, 1990). 

Essa abordagem possibilitou que o professor-pesquisador determinasse os códigos 

preliminares que emergiram por meio da análise dos dados brutos. O Quadro04: mostra um 

exemplo desse processo de codificação aberta. 

 

Quadro 4: Exemplo de codificação aberta 

Dados Brutos Coletados Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Utilizo o computador (1) para os estudos (2), para as 

pesquisas (1) e para navegar (3) e para as redes sociais 

(4). 

Passar fotos através do USB (5), armazenar vídeos, 

músicas, fotos e documentos (5). 

Trabalhos (3), videoaulas (3), jogos e músicas (6). 

Uso muito o computador (1) para o lazer (6) para 

quando preciso estudar (2) e para os trabalhos 

escolares (8). 

Uso o computador (1) para fazer pesquisas da escola 

(3) e para facebook (4). 

Uso o computador (1) apenas se for necessário (2), 

pois uso o conteúdo matemático das próprias aulas (8). 

Não tenho computador (1), mas uso o celular (1) para 

as pesquisas (3) e atividades escolares (8). 

(1) Instrumentos tecnológicos 

(2) Utilização de instrumentos 

tecnológicos para estudos 

(3) Busca de informações e 

realização de pesquisas escolares 

(4) Promove a interação e a 

comunicação 

(5) Utilidade dos instrumentos 

tecnológicos 

(6) Entretenimento 

(7) Acesso à Internet 

(8) Conteúdos matemáticos e 

atividades escolares 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Posteriormente, de acordo com Strauss e Corbin (1990), esses dados foram 

agrupados e comparados entre si para que o professor-pesquisador pudesse determinar as 

semelhanças e as diferenças entre as informações obtidas na condução desse processo, 

possibilitando a determinação dos códigos preliminares que emergiram a partir da análise 

dos dados brutos coletados na amostragem teórica. 

Assim, prosseguindo com o processo proposto por Strauss e Corbin (1990), a 

codificação axial iniciou-se através de uma análise detalhada dos códigos preliminares 

obtidos na codificação aberta. Nesse direcionamento, esses códigos preliminares foram 

reagrupados para a obtenção das categorias que foram originadas por meio dos códigos 

conceituais. 
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Esse processo teve como objetivo a reorganização dos códigos preliminares em um 

nível maior de abstração por meio do desenvolvimento da codificação axial. O quadro 05 

mostra um exemplo da codificação axial utilizada nesse estudo para a obtenção das 

categorias conceituais. 

 

Quadro 5: Exemplo de codificação axial 

Codificação Aberta 

(Códigos preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(3) Busca de informações e realização de pesquisas 

escolares 

(4) Promove a interação e a comunicação. 

Literacia: utilização de instrumentos 

comunicativos 

(8) Conteúdos matemáticos e atividades escolares Materacia: utilização de instrumentos 

analíticos 

(1) Instrumentos tecnológicos 

(2) Utilização de instrumentos tecnológicos para 

estudos 

(5) Utilidade dos instrumentos tecnológicos 

(6) Entretenimento 

(7) Acesso à Internet 

 

 

Tecnoracia: utilização de 

instrumentos materias e tecnológicos 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Desse modo, ressalta-se que a coleta dos dados brutos e a análise dos resultados 

obtidos ocorreram de maneira simultânea durante o desenvolvimento de todas as etapas da 

condução desse estudo. Esse é um aspecto importante do desenvolvimento da Teoria 

Fundamentada nos Dados. 

Em concordância com esse contexto, apresenta-se a organização e a análise dos 

dados brutos coletados nos instrumentos utilizados durante a condução do trabalho de 

campo dessa investigação. 

 

4.4       Instrumentos de Coleta e Análise dos Dados 

 

O processo de coleta e da análise dos dados ocorreu simultaneamente durante todas 

as etapas da condução desse estudo, pois essa é uma característica importante da Teoria 

Fundamentada. Nesse contexto, apresenta-se a análise dos dados coletados nos 

instrumentos de coleta utilizados durante a realização do trabalho de campo dessa 

pesquisa. 
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4.4.1    Dados Coletados no Questionário Inicial 

 

A análise dos dados mostra que 27 participantes desse estudo responderam a esse 

questionário, que foi aplicado no dia 27 de Fevereiro de 2018, antes do início da realização 

dos blocos de atividades propostos no registro documental desse estudo. 

 

4.4.1.1. Análise dos Dados Coletados no Questionário Inicial 

 

Como as questões de 1 a 7 desse questionário estavam relacionadas com a 

descrição do perfil geral dos participantes dessa pesquisa, que eram necessárias para a 

obtenção de informações referentes ao seu sexo, à sua idade e ao seu nível 

socioeconômico, as informações obtidas com a análise desses brutos foram registradas no 

tópico: 4.2. Participantes do Estudo, desse capítulo. 

Continuando com a condução da análise das questões do questionário inicial desse 

estudo, as respostas dadas para a questão: 08a) Explique para quais atividades você utiliza 

o computador?, mostram que 8 (oito) participantes utilizam o computador para os estudos, 

1 (um) participante utiliza esse instrumento tecnológico para o lazer enquanto 11 

participantes utilizam o computador para o lazer e, também, para os estudos. 

Por exemplo, o participante M4 respondeu que: "Uso muito para o lazer e quando 

preciso para estudar” enquanto a participante F9 afirmou que utiliza o computador “Para as 

redes sociais e estudos”. 

É importante ressaltar que 1 (um) participante respondeu que utiliza o celular, pois 

não possui um computador. Por exemplo, a participante F11 comentou que: “Não utilizo o 

computador, porque não o possuo, mas utilizo o celular para a pesquisa”. 

De modo similar, 1 (um) participante respondeu que não utiliza o computador 

enquanto 3 (três) participantes afirmaram que não possuem esse recurso tecnológico em 

casa. Por outro lado, 2 (dois) participantes não responderam essa questão. A tabela 1 

mostra as respostas dadas pelos participantes desse estudo para essa questão. 
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Tabela 1: Respostas dadas pelos participantes para a questão 8a 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As respostas dadas para a questão: 08b) Você utiliza o computador para realizar 

tarefas escolares de matemática? Explique, mostram que 5 (cinco) participantes utilizam o 

computador para realizar trabalhos escolares de matemática e de outras disciplinas, 3 (três) 

participantes utilizam o computador para realizar somente tarefas de matemática enquanto 

2 (dois) participantes utilizam o computador para realizar tarefas escolares somente de 

outras matérias, mas não para a matemática. 

É importante ressaltar que 4 (quatro) participantes utilizam o celular para auxiliá-

los na realização das tarefas escolares de matemática. Por exemplo, a participante F15 

respondeu que: “No momento estou sem internet, mas uso o celular para fazer pesquisas” 

enquanto 9 (nove) participantes não utilizam o computador para a realização dessas tarefas, 

“pois não é necessário”. Desse modo, a participante F7 afirmou que: “Não, pois posso 

fazer uma conta tranquilamente, sem o computador”. 

Por outro lado, 1 (um) participante não utiliza o computador para a realização das 

tarefas de matemática, pois não tem acesso à internet, 2 (dois) participantes não utilizam o 

computador porque não o possui enquanto 1 (um) participante não respondeu
11

 essa 

questão. A tabela 2 mostra as respostas dadas pelos participantes desse estudo para essa 

questão. 

 

 

 

 

                                                           
11

É importante ressaltar que os participantes que não responderam as questões dos questionários e nem 

resolveram as situações-problema dos blocos de atividades as deixaram em branco nos espaços destinados às 

respostas desses instrumentos de coleta de dados. 
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Tabela 2: Respostas dadas pelos participantes para a questão 8b 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Com relação à questão: 09) Você utiliza a calculadora na escola? Explique, a 

análise dos dados mostra que 17 participantes responderam que não utilizam a calculadora 

na escola porque não é permitido pelos professores. Por exemplo, a participante F19 

respondeu que: "Não, além de não ser permitido, fazer contas no caderno é bem mais útil, 

pois na prova não se pode usar”. 

Por outro lado, 10 participantes utlilizam a calculadora em sala de aula quando 

existe a necessidade do desenvolvimento de atividades curriculares. Por exemplo, o 

participante M10 afirmou que “Às vezes, para ter certeza do resultado”. 

Continuando com essa linha de raciocínio, as respostas dadas para a questão: 09a) 

Você utiliza a calculadora fora da escola? Explique, mostram que 19 participantes 

responderam que utilizam a calculadora fora da escola para que possam ter agilidade, bem 

como certeza dos resultados buscados na resolução das situações-problema a serem 

resolvidas. 

Por exemplo, o participante M8 comentou que: "Sim, pois em alguns momentos é 

necessário para fazer o cálculo é mais rápido é mais eficiente”. Por outro lado, 8 (oito) 

participantes afirmaram que não utilizam a calculadora fora do contexto escolar. Por 

exemplo, o participante M12 relatou que: “Não, pois fazer os cálculos sempre nos deixa 

mais espertos para fazer as contas”. 

Com relação ao entendimento básico de conceitos financeiros, a análise das 

respostas dadas para a questão: 10) Explique o que você entende por porcentagem?, mostra 

que 6 (seis) participantes responderam que porcentagem é um desconto dado em alguma 

mercadoria. 
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Por exemplo, a participante F7 respondeu que: “Porcentagem é um atrativo para o 

consumidor que está relacionado com desconto”. De modo similar, a participante F15 

respondeu que: “A primeira coisa que vem na cabeça por porcentagem é o desconto nas 

lojas”. 

Continuando com a análise dessa questão, 1 (um) participante respondeu que a 

“porcentagem está em quase tudo”, 6 (seis) participantes responderam que a porcentagem é 

uma fração decimal enquanto 5 (cinco) participantes afirmaram que a porcentagem está 

relacionada com o valor parcial de um número ou com o seu valor expresso. 

Por outro lado, 6 (seis) participantes não souberam explicar o significado de 

porcentagem enquanto 3 participantes não responderam essa questão. A tabela 3 mostra as 

respostas dadas pelos participantes desse estudo para essa questão. 

 

Tabela 3: Respostas dadas pelos participantes para a questão 10 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As respostas dadas para a questão: 11) Explique o que você entende por desconto, 

mostram que 3 (três) participantes responderam que desconto é uma porcentagem enquanto 

18 participantes afirmaram que desconto é uma redução no preço. 

Similarmente, para 1 (um) participante, o desconto é uma taxa retirada do valor 

normal enquanto para 2 (dois) participantes, o desconto é um valor descontado do preço 

original de um determinado produto. 

Por outro lado, 1 (um) participante não soube explicar o significado de desconto 

enquanto 2 (dois) participantes não responderam essa questão. A tabela 4 mostra as 

respostas dadas pelos participantes desse estudo para essa questão. 
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Tabela 4: Respostas dadas pelos participantes para a questão 11 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Com relação à utilização dos cartões de crédito, a análise das respostas dadas para a 

questão: 12) Explique que você pensa a respeito de compras feitas com o cartão de 

crédito?, mostra que 4 (quatro) participantes comentaram que, às vezes, a utilização do 

cartão de crédito é vantajosa para realizar as compras enquanto 6 (seis) participantes 

responderam que o cartão de crédito é uma forma segura e prática de portar o dinheiro. 

Por outro lado, 2 (dois) participantes entendem que o cartão de crédito é uma 

maneira de se dividir a compra realizada enquanto que, para 2 (dois) participantes, o cartão 

de crédito é uma maneira para pagar as compras depois de realizadas. 

É importante ressaltar que 4 (quatro) participantes responderam que não utilizam o 

cartão de crédito por cobrarem juros altos, 1 (um) participante relatou que ao utilizar o 

cartão de crédito paga-se uma taxa de juros enquanto 4 (quatro) participantes 

argumentaram que se o cartão de crédito não for utilizado de maneira correta acaba sendo 

um problema para os consumidores. 

Nesse sentido, 3 (três) participantes não aconselharam a utilização do cartão de 

crédito, pois há risco de endividamento. Por exemplo, a participante F7 respondeu: “Que 

não se gasta mais do que se pode”. Por outro lado, 1 (um) participante afirmou que “não 

tenho conhecimento desse assunto”. A tabela 5 mostra as respostas dadas pelos 

participantes para essa questão. 
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Tabela 5: Respostas dadas pelos participantes para a questão 12 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Continuando com essa análise, as respostas dadas para a questão: 13) Explique se 

comprar à vista é bom negócio?, mostram que 13 participantes responderam que, ao se 

comprar à vista, os consumidores evitam pagar juros, 6 (seis) participantes argumentaram 

que na compra à vista, os compradores pagam um preço menor pelo produto adquirido, 5 

(cinco) participantes comentaram que ao se pagar uma compra à vista, os consumidores 

não se endividam enquanto 3 (três) participantes não responderam essa questão. 

Nesse contexto, as respostas dadas para a questão: 14) Explique o que são juros?, 

mostram que 5 (cinco) participantes responderam que os juros são uma taxa cobrada sobre 

o valor pago, 13 participantes responderam que os juros são um valor a cobrado a mais no 

produto, 4 (quatro) participantes responderam que os juros são um imposto, 2 (dois) 

participantes responderam que os juros são uma porcentagem sobre o valor negociado 

enquanto 1 (um) participante respondeu que os juros correspondem a uma multa cobrada 

no comércio. 

Por outro lado, 1 (um) participante comentou que não sabe
12

 o significado de juros 

enquanto 1 (um) participante não respondeu essa questão. A tabela 6 mostra as respostas 

dadas pelos participantes desse estudo para essa questão. 

 

 

                                                           
12

É importante ressaltar que nas respostas dadas para as questões dos instrumentos de coleta de dados, os 

particpantes que não souberam responder a uma determinada questão, escreveram “não sei” no espaço 

destinado para as suas respostas. 
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Tabela 6: Respostas dadas pelos participantes para a questão 14 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Para verificar se os participantes desse estudo saberiam diferenciar entre os juros 

simples e os compostos, a análise das respostas dadas para a questão: 14a) Explique se há 

diferença entre juros simples e compostos, mostra que 5 (cinco) participantes responderam 

que existe diferença entre juros simples e compostos, pois os juros compostos são mais 

elevados do que os simples. 

Seguindo essa linha de raciocínio, 6 (seis) participantes afirmaram que essa 

diferença existe, pois os juros simples são cobrados sobre um valor inicial enquanto os 

juros compostos são juros sobre juros enquanto 3 (três) participantes responderam que 

existe uma diferença entre juros simples e juros compostos, pois os juros simples são 

cobrados sobre um valor inicial, enquanto os juros compostos são abusivos e praticados 

pelos bancos. 

Por outro lado, 11 participantes não souberam responder essa questão enquanto 2 

(dois) participantes não a responderam. A tabela 7 mostra as respostas dadas pelos 

participantes desse estudo para essa questão. 

 

Tabela 7: Respostas dadas pelos participantes para a questão 14a 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Para verificar o entendimento dos participantes desse estudo sobre a inflação, as 

respostadas dadas para a questão: 15) Explique o que é inflação?, 3 (três) participantes 

responderam que a inflação é um mecanismo utilizado pelo governo para pagar as suas 

contas quando se encontram fora do controle, 4 (quatro) participantes responderam que a 

inflação é o aumento nos preços dos produtos enquanto 2 (dois) participantes 

argumentaram que a inflação é uma multa cobrada pelo atraso no pagamento de contas. 

É importante ressaltar que 7 (sete) participantes responderam que a inflação é uma 

punição para pessoas enquanto 5 (cinco) desses participantes confundiram o termo inflação 

com infração. Por exemplo, a participante F7 respondeu que inflação é “quando alguém 

está infringindo alguma lei” enquanto o participante M8 afirmou que inflação é o “ato ou 

ação de infligir uma lei ou regra”. 

Por outro lado, 5 (cinco) participantes não souberam responder essa questão 

enquanto 6 (seis) participantes não a responderam. A tabela 8 mostra as respostas dadas 

pelos participantes desse estudo para essa questão. 

 

Tabela 8: Respostas dadas pelos participantes para a questão 15 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Nesse contexto, a análise das respostas dadas para a questão: 16) Em sua opinião 

investir dinheiro em longo prazo na caderneta de poupança é um bom negócio? Explique a 

sua resposta, mostra que15 participantes responderam que a caderneta de poupança é um 

bom negócio, pois é uma maneira para guardar dinheiro para a aquisição de bens materiais 

no futuro. 

Por exemplo, a participante F11 respondeu que:"Sim, pois a partir dos anos que o 

dinheiro for deixado no banco aquele valor vai aumentando. E, futuramente pode ser um 

dinheiro bem gasto como uma entrada numa casa ou carro”. 
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Por outro lado, 9 (nove) participantes afirmaram que não sabem o que é caderneta 

de poupança, 2 (dois) participantes não responderam essa questão enquanto participante 

argumentou que a caderneta de poupança não é um bom negócio. 

É importante ressaltar que a análise das respostas dadas para a questão:17) Explique 

o que é financiamento? Conhece alguém que já utilizou deste meio para adquirir algum 

bem? Explique se é uma boa opção para ser usada?, mostra que 5 (cinco) participantes 

afirmaram que o financiamento é uma maneira de comprar algum produto em prestações 

por meio do pagamento de uma entrada e da divisão do valor restante em parcelas. Esses 

participantes também afirmaram que conhecem pessoas que utilizaram financiamento, pois 

dependendo de suas condições, pode ser uma boa opção. 

Nesse direcionamento, 15 participantes responderam que o financiamento é uma 

operação em que os bancos emprestam uma determinada quantia, na maioria das vezes, 

cobrando juros altos e, também, afirmaram conhecer pessoas que utilizaram financiamento 

anteriormente. Esses participantes também comentaram que o financiamento não é um 

bom negócio. 

Por outro lado, 4 (quatro) participantes não responderam essa questão enquanto 3 

participantes responderam que não sabem o que é financiamento. A tabela 9 mostra as 

respostas dadas pelos participantes desse estudo para essa questão. 

 

Tabela 9: Respostas dadas pelos participantes para a questão 17 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

Continuando com a análise do conteúdo de porcentagem, as respostas dadas para a 

questão: 18) Você se lembra de ter aprendido algum conteúdo sobre porcentagem na 

escola? Quais?, mostram que 8 (oito) participantes responderam que aprenderam 

porcentagem na escola por meio da utilização de juros simples, juros compostos e potência 

de dez. 

De modo similar, 11 participantes afirmaram que aprenderam porcentagem na 

escola que relacionada com os conteúdos geométricos e de aumento e desconto de 
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mercadorias. Por outro lado, 6 (seis) participantes não responderam essa questão enquanto 

2 (dois) participantes afirmaram que não aprenderam esse conteúdo na escola. 

Nesse direcionamento, a análise das respostas dadas para a questão: 18a) Você se 

lembra de ter utilizado o conteúdo de porcentagem fora da escola? Cite alguns exemplos, 

mostra que 10 participantes responderam que não se lembram de ter utilizado o conteúdo 

de porcentagem fora da escola, 5 (cinco) participantes comentaram que utilizaram o 

conteúdo de porcentagem anteriormente, fora da escola, como, por exemplo, em cursos 

profissionalizantes. 

Nesse sentido, 12 participantes afirmaram que utilizam o tema porcentagem nas 

tarefas realizadas em seu cotidiano, como por exemplo, nas compras, nas situações de suas 

casas e no cálculo de desconto. 

Com relação à exposição dos participantes às mídias, as respostas dadas pelos 

participantes para a questão: 19) Você acredita nas propagandas de televisão, rádio e 

jornal sobre as promoções em lojas e supermercados? Explique a sua resposta, mostram 

que 21 participantes responderam que não acreditam nas propagandas. 

Para esses participantes, geralmente, as propagandas são falsas, na maior parte das 

situações apresentadas porque existe uma manipulação dos preços. Por exemplo, a 

participante F17 respondeu que: "Não. É um jeito de enganar os clientes e fazer com que 

eles comprem mesmo sem precisar”. 

Por outro lado, 2 (dois) participantes responderam que acreditam nas promoções 

realizadas pelo comércio enquanto 4 (quatro) participantes afirmaram que, às vezes, 

acreditam nas promoções promovidas pelo comércio. Por exemplo, o participante M14 

respondeu que: “Às vezes. Quando não são muito demonstrativas querendo apenas uma 

jogada de marketing”. 

A análise das respostas dadas pelos participantes para a última questão do 

questionário inicial: 19a) Qual é a sua opinião sobre as promoções e Black Friday em 

lojas e shoppings centers?, mostra que 2 (dois) participantes não souberam opinar a 

respeito dessas promoções. 

Por outro lado, 15 participantes responderam que essas promoções são propagandas 

enganosas, pois no período próximo ao evento aumentam os preços dos produtos e, depois, 

conferem um desconto sobre o novo preço com o aumento enquanto 10 participantes 

comentaram que as promoções e as Black Fridays são vantajosas somente para os 

comerciantes. 
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Finalizando a análise das questões propostas no questionário inicial, as respostas 

dadas para a questão: 20) Você decide comprar um celular. Em uma determinada loja, o 

aparelho que você deseja custa R$ 240,00 e está em promoção com um desconto de 10%. 

Qual é o desconto? Quanto você pagará pelo aparelho?, mostra que 1 (um) participante 

respondeu que “não sei informar o que é questionado” enquanto 3 (três) participantes não 

responderam essa questão. 

Por outro lado, 1 (um) participante respondeu erroneamente que o preço final será 

de R$ 230,00 enquanto 22 participantes responderam que o desconto de 10% equivale a R$ 

24,00, portanto, o preço pago pelo aparelho será de R$ 216,00. Por exemplo, a figura 09 

mostra a resolução da participante F7 para essa questão. 

 

Figura 9: Resolução da questão 20 pela participante F7 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor pesquisador 

 

Nesse direcionamento, a figura 10 mostra que o participante M18 resolveu essa 

questão utilizando uma regra de três para determinar o valor do desconto e encontrar o 

valor final do produto. 
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Figura 10: Resolução da questão 20 pelo participante M18 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor pesquisador 

 

Após a apresentação e análise dos dados brutos coletados no questionário inicial, 

apresentam-se as codificações aberta e axial desse instrumento de coleta de dados.  

 

4.4.1.2 Codificação Aberta dos Dados Brutos Coletados no Questionário Inicial 

 

O objetivo da codificação aberta está relacionado com a identificação, a codificação 

e o início da descrição da problemática indicada nos dados brutos. No decorrer dessa fase 

analítica, o professor-pesquisador determinou os dos códigos preliminares e as categorias 

conceituais, que foram orientadas pelo fenômeno estudado nessa investigação. 

As codificações aberta e axial foram realizadas pelo professor-pesquisador em 

consenso com o seu orientador, pois estavam em concordância com as fundamentações 

teórica e metodológica utilizadas nesse estudo. 

Por exemplo, o quadro 6 mostra os dados brutos coletados, bem como a 

determinação dos códigos preliminares referentes às questões abertas do questionário 

inicial. 
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Quadro 6: Codificação aberta do questionário inicial 

Dados Brutos Coletados Codificação Aberta 

Códigos Preliminares 

Utilizo o computador (1) para os estudos (2), para as pesquisas (1) 

e para trabalhos escolares (2), para navegar (3) e para as redes 

sociais (4). 

Trabalhos (3), videoaulas (3), jogos e músicas (6). 

Uso muito o computador (1) para o lazer (6) e quando preciso 

estudar (2). 

Uso o computador (1) para fazer pesquisas da escola (3) e para 

facebook (4). 

Acesso à internet (7), programas de edição (5), pesquisas 

escolares (3). 

Uso o computador (1) apenas se for necessário (2), pois uso o 

conteúdo matemático das próprias aulas (8). 

Não tenho computador (1), mas uso o celular (1) para as pesquisas 

(3) e atividades escolares (8). 

Como não tenho internet (7), o computador (1) fica mais 

desligado (2), quando ligado eu jogo (6), pesquiso (3) e escuto 

músicas (6). 

Para assistir vídeos (6) e aulas (2) e jogar (6). 

Uso o computador (1) para as redes sociais (4), pesquisas (3), 

jogos (6) e filmes (6). 

Pesquisas em geral (3), redes sociais (4) e notícias (3). 

Para executar trabalhos da escola (2) e pesquisas (3). 

Uso o computador (1) para pesquisar (3) quando tenho dúvidas 

sobre a matéria (3). 

Uso o computador (1) para ver videoaulas (2), rever uma matéria 

que foi passada em sala de aula (2). 

Não tenho acesso à internet (7), então não utilizo o computador 

(2). 

Além das calculadoras (1) não serem permitidas (2), fazer contas 

no caderno é bem mais útil (9), pois na prova não se pode usar (2). 

Uso o computador (1) não só para trabalhos de matemática (2), 

mas também de outras matérias (2). 

Às vezes, uso o computador (1) para ter certeza do resultado (2), 

pois é mais rápido e eficiente (5). 

Não preciso utilizar (2) o computador (1) para fazer as tarefas 

escolares (8). 

Uso o computador (1) fora da escola (10), pois em alguns 

momentos é necessário para fazer os cálculos cotidianos (11). 

Posso fazer uma conta tranquilamente (8) sem usar (2) o 

computador (1). 

Para fazer as contas (8) não preciso de internet (7), pois fazer os 

cálculos e as contas sempre (8) nos deixa mais espertos (12). 

Utilizo a calculadora (1) na escola quando é necessário (2), para 

fazer algumas contas, para cálculos complexos (8) e caso tenha 

alguma dúvida para ter certeza do resultado (5). 

Em alguns momentos fazer o cálculo (8) com as calculadoras (1) é 

mais rápido é mais eficiente (5). 

Uso a calculadora (1) fora da escola (10) para fazer os cálculos da 

prova do SENAI (11) e para resolver problemas do dia a dia (12). 

Na maioria das vezes, uso a calculadora fora da escola (10) para 

conferir os resultados de compras (11) e para quando tenho 
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dúvidas em fazer uma conta mais complexa (9). 

Uso a calculadora fora da escola (10), pois na matemática do meu 

dia a dia tenho que usar cálculos (11) para resolver os problemas 

(12). 

Não uso a calculadora na escola porque não é permitido (13). 

Na prova (8) não podemos usar a calculadora (13). 

A calculadora não tem tanta utilidade (9) se no vestibular não é 

autorizado o seu uso (13). 

Eu sei fazer bem as contas (8) sem que seja preciso usar a 

calculadora (13) e fazer contas no caderno é bem mais útil (9). 

Não quero aprender usando calculadora (13) porque fazer os 

cálculos contas sempre nos deixa espertos (12). 

A porcentagem (14) é usada para calcular descontos (16). 

Porcentagem (14) é um número que será dividido por cem (16) 

Porcentagem (14) é uma fração com denominador cem (8). 

Porcentagem (14) é um número decimal (8). 

Ainda estou aprendendo porcentagem (8). 

Porcentagem (14) é um atrativo para o consumidor (11) que só faz 

a população gastar mais do que pode (17). 

O desconto é a redução do valor ou do preço de um produto 

comercializado (15). 

Desconto (14) é quando você vai comprar um produto e a loja 

diminui o valor para vender (16). O vendedor diminui o preço 

para convencer o comprador (17). 

Desconto (14) é quando se diminui o preço original de uma 

mercadoria (14). 

Desconto (14) é uma queda no preço de um produto ou a redução 

no valor de um produto (14). 

Não sei explicar direito o que é desconto (18). 

Desconto (14) é um valor que é descontado do preço original do 

produto (15) para que o comprado pague menos pela mercadoria 

(16). 

O desconto (14) é um valor x retirado dos 100% de um valor y 

(15). 

O cartão de crédito (19) é uma forma prática de não carregar 

dinheiro (15) e de evitar ser assaltado (17). 

Não há vantagem no uso de cartão de crédito (17) porque os juros 

são altíssimos (16) e a dívida dobra de valor (15). 

Ao comprar com o cartão de crédito (19) você paga uma taxa pelo 

seu uso (16). 

É mais prático fazer compras (20) utilizando o cartão de crédito 

(19), porém, o preço aumenta razoavelmente (17). 

O cartão de crédito (19) é um meio para comprar algo que você 

não teria dinheiro para comprar à vista (15). 

Não vejo algo de bom (17) comprar com o cartão de crédito (19), 

uma vez que não tenho dinheiro (16). 

Comprar com cartão de crédito é perigoso (17). O cartão de 

crédito (19) precisa ser utilizado de forma certa (17), pois os juros 

são muito altos (16). 

O cartão de crédito é uma forma de se efetuar uma compra (19) e 

pagar um produto com prazo maior de tempo, em parcelas (16). 

Eu só acho que o cartão de crédito é vantajoso (20) pelo fato de 

que se você não tiver dinheiro na hora pode pagar no final do mês 

(17). 

Quando não tenho dinheiro pago no cartão (19). Contudo, o uso 
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do cartão de crédito não é bom porque depois cobra juros (17). 

Às vezes, o uso do cartão de crédito (19) é vantajoso se for bem 

utilizado e com responsabilidade (17), pois temos que controlar o 

seu uso (16). 

Comprar à vista é um bom negócio (17), pois você evita pagar 

juros (16). 

Comprando a vista, você paga um preço menor na mercadoria 

(17), pois você ganha um desconto (15). 

O pagamento à vista é um ótimo negócio (17), pois o preço do 

produto diminui (15), saindo mais barato porque não tem juros 

(16). 

Pagando à vista você não corre o risco de ser enganado ou ficar 

endividado (17), pois você paga tudo de uma vez, ficando livre de 

juros (16). 

O pagamento a vista é um ótimo negócio (17), pois não haverá 

taxa de juros abusivos (16) ou aumento no preço da mercadoria 

(15). 

Comprando a prazo você paga mais (17). 

Não entendo sobre juros simples e compostos (18). 

Juros é uma taxa cobrada em porcentagem (14) sobre o 

parcelamento de uma mercadoria (16) que é comprada em 

prestações (15). 

Ainda não tenho conhecimento sobre a diferença entre juros 

simples e compostos (18). 

Os juros (14) são cobrados (15) quando não pagamos uma 

mercadoria no prazo certo (16). 

Os juros (14) são um acréscimo no valor de um produto (15) 

quando dividimos o preço de uma mercadoria em várias vezes 

(16) com parcelamento (15). 

Juros (14) são um valor que você paga (15) quando atrasa o 

pagamento de uma prestação (16), de acordo com o tempo da 

dívida (17). 

Não sei explicar a diferença (18) entre juros simples e compostos 

(14). 

Os juros simples (14) estão relacionados a um valor menor (16) e 

os juros compostos (14) a um valor maior (16). 

Juros simples (14) = juro inicial cobrado sob o valor (16). Juro 

composto (14) = juros cobrados em cima de juros (16). 

Não vejo diferença (18) entre juros simples e compostos (14). 

Juros simples (14) são aqueles do dia a dia (11), os juros 

compostos (14) são aqueles que cobram taxas abusivas sobre 

aquilo que se compra (17). 

Nos juros simples (14) são cobrados apenas uma taxa de acordo 

com o valor original (16) e nos juros compostos (14), a taxa é 

cobrada de acordo com o novo montante a cada pagamento (16). 

Nos juros simples (14) você vai pagar o mesmo valor todo mês em 

cima do valor que você deve (15), já nos juros compostos (14) é 

onde você paga juros em cima de juros (15). 

A inflação (14) serve para ajudar o governo a pagar as dívidas 

(17). 

Quando as dívidas do governo estão altas (17) a inflação (14) 

também aumenta (16). 

Inflação (14) é o aumento do preço dos produtos (16). 

Quando o governo está endividado, ele aumenta o valor dos 

impostos aumentando (17) a inflação (14). 
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Não sei o que é inflação (18). 

Investir dinheiro em longo prazo (16) em caderneta de poupança 

(14) é um bom negócio (17), pois com o tempo o valor do 

dinheiro aplicado vai aumentando (15). 

Você guarda um dinheiro (16) na caderneta de poupança (14) 

como um investimento (15), como fazer uma faculdade ou para ter 

um dinheiro extra em caso de emergência (17). 

Não sei o que é caderneta de poupança (18). 

Não entendo sobre esse assunto de investir dinheiro em longo 

prazo (18). 

Sim, a caderneta de poupança (14) é um dos meios mais seguros 

de guardar dinheiro (16) sem ser roubado em casa (17). 

A caderneta de poupança (14) é bom negócio (17), pois o seu 

dinheiro está rendendo juros (15), aumentando o valor inicial de 

acordo com o tempo que esse valor ficar no banco (16). 

A caderneta de poupança (14) é um bom negócio (17), mas apenas 

se você tiver dinheiro sobrando para guardar (16). 

O financiamento (19) não é uma boa opção (17), pois a pessoa vai 

pagar muito pelo produto financiado (17). 

Não sei o que é financiamento (18). 

O financiamento (19) é a forma de uma pessoa pegar dinheiro 

emprestado em um banco (16) para comprar um imóvel e também 

para adquirir bens (19). 

O financiamento (19) é quando você faz um acordo com o banco 

(16) para reduzir o valor das parcelas (15). 

O financiamento (19) não é um bom negócio por causa do valor 

dos juros altos que são cobrados (17), aumentando o preço final 

dos produtos (15). 

Com o financiamento (19) podemos comprar um produto em 

longo prazo, em parcelas (16), mas com juros altos (17). 

Na escola, aprendi juros simples e juros compostos (14), por 

exemplo, fração com denominador igual a 100, números decimais, 

números fracionários e desconto de produtos (8). 

Utilizei porcentagem (14) fora da escola para saber quanto eu 

ganho de pensão ou quanto eu deveria ganhar e também para fazer 

as compras (11). 

Utilizo a porcentagem (14) fora da escola no curso (11) que faço 

no SENAI (12). 

Uso a porcentagem (14) fora da escola para ajudar meus 

familiares (11) a decidirem qual a melhor opção para comprar um 

produto, para calcular juros e para ter desconto em lojas (17). 

A porcentagem (14) é utilizada fora da escola para fazer compras 

(11) e para as lojas oferecerem descontos (12). 

Não me lembro de ter utilizado porcentagem fora da escola (11). 

Não me lembro de ter aprendido porcentagem na escola (8). 

Não acredito nas promoções porque os comerciantes querem 

lucrar em dobro com o meu dinheiro (17) igual a Black Friday que 

é uma enganação (20). 

Muitas vezes, as propagandas e promoções são enganosas e feitas 

para atrair o público para os estabelecimentos (17) e também para 

chamar a atenção dos consumidores para pagarem o mesmo valor 

com um pequeno desconto (20). 

Às vezes acredito nas promoções (20), dependendo do comércio 

que está divulgando (17). 

As propagandas são feitas de modo que encantem o comprador 
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(20) e faça com que ele ache que pagará mais barato (17). 

Nas promoções, os comerciantes arrumam um jeito de enganar os 

clientes (17) e fazer com que eles comprem mesmo sem precisar 

(20). 

Não acredito em promoções, pois o que as lojas querem é que os 

consumidores comprem no crediário (20) para que possam ganhar 

mais dinheiro (19). 

Essas promoções criam uma situação para fingir um desconto, 

aumentando o valor para depois diminuir (20), pois na maioria das 

vezes, são propagandas mentirosas (17). 

As promoções são propagandas falsas que só servem para enganar 

as pessoas (17). 

Nessas promoções, os comerciantes aumentam os produtos e 

depois inventam um desconto (20). 

As promoções só servem para vender mercadorias de estoque 

(17). 

Na maioria das vezes, essas promoções são uma forma dos 

comerciantes lucrarem (17). 

As promoções e a Black Friday são uma jogada dos donos das 

lojas para aumentarem os valores e depois criarem falsos 

descontos (17). 

 
O desconto foi de 24,00 reais (14). O preço do aparelho sairá por 

216,00 reais (15). 

O desconto é R$ 24,00 (14). Será pago R$ 216,00 pelo produto 

(15). 
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Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
 

É importante ressaltar que a determinação dos códigos preliminares durante a 

condução do processo de codificação aberta foi obtida por meio da análise de recortes de 

citações diretas (falas) dos participantes desse estudo que estavam disponibilizadas na 

amostra teórica dessa pesquisa. 

Nesse contexto, um processo dinâmico e indutivo foi desenvolvido pelo professor-

pesquisador e por seu orientador para que pudessem compreender as mensagens contidas 

nesses códigos para possibilitar a elaboração das categorias conceituais por meio da 

codificação axial. 

 

4.4.1.3 Codificação Axial dos Dados Coletados no Questionário Inicial 

 

O principal objetivo da codificação axial é possibilitar a elaboração de categorias 

conceituais por meio de sua relação com os códigos preliminares que foram determinados 

anteriormente durante o processo da codificação aberta. O quadro 07 mostra a codificação 
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axial com relação à análise dos dados qualitativos das respostas dadas pelos participantes 

desse estudo às questões abertas do questionário inicial. 

 

Quadro 7: Codificação axial dos dados coletados no questionário inicial 

Codificação Aberta 

(Códigos preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(3) Busca de informações e realização de 

pesquisas escolares 

(4) Promove a interação e a comunicação. 

(14) Identificação de conceitos financeiros. 

(16) Entendimento de conceitos financeiros 

(18) Dificuldades com conceitos financeiros 

(19) Identificação de linhas de crédito 

(20) Ilusão financeira 

 

 

Literacia: utilização de instrumentos 

comunicativos 

(12) Importância da matemática 

(15) Aplicação de conceitos financeiros 

(17) Capacidade para analisar informações 

financeiras 

(21) Utilização de modelos na escola e no 

cotidiano 

 

 

Materacia: utilização de instrumentos 

analíticos 

(1) Instrumentos tecnológicos 

(2) Utilização de instrumentos tecnológicos 

para estudos 

(5) Utilidade dos instrumentos tecnológicos 

(6) Entretenimento 

(7) Acesso à Internet 

(9) Utilização de instrumentos tecnológicos 

simples 

(10) Utilização de instrumentos tecnológicos 

fora do ambiente escolar 

(13) Utilização de instrumentos tecnológicos 

 

 

 

 

Tecnoracia: utilização de instrumentos 

materias e tecnológicos 

(8) Conteúdos e atividades escolares 

(11) Relação da matemática com o cotidiano 

Ação Pedagógica da Educação Financeira na 

Perspectiva da Etnomatemática e do 

Currículo Trivium 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Nesse estudo, é importante esclarecer que a opção pelos códigos preliminares e 

pelas categorias conceituais, que foram determinadas pelo professor-pesquisador e seu 

orientador, foi realizada por causa da interdependência entre os objetivos desse estudo, as 

teorias estudadas e, também, pelos procedimentos metodológicos utilizados nessa 

investigação. 
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4.5       Dados Brutos Coletados nos Blocos de Atividades do Registro Documental 

 

Essa seção apresenta a organização e a análise dos dados brutos coletados durante a 

condução do trabalho de campo desse estudo por meio da realização de19 atividades 

propostas para os três blocos de atividades do registro documental desse estudo: 

a) Bloco de Atividade 01: Pensando em Partes 

b) Bloco de Atividades 02: Atrasou o pagamento de contas. Paga Juros! 

c) Bloco de Atividades 03: Financiamento - Vantajoso ou Não! 

 

Assim, a apresentação e a análise das atividades que compõem esses três blocos são 

compostas por seus objetivos e por uma breve descrição sobre como ocorreu o seu 

desenvolvimento em sala de aula. 

As observações e comentários anotados pelo professor-pesquisador em seu diário 

de campo, que foram baseados nos diálogos registrados em sala de aula e nas gravações 

realizadas durante o desenvolvimento dessas tarefas também compõem a apresentação e a 

análise dos dados brutos desses blocos de atividades. 

 

4.5.1  Apresentação e Análise dos Dados Brutos Coletados no Bloco de Atividades 1: 

Pensando em Partes 

 

As atividades do Bloco 01: Pensando em Partes foram aplicadas nos dias 27 de 

Abril de 2018 e 02, 03 e 04 de Maio de 2018. Os principais objetivos desse bloco de 

atividades foram desenvolver o conceito de porcentagem, de aumentos, de descontos e 

variação percentual. 

A realização dessas atividades visava desenvolver nos participantes a habilidade de 

comparação entre os preços de um mesmo produto adquirido em lojas diferentes por meio 

da proposição de 6 (seis) situações-problema, que foram trabalhadas em 4 (quatro) grupos 

de 5 (cinco) participantes e em um grupo com 7 (sete) participantes. 

Outro objetivo dessas atividades foi propiciar o desenvolvimento da consciência 

crítica, da criatividade e da reflexão e, por conseguinte, da cidadania desses participantes. 
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4.5.1.1 Trabalhando com Porcentagem 

 

Esse tópico mostra a apresentação e a análise dos dados brutos coletados nas seis 

atividades (situações-problema) desse bloco que foram propostas em sala de aula. 

Desse modo, a atividade: 1) Paulo Marcelo ganha R$ 800,00 mensais por serviços 

prestados como ajudante de pintor. Com esse dinheiro ajuda nas despesas de sua casa 

com 40% do que ganha, separa 20% de seu salário para comprar produtos de sua 

necessidade e ainda poupa 20% de seu salário para comprar uma bicicleta. Se a bicicleta 

que Paulo Marcelo quer comprar custa R$1.600,00, responda, foi realizada por 27 

participantes desse estudo. 

Assim, as respostas dadas para o item: a) Quantos meses Paulo Marcelo terá que 

economizar para realizar o seu sonho?, mostram que 17 participantes responderam o item 

a dessa atividade enquanto 10 não o responderam. 

Dos participantes que realizaram esse item, todos o responderam corretamente. Por 

exemplo, a figura 11 mostra a resposta dada pela participante F11 para esse item. 

 

Figura 11: Resposta dada pela participante F11 para o item a da atividade 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Esses participantes comentaram que Paulo Marcelo estava se organizando 

financeiramente para que pudesse comprar a bicicleta à vista. Por exemplo, a participante 

F25 argumentou que “ele está economizando para poder comprar um bem a vista” 

explicando que esse comportamento “é raro, pois as pessoas preferem comprar as coisas à 

prazo”. 

A análise das respostas dadas para o item: b) Quanto sobra para ele se divertir?, 

mostra que 15 participantes responderam o item a enquanto 12 não o responderam. Dos 

participantes que responderam esse item, todos o responderam corretamente. Por exemplo, 

a figura 12 mostra a resposta correta dada pela participante F1 para esse item. 
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Figura 12: Resposta dada pela participante F1 para o item b da atividade 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostram que 

os participantes desse estudo argumentaram que houve organização salarial para que a 

bicicleta pudesse ser comprada, bem como poupar uma parte do salário. Por exemplo, o 

participante M4 afirmou que “Paulo Marcelo se organizou dentro de seu salário, para poder 

assim comprar sua bicicleta e poupar”. 

As respostas dadas para o item: c) Qual a relação desse problema com as situações 

de compra que você vivenciou?, mostram que 10 participantes responderam que 

vivenciaram algumas situações de compra em seu cotidiano como comprar uma bicicleta, 

um aparelho de som ou um celular, contudo, informando que teriam que esperar para juntar 

o montante necessário para efetuar essa transação. 

Por exemplo, o participante M16 afirmou que “tô planejando comprar uma 

bicicleta, porém vou ter que esperar oito meses até juntar o dinheiro e comprar a vista”. Por 

outro lado, 9 (nove) participantes não responderam esse item. 

Continuando com a realização das atividades propostas, os participantes resolveram 

a atividade: 2) Quatro amigos foram a uma lanchonete e fizeram exatamente o mesmo 

pedido. O valor da conta, a ser dividido entre eles, foi R$ 70,40, já incluídos os 10% de 

serviço. Responda. 

As respostas dadas para o item: a) Quanto cada um pagaria se não fosse cobrada a 

taxa de serviço?, mostram que 20 participantes responderam o item a dessa atividade 

enquanto 7 (sete) não o responderam. 

Dos participantes que responderam esse item, 20 não o responderam corretamente. 

Por exemplo, a figura 13 mostra a resposta dada pelo participante M10. 
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Figura 13: Resposta errada dada pelo participante M10 para o item b 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Nesse contexto, as anotações registradas no diário de campo do professor-

pesquisador mostram que os participantes desse estudo afirmaram que a taxa de serviço 

cobrada na lanchonete é merecida se o atendimento for bom. Por exemplo, o participante 

M20 comentou que “se o atendimento for bom, ele [garçom] merece, caso contrário não”. 

 Em seguida, a análise dos dados das respostas dadas para o item: b) Quanto o 

garçom irá receber com a taxa de 10%?, mostram que 20 participantes responderam o 

item b dessa atividade enquanto 7 (sete) não o responderam, sendo que, dos participantes 

que responderam todos obtiveram uma resposta errônea. Por exemplo, a figura 14 mostra a 

resposta dada pelo participante M10 para esse item. 

 

Figura 14: Resposta dada pelo participante M10 para o item b 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Com relação à cobrança da taxa de 10%, as anotações do diário de campo do 

professor-pesquisador mostram que os participantes desse estudo comentaram que a 

cobrança da taxa de serviço corresponde a uma parte do salário do garçom. Por exemplo, a 

participante F29 afirmou que a “cobrança da taxa de serviço é uma parte a mais do salário 

do garçom que às vezes é bem baixo”.  
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As respostas dadas para o item: c) A cobrança da taxa de serviço é justa? Explique 

sua resposta, mostram que 22 participantes responderam esse item enquanto 5 (cinco) não 

o responderam. 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostram que 

12 participantes argumentaram que a cobrança da taxa de serviços não é justa, pois é uma 

comissão repassada para os garçons. Por exemplo, o participante M6 comentou que a taxa 

de serviço “é um extra que o garçom ganha, pois é uma comissão. Pra ele é bom, é ruim 

para quem paga, pois aumenta a despesa”. 

Por outro lado, na opinião de 10 participantes, a cobrança da taxa de serviços não é 

justa, pois os clientes pagam pelo valor das mercadorias, sendo que o empregador deveria 

pagar pela taxa de serviço. Por exemplo, o participante M10 comentou que o “empregador 

que deveria pagar seu empregado pelas taxas de serviço” enquanto a participante F11 

afirmou que o “cliente já está pagando pelo seu pedido”. 

Continuando com a realização das atividades propostas nesse bloco, os 

participantes resolveram a atividade: 3) Um jornal de circulação nacional trouxe em sua 

capa: Preço de combustíveis sobe 8,86% de acordo com a Agência Nacional do Petróleo 

(ANP). A figura 15 mostra o preço dos combustíveis como etanol, gasolina e diesel em um 

determinado posto determinado posto. 

 

Figura 15: Preço de combustíveis 

 
Fonte: Marcelo D. Sants/FramePhoto/Estadão Conteúdo 

 

As respostas dadas para o item: a) De acordo com o aumento, qual será o novo 

valor do litro da gasolina aditivada, do etanol e do diesel, que o funcionário do posto 

colocará no letreiro após este aumento?, mostram que 20 participantes responderam esse 

item de maneira correta enquanto 7 (sete) não o responderam. 
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Por exemplo, as figuras 16, 17 e 18 mostram a resolução do item a, referente ao 

preço da gasolina, do etanol e do diesel, respectivamente, pela participante F25. 

 

Figura 16: Resolução do item a pela participante F25 referente ao preço da gasolina 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Figura 17: Resolução do item a pela participante F25 referente ao preço do etanol 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Figura 18: Resolução do item a pela participante F25 referente ao preço do diesel 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As anotações no diário de campo do professor-pesquisador mostram que os 

participantes desse estudo consideraram que quando a inflação aumenta, o preço dos 

combustíveis também aumenta, sendo abusivo para os consumidores. 
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Por exemplo, o participante M16 argumentou que se o “valor da inflação aumenta, 

o preço dos combustíveis também aumenta junto” enquanto o participante M18 afirmou 

que o “aumento constante do preço da gasolina é abusivo para o consumidor”. 

As respostas dadas para o item: b) Você sabe o que vem a ser e qual é o papel da 

ANP?, mostram que 27 participantes utilizaram a internet do celular para determinar o 

papel da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Por exemplo,a participante F7 pesquisou 

que a “ANP é um órgão regulador das atividades das indústrias de petróleo e gás natural e 

de bicombustíveis”. 

A análise das respostas dadas para o item: c) Qual é a sua opinião sobre os 

aumentos constantes no preço dos combustíveis que ocorrem atualmente?, mostra que para 

os 18 participantes desse estudo que responderam este item enquanto Por outro lado, 9 

(nove) participantes não o responderam. 

Para os participantes que responderam esse item, os aumentos do preço dos 

combustíveis de uma maneira contínua é inaceitável e injusto, pois prejudicam os setores 

produtivos que dependem principalmente dos transportes. Por exemplo, o participante M4 

comentou que esses aumentos “afetam os setores que dependem muito dos transportes”. 

Continuando com essa análise, a atividade: 4) De acordo com as informações 

apresentadas no gráfico 9 abaixo, foi realizada pelos participantes desse estudo. 

 

Gráfico 9: Aumento no preço dos combustíveis 

 
Fonte: Disponível em http://g1.globo.com/economia/noticia/preco-da-gasolina-sobe-mais-de-8-na-primeira-

semana-apos-alta-de-impostos-diz-anp.ghtml 

 

 

 

http://g1.globo.com/economia/noticia/preco-da-gasolina-sobe-mais-de-8-na-primeira-semana-apos-alta-de-impostos-diz-anp.ghtml
http://g1.globo.com/economia/noticia/preco-da-gasolina-sobe-mais-de-8-na-primeira-semana-apos-alta-de-impostos-diz-anp.ghtml
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O quadro 8 mostra o preço dos combustíveis de acordo com o gráfico 09. 

Quadro 8: Preço dos combustíveis 

29/04 Gasolina R$ 3,626          22/07 Gasolina R$ 3,466       29/07 Gasolina R$ 3,749 

29/04 Etanol     R$ 2,615          22/07 Etanol     R$2,381        29/07 Etanol R$ 2,592 

29/04 Diesel     R$ 3,012          22/07 Diesel     R$2,979        29/07 Diesel R$ 3,056 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Com a utilização do gráfico 09 e por meio dos preços registrados no quadro 08, os 

participantes desse estudo responderam os 04 (quatro) itens relacionados com essa 

atividade. 

Desse modo, as respostas dadas para o item: a) Se compararmos os preços 

praticados em 29/04/2017 e 22/07/2017, perceberemos um aumento ou uma redução dos 

preços? De quantos por cento? Explique a sua resposta, mostram que 15 participantes 

responderam esse item de maneira correta enquanto 12 não o responderam. Por exemplo, a 

figura 19 mostra como a participante F3 resolveu o item a dessa questão. 

 

Figura 19: Resposta dada pela participante F3 para o item a da atividade 4

 

Fonte: Arquivo-pessoal do professor pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para o item b: O que houve com os preços praticados 

entre 22/07/2017 e 29/07/2017? Explique a sua resposta, mostram que 15 participantes 

responderam esse item corretamente enquanto 12 não o responderam. A figura 20 mostra a 

resolução desse item pela participante F3. 
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Figura 20: Resolução do item b da atividade 4 pela participante F3 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As respostas dadas para o item: c) Qual o preço desses combustíveis hoje? Explique 

como você encontrou esses preços, mostram que 27 participantes responderam esse item. É 

importante ressaltar que todos os participantes responderam esse item utilizando a internet 

do telefone celular. Por exemplo, o participante M10 afirmou que “pesquisei o preço dos 

combustíveis usando a internet de meu celular: Gasolina - R$ 3,898, Etanol - R$ 2,790 e 

Diesel - R$ 3,550”. 

Em seguida, a análise das respostas dadas para o item: d) Esses valores são justos 

para a população?, mostra que 22 participantes responderam essa questão enquanto 5 

(cinco) não a responderam. As observações anotadas no caderno de campo do professor-

pesquisador mostram que para esses participantes, os preços dos combustíveis são abusivos 

e injustos para a população, pois o valor do salário mínimo é baixo, dificultando a 

aquisição e a manutenção de veículos automotores pela população. 

Por exemplo, o participante M18 argumentou que o “valor já está alto e aumenta 

cada vez mais, dificultando a vida do consumidor” enquanto a participante F1 comentou 

que os “preços dos combustíveis são abusivos para a população”. 

Essa análise também mostra que as respostas dadas para o item: a) Explique porque 

você escolheu esse folheto da atividade 5: Cada componente do grupo deverá trazer um 

folheto de propaganda que contenha porcentagens, mostra que 15 participantes explicaram 

a sua resposta enquanto 12 não a explicaram. 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostram que 

esses participantes responderam que escolheram um determinado folheto de propaganda 

que continham porcentagens, pois mostravam uma diferença entre os valores para 

pagamento à prazo e à vista. 
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Por exemplo, a participante F27 comentou que “esse folheto foi escolhido, pois 

mostra não só o preço do produto à vista, mas que à prazo [o produto] sairá mais caro. 

Sendo sincero sobre o valor do produto, pois mostra a diferença de preço”. 

Continuando com essa análise, as respostas dadas para o item: b) Discuta o 

significado da porcentagem em cada um dos folhetos. Explique a sua resposta, mostram 

que 15 participantes responderam essa questão enquanto 12 participantes não a 

responderam. 

Essas anotações também mostram que, para esses participantes, a porcentagem 

identificada nos folhetos de propaganda estava relacionada com um o valor acrescido ao 

preço dos produtos quando havia o seu parcelamento. Desse modo, o participante M6 

afirmou que “há um aumento na porcentagem do preço quando se parcela o pagamento”.  

Por outro lado, esses participantes também explicaram que a porcentagem estaria 

relacionada com a redução no preço das mercadorias quando o pagamento era realizado à 

vista. Nesse sentido, o participante M14 argumentou que a “porcentagem é um valor a mais 

que irá pagar, significa um aumento sobre o valor normal, ou seja, o preço aumentará ou 

diminuirá, porém no caso aumentou muito”. 

Finalizando a fase analítica dos dados brutos coletados nesse bloco de atividades, as 

respostas dadas para a atividade: 6) Como as atividades que vocês realizaram em sala de 

aula podem auxiliá-los na resolução dos problemas que enfrentam em seu cotidiano?, 

mostram que 17 participantes responderam essa atividade enquanto 10 não a responderam. 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostram que 

esses participantes afirmaram que as atividades propostas em sala de aula os auxiliaram na 

resolução de situações-problema enfrentadas diariamente, principalmente, na identificação 

de propagandas enganosas, evitando, assim, a realização de compras à prazo com preços 

abusivos. 

Por exemplo, o participante M12 afirmou que essas atividades “podem nos ajudar a 

identificar as propagandas falsas e abrir os olhos para que possamos economizar e comprar 

à vista ao invés de comprar a prazo com juros abusivos” enquanto a participante F25 

comentou que aprendeu “Sobre os juros cobrados nas coisas que eu compro”. 

Após a apresentação e a análise dos dados brutos coletados no Bloco de Atividades 

1, apresentam-se as codificações aberta e axial desse instrumento de coleta utilizado 

durante a condução do trabalho de campo desse estudo. 
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4.5.1.1 Codificação Aberta dos Dados Brutos Coletados no Bloco de Atividades 1: 

Pensando em Partes 

 

No decorrer dessa fase analítica, o professor-pesquisador identificou os códigos 

preliminares por meio da realização da codificação aberta. Por exemplo, o quadro 09 

mostra os dados brutos coletados, bem como a identificação dos códigos preliminares 

referentes às atividades desenvolvidas nesse bloco do registro documental. 

 

Quadro 9: Codificação aberta das atividades do bloco 1 

Dados Brutos Coletados Codificação Aberta 

Códigos Preliminares 

Com apenas R$ 800,00 e mesmo com muito gasto (11), ele ainda 

consegue economizar para comprar uma bicicleta muito cara 

(16) 

Ele preferiu guardar o dinheiro para poder pagar a bicicleta à 

vista (17) sem ter que pagar juros (16) 

Ele se organizou para não pagar juros (16), dividindo seu salário 

de forma que sobrasse dinheiro (17). 

Tô planejando para comprar um [aparelho de] som (09), porém 

vou ter que esperar uns três meses até juntar o dinheiro e tirar o 

som à vista (11). 

Uma vez fui comprar um celular (1), nunca havia feito isso então 

resolvi experimentar (22). 

Tô planejando comprar uma bicicleta (09), porém vou ter que 

esperar oito meses até juntar o dinheiro e comprar à vista (17) 

O salário é baixo (16) e tenho a vontade de realizar um sonho 

que não cabe no bolso (17) 

Ele está economizando para poder comprar um bem a vista (16), 

o que é raro, pois as pessoas preferem comprar as coisas à prazo 

(17) 

Paulo Marcelo se organizou dentro de seu salário (16) para 

poder comprar sua bicicleta e poupar dinheiro (22). 

A cobrança da taxa de serviço é uma parte a mais (11) do salário 

do garçom que às vezes é bem baixo (22). Nessa situação, o 

valor seria de R$7,04 (15), 

Somente se a taxa de serviço não for de forma abusiva é justo 

(22). 

Se o atendimento for bom ele [garçom] merece, caso contrário 

não (22). 

O garçom recebe pelo bom atendimento, pois é um extra que ele 

ganha, é uma comissão (17). Pra ele é bom, é ruim para quem 

paga, pois aumenta a despesa (22). 

Pra mim a taxa de serviço tem que ser tirada do valor que eu 

paguei pelo que comprei (22). 

Acho que o empregador deveria pagar seu empregado pelas 

taxas de serviço e o tanto de mesa que ele atendeu (22). 

A taxa não é justa (17), pois está sendo cobrado um preço a mais 

dos clientes (22). 

A taxa não é justa (17), pois além de o cliente já estar pagando 
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pelo pedido consumido (22), o garçom possui o seu salário 

mensal (11). 

Pagamos muito pelo serviço e pela mercadoria (22) que é 

acrescido a 10% do valor de sua compra (15) 

Acho muito caro 10% (16), poderia ser um valor menor (17). 

O preço da gasolina é um grande prejuízo para a sociedade (11), 

pois no nosso combustível é vendido para o Paraguai e 

Argentina bem mais barato do que no Brasil (22). 

Quando o valor da inflação aumenta, o preço dos combustíveis 

também aumenta (16). Esses juros são injustos (17). 

Os preços dos combustíveis são inaceitáveis (11). Com o 

decorrer do tempo aumentam muito e o salário mínimo aumenta 

pouco (22) 

Os preços estão aumentando sempre (22), da última vez a 

gasolina chegava aproximadamente R$ 4,50 (11). 

A cada tempo ela [inflação] fica alta, preço do combustível é 

cada vez mais caro (22). 

O preço é injusto, pois os aumentos afetam os setores que 

dependem muito dos transportes (22) 

Acho que o aumento constante do preço da gasolina é abusivo 

para o consumidor (22) 

Se tratando do Brasil isso é só mais um jeito de arrancar dinheiro 

da população ludibriada (22). 

É um aumento injusto (22), pois os preços sobem muito por 

conta dos juros e da inflação (16). 

Os preços dos combustíveis são abusivos para a população (22). 

É um aumento injusto (22), pois o preço do combustível sobe 

por causa da inflação e dos juros (16) e a ganância dos donos dos 

postos fazem com que subam drasticamente (22). 

A cada época o preço dos combustíveis sobe mais (17), o que 

dificulta muitas pessoas terem um carro e conseguirem mantê-lo 

(22). 

O salário mínimo do povo é muito baixo (22). 

Pesquisei o preço dos combustíveis (03) usando a internet (07) 

de meu celular (1). 

O folheto foi escolhido porque na época que foi impresso era 

obrigatório dos comércios colocarem o preço real da mercadoria 

(22) à vista e o valor total à prazo (14) 

Escolhi o folheto por conta de uma diferença de preço à prazo e 

à vista (14). 

De que a mercadoria à vista é um preço, mas à prazo o valor 

aumenta deixando a mercadoria mais cara (17). 

A porcentagem é a quantidade de um todo [valor] com desconto 

ou aumento (16), se cobrado de forma correta sem acréscimo de 

juros na parcela, ajudará o cliente (17). No caso do folheto, as 

parcelas estão sendo cobradas corretamente (22). 

O preço à vista é mais em conta e à prazo é mais caro que à vista 

(14). É um parcelamento com juros acima do preço (15). 

O preço à vista sai mais em conta, pois você não irá pagar juros 

algum (16) e à prazo você parcelando seja em 2 x ou em 10 x irá 

pagar o valor de juros (15) e não compensará pelos juros serem 

altos (17). 

A diferença de preço à vista e à prazo é um absurdo! (17). Os 

juros cobrados é quase 300 reais a mais que o valor à vista (15). 

O preço à vista é mais em conta e à prazo é mais caro que a vista 
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(14). E em parcelamento há juros encima do preço (16). 

A porcentagem indica a diferença entre o preço à prazo e à vista 

(14), mostrando para a sociedade a grande mentira que é essas 

propagandas (22) 

O juro é um valor a mais que você irá pagar (14), significa um 

aumento sobre o valor normal (16), ou seja, o preço aumentará 

ou diminuirá, porém, nesse caso aumentou muito (22). 

As atividades feitas em sala de aula nos ajudam (23) a resolver 

problemas do dia a dia (11), pois nos alertam para as falsas 

promoções (22) 

As atividades em sala de aula ajudaram (23) a entender os juros 

(16) e se vale a pena investir naquele bem ou não (15). 

Com o conhecimento de quanto juro você pagará para ver se 

compra uma mercadoria à prazo ou à vista (14) e para conseguir 

estar atento para propaganda enganosa (17) e para os juros 

cobrados nas coisas que eu compro (22) 

A realização dessas atividades nos ajudou (23) a termos 

conhecimento matemático (12) para não seremos enganados nas 

propagandas e não comprarmos o produto a prazo (17). 

As atividades nos ajudaram (23) a identificar as propagandas 

falsas (17) e abrir os olhos para que possamos economizar (22)e 

comprar à vista ao invés de comprar a prazo com juros abusivos 

(17) 

Com o aprendizado das atividades em sala de aula (23), 

podemos evitar gastar sem necessidade (22), porque querendo ou 

não somos enganados constantemente (17). 

Essas atividades nos ajudaram (23) a ter mais noção do quanto 

gastar nas compras e de como gastar (17), pois nos mostram a 

realidade (22) 

As atividades nos ajudaram (23) a incentivar a juntar dinheiro 

antes de comprar (22), pois se você compra à prazo você ganha 

muitos prejuízos financeiramente (17). 

As atividades nos ajudaram (23) a aprender melhor como 

funciona o sistema de porcentagem (16), pois fica mais fácil 

perceber se os descontos são verdadeiros (15) e que quantidade 

de impostos estamos pagando (14) 

Com essas atividades (23) pudemos observar mais as parcelas, 

as porcentagens, os preços à vista ou à prazo no nosso dia a dia 

(11). 

Essas atividades nos ajudaram (23) a priorizar nossas 

necessidades (22) e assim saber como devemos gastar nosso 

dinheiro (16). 

As atividades serviram como uma maneira (23) de nos preparar 

para descobrir se realmente somos favorecidos com descontos 

reais (17), evitando assim que nos enganem (16) 

As atividades foram importantes (23) para nos incentivar a juntar 

dinheiro e fazer compras somente à vista (15). Ficarmos atentos 

aos juros imensos que são cobrados nas compras a prazo (22) 

As atividades foram importantes (23), pois agora consigo 

identificar uma propaganda enganosa (15). 

As atividades nos ajudaram (23) saber qual é o real valor que 

estamos pagando (15), tendo assim um controle daquilo que 

estamos comprando (16). 

 

 

 

 

 

 

(16) Entendimento de 

conceitos financeiros 

 

 

 

 

 

 

(17) Capacidade para 

analisar informações 

financeiras 

 

 

 

 

 

(22) Capacidade de 

analisar criticamente 

assuntos do cotidiano 

 

 

 

 

 

 

(23) Ação pedagógica 

em sala de aula 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Esse processo de codificação que teve como objetivo a identificação dos códigos 

preliminares possibilitou que o professor-pesquisador pudesse especificar as categorias 

conceituais que foram obtidas por meio da codificação axial. 

 

4.5.1.2 Codificação Axial dos Dados Brutos Coletados no Bloco de Atividades 1: 

Pensando em Partes 

 

O principal objetivo da codificação axial foi possibilitar a elaboração de categorias 

conceituais por meio de sua relação com os códigos preliminares que foram determinados 

anteriormente durante a condução do processo da codificação aberta. 

O quadro 10 mostra o processo de codificação axial com relação à análise dos 

dados qualitativos das respostas dadas pelos participantes desse estudo às questões 

atividades realizadas nesse bloco em sala de aula. 

 

Quadro 10: Codificação axial dos dados coletados no bloco de atividades 1 

Codificação Aberta 

(Códigos preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(3) Busca de informações e realização de pesquisas 

escolares 

(14) Identificação de conceitos financeiros. 

(16) Entendimento de conceitos financeiros 

 

Literacia: utilização de 

instrumentos comunicativos 

(12) Importância da matemática 

(15) Aplicação de conceitos financeiros 

(17) Capacidade para analisar informações financeiras 

(22) Capacidade de analisar criticamente leis do cotidiano. 

 

Materacia: utilização de 

instrumentos analíticos 

(1) Instrumentos tecnológicos 

(7) Acesso à Internet 

(9) Importância dos instrumentos tecnológicos 

Tecnoracia: utilização de 

instrumentos materias e 

tecnológicos 

(11) Relação da matemática com o cotidiano 

(23) Ação pedagógica em sala de aula 

Ação Pedagógica da Educação 

Financeira na Perspectiva da 

Etnomatemática e do Currículo 

Trivium 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

É importante ressaltar que, nessa investigação, a opção pelas categorias conceituais 

determinadas nesse processo analítico foi realizada por causa da interdependência entre os 

objetivos desse estudo, as teorias estudadas e, também, pelos procedimentos 

metodológicos utilizados nessa investigação durante a condução de seu trabalho de campo 

de acordo com os pressupostos da Teoria Fundamentada nos Dados. 
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4.5.2    Apresentação e Análise dos Dados Brutos Coletados no Bloco de Atividades 2: 

Atrasou o Pagamento de Contas - Paga Juros! 

 

As atividades do Bloco 02: Atrasou o Pagamento de Contas - Paga Juros! foram 

aplicadas nos dias 08, 09, 10 e 11 de Maio de 2018. O principal objetivo desse bloco de 

atividades foi apresentar, explicar e definir, em conjuntos com os participantes, o conceito 

de juros simples. Outro objetivo foi relacionar esse conteúdo matemático com a 

apresentação de situações cotidianas, que foram trabalhadas em grupos. 

A realização dessas atividades também visava discutir com os participantes sobre as 

taxas cobradas no atraso do pagamento de prestações, bem como verificar se as situações-

problema apresentadas se relacionavam com as experiências vivenciadas em seu cotidiano, 

por meio da proposição de 06 (seis) situações-problema. 

Essas atividades, que foram trabalhadas em 4 grupos de 5 (cinco) participantes e em 

um grupo com 7 (sete) participantes, buscaram propiciar o desenvolvimento de sua 

consciência crítica, criatividade, reflexão e cidadania. 

 

4.5.2.1 Trabalhando com Juros Simples 

 

Esse tópico mostra a apresentação e a análise dos dados brutos coletados nas seis 

atividades (situações-problema) desse bloco que foram propostas em sala de aula. Desse 

modo, a atividade 1: Um aparelho de TV custa a vista R$880,00. A loja também oferece a 

seguinte opção: R$450,00 no ato e uma parcela de R$450,00 a ser paga em um mês após a 

compra, foi realizada por 27 participantes desse estudo. A figura 21 mostra o panfleto 

promocional dessa propaganda. 

 

Figura 21: Panfleto promocional da venda de uma televisão 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Assim, as respostas dadas para o item: a) Qual é a taxa mensal de juros simples 

cobrada nesse financiamento?, mostram que 20 participantes responderam esse item 

enquanto 7 (sete) não o responderam. 

Dos participantes que realizaram esse item, 10 o responderam corretamente. Por 

exemplo, a figura 22 mostra uma aproximação da resposta dada pela participante F3 para 

esse item. 

 

Figura 22: Aproximação da resposta da participante F3 para o item a da atividade 1 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Continuando com essa análise, as respostas dadas também mostram que 10 

participantes responderam esse item de maneira errônea. Por exemplo, a figura 23 mostra a 

resolução desse item pelo participante M10, que determinou uma aproximação imprecisa 

para a determinação da taxa mensal de juros simples. 

 

Figura 23: Resposta dada pelo participante M10 para o item b da atividade 1 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para o item: b) Explique como você determinou essa 

taxa de juros, mostra que 17 participantes explicaram a resolução apresentada para esse 

item enquanto 10 não responderam esse item. 
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Por exemplo, de acordo com a participante F27, os juros foram determinados da 

seguinte maneira: “Subtrai o capital 880,00 por 450,00 que resultou 430,00. Depois, dividi 

450 por 430 e resultou em 1,04 que é igual a 4% de juros”. 

As respostas dadas para o item: c) Você compraria a TV à vista ou a prazo? 

Explique a sua resposta, mostra que todos os 20 participantes que responderam esse item, 

preferem o pagamento à vista. Por exemplo, a participante F21 afirmou que “Prefiro 

[pagar] à vista, pois sairia mais barato, não seria cobrado uma taxa de juros como na opção 

à prazo”. Por outro lado, 7 (sete) participantes não responderam esse item. 

Continuando com a análise das atividades propostas, os participantes resolveram a 

atividade: 2) Uma conta telefônica trazia a seguinte informação: “Contas pagas após o 

vencimento terão multa de 2% e juros de mora de 0,04% ao dia, a serem incluídos na 

próxima conta”. Sabe-se que Elisa não pagou a conta no mês de fevereiro de 2018, no 

valor de R$255,00. Na conta do mês de março de 2018 foram incluídos R$7,14 referentes 

ao atraso de pagamento do mês anterior. 

Assim, as respostas dadas para o item: a) Com quantos dias de atraso Elisa pagou 

a conta do mês de fevereiro?, mostram que 18 participantes responderam esse item de 

maneira correta. Por exemplo, a figura 24 mostra o cálculo realizado pelo participante M16 

para resolver esse item. 

 

Figura 24: Resposta dada pelo participante M16para o item b da atividade 2 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

De um modo similar, o participante M4 informou que “calculei o valor 

representativo do que seria 2% dos R$ 255,00, retirando esse valor do que foi cobrado de 

multa R$ 7,14. De posse deste valor encontrei aproximadamente o número de dias em que 

Elisa atrasou o pagamento”. Por outro lado, 09 participantes não responderam esse item. 

De acordo com a questão do item: b) Em sua opinião, porque Elisa atrasou o 

pagamento da conta de telefone?, as respostas dadas para esse item mostram que 18 
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participantes conjecturaram respostas para esse item, afirmando que o salário de Elisa 

poderia estar atrasado e, assim, estava sem dinheiro suficiente para efetuar o pagamento na 

data de vencimento de sua conta telefônica. Por exemplo, o participante M2 respondeu que 

a conta estava atrasada “Porque ela estava sem dinheiro, pois o seu pagamento estava 

atrasado”. 

É importante ressaltar que, nesse contexto, as anotações registradas no diário de 

campo do professor-pesquisador mostram que os participantes desse estudo puderam 

estabelecer um paralelo da situação-problema dada com a atual realidade dos servidores 

públicos do estado de Minas Gerais por causa dos frequentes atrasos e parcelamentos de 

seus salários. 

Continuando com a realização das atividades propostas nesse bloco, os 

participantes resolveram a atividade: 3) Todo dia 15, Pedro Paulo paga a conta mensal do 

pacote de TV por assinatura e internet de sua residência. Em certo mês, porém, ele se 

esqueceu de pagá-la e lembrou-se apenas no dia 29 do mesmo mês que deixou de fazer o 

pagamento, dirigindo-se imediatamente ao banco. A figura 25 mostra a fatura de uma 

dessas contas mensais. 

 

Figura 25: Fatura de uma conta mensal de pacote de TV por assinatura e Internet 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As respostas dadas para o item a: Quanto ele pagará de encargos? Explique como 

determinar esse valor, mostram que 20 participantes responderam esse item de maneira 

correta enquanto 7 (sete) não o responderam. Por exemplo, a figura 26 mostra a resolução 
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desse item, referente ao valor dos encargos a serem pagos, que foram calculados pelo 

participante M20. 

 

Figura 26: Resposta dada pelo participante M20 para o item b da atividade 3 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As respostas dadas para o item: b) Considerando a taxa de inflação anual de 2017, 

explique a relação com a taxa de multa e juros cobrados no pagamento em atraso da 

conta do telefone, mostram que os 27 participantes não souberam explicar a relação 

existente entre as taxas de multa e de juros cobradas no pagamento em atraso da conta do 

telefone. 

Por exemplo, o participante M14 afirmou que “Não tenho recurso para explicar a 

relação da inflação com os juros” enquanto a participante F09 comentou que “Não tenho 

conhecimento sobre esse assunto”. 

Para a realização da atividade: 04) Certa loja oferece para os seus clientes duas 

opções de pagamento.Marlene fez compras nessa loja no valor total de R$ 1.800,00; o 

professor-pesquisador utilizou o panfleto mostrado na figura 27. 

 

Figura 27: Opções de pagamento 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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As respostas dadas para o item: a) Que valor Marlene pagará se optar pelo 

pagamento à vista?, mostram que 19 participantes responderam esse item corretamente. 

Nesse sentido, o participante M30 comentou sobre os procedimentos que utilizou para 

determinar o valor do pagamento à vista: “Calculei o valor representativo do que seria 5% 

dos R$ 1,800,00, utilizando a porcentagem na forma fracionária. Encontrado este valor, 

retirei do valor inicial e encontrei o valor com desconto”. Por exemplo, a figura 28 mostra 

o cálculo realizado pelo participante M30 para resolver esse item. 

 

Figura 28: Resposta dada pelo participante M30para o item a da atividade 4 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Por outro lado, 9 (nove) participantes não responderam sobre o valor que Marlene 

pagaria caso optasse pelo pagamento à vista dos produtos disponibilizados no folheto 

reproduzido na figura 27 

As respostas dadas para o item b): Qual é a taxa mensal de juros embutidos no 

pagamento parcelado, levando em consideração que é oferecido um desconto para 

pagamento a vista? mostram que 15 participantes responderam esse item enquanto 12 não 

o responderam. 

Todos os participantes que responderam esse item obtiveram a resposta correta para 

a situação-problema proposta. Por exemplo, a participante F25 descreveu os 

procedimentos que utilizou para resolver a situação-problema proposta: “Calculei o valor 

representativo do aumento através de uma regra de três, encontrando o valor de 1.11. 

Depois, subtrai deste valor uma unidade e tem-se que 0,11, que é o aumento”. 

A figura 29 mostra a resposta correta dada pela participante F25, bem como a 

resolução dessa situação-problema. 
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Figura 29: Resposta dada pela participante F25 para o item b da atividade 4 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas para o item: c) Explique qual das duas opções é mais 

vantajosa para a Marlene, mostra que para os 18 participantes desse estudo que 

responderam este item, a opção mais vantajosa para Marlene é o pagamento à vista. 

Por exemplo, o participante M28 afirmou que a “primeira [opção], pois à vista 

[Elisa] fará a compra com desconto e sem acréscimo de juros. Similarmente, a participante 

F17 argumentou que a “opção à vista é mais vantajosa, pois mesmo se parcelar com 

desconto sairia mais caro”. Por outro lado, 9 (nove) participantes não responderam esse 

item. 

As respostas dadas para o item: d) Você pagaria a vista ou a prazo? Explique a sua 

resposta, mostram que 18 participantes desse estudo preferem efetuar uma determinada 

compra à vista. Por outro lado, 9 (nove) participantes não responderam esse item. 

Por exemplo, o participante M8 afirmou que compraria “À vista por causa do 

desconto” enquanto a participante F13 comentou que o pagamento “À vista é mais 

vantajoso por poder pechinchar para sair mais barato, tendo o desconto e pagando menos”.  

Assim, as anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador 

mostram que esses participantes argumentaram que seria melhor se pudessem realizar uma 

determinada compra à vista, pois obteriam descontos. Nesse sentido, a participante F15 

argumentou que prefere comprar “À vista, pois ganharia desconto e pagaria menos do que 

o parcelado, pois o preço sobe muito”. 

Continuando com a realização das atividades desse bloco, os participantes 

resolveram a atividade: 05) Cada componente do grupo deverá trazer um folheto de 

propaganda ou descrever alguma situação que contenha juros simples. Discutir o 

significado de juros simples em cada um dos folhetos ou da situação descrita. Explicar a 

sua resposta. 
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As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostram que 

todos os participantes dos grupos trouxeram folhetos de propaganda que continham 

situações comerciais e financeiras que estavam relacionadas com a determinação de juros 

simples. 

Essas anotações também mostram que 15 participantes discutiram o significado de 

juros simples nos folhetos que analisaram enquanto 12 não realizaram essa discussão. 

Esses participantes também interpretaram que, nesses folhetos, as vendas à prazo seriam 

realizadas com juros altos e que também estavam iludindo os clientes. 

Corroborando essa asserção, a participante F7 argumentou que a: 

(...) diferença entre o preço à vista e à prazo é muito alta, devido ao 

acréscimo absurdo de juros. Porém muitos não tem condições de comprar 

à vista e compram à prazo, na maioria das vezes acreditando nas 

propagandas e não enxergando o acréscimo de juros. 

 

Em uma situação disponibilizada por um folheto de propaganda, os participantes 

comentaram sobre a cobrança de juros abusivos que são diluídos com o pagamento das 

prestações. Nesse contexto, o participante M10, em nome de seu grupo, exemplificou essa 

situação da seguinte maneira: 

 
O preço de um armário de cozinha à vista custa R$ 749,00 reais, porém, à 

prazo custa R$ 1.125,50. É preferível juntar o dinheiro total e comprar à 

vista. Por que aí teríamos uma diferença bem alta, pois se eu pagar a 

prazo eu estaria tendo uma diferença de 374 reais a mais, ou seja é 

melhor pagar à vista pois assim não pagaremos juros. 

 

Similarmente, as anotações registradas no diário de campo do professor 

pesquisador também mostram que esses participantes argumentaram que de acordo com as 

informações contidas nos folhetos que trouxeram para a sala de aula, a diferença entre o 

preço à vista e à prazo é muito alto, devido ao acréscimo absurdo de juros. 

Contudo, esses participantes também afirmam que muitas pessoas não possuem 

condições para que possam comprar à vista e, desse modo, têm que comprar à prazo e que, 

na maioria das vezes, acreditam nas propagandas e não percebem o acréscimo de juros 

altos nas prestações que pagam mensalmente. 

Finalizando a fase analítica desse bloco de atividades, as respostas dadas para a 

atividade: 6) Explique como as situações-problema apresentadas se relacionam com as 

experiências que você vivência em seu dia a dia, mostram que 17 participantes 

responderam essa atividade enquanto 10 não a responderam. 
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As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostram que 

esses participantes afirmaram que as atividades propostas em sala de aula poderiam 

auxiliá-los na resolução de situações-problema enfrentados diariamente, principalmente, na 

identificação de propagandas enganosas, evitando a realização de compras à prazo com 

preços abusivos. 

Por exemplo, a participante F31 afirmou que as “propagandas nem sem sempre nos 

mostram o preço à prazo, pois fica mais caro” enquanto o participante M12 argumentou 

que “atualmente ao comprarmos algum produto, os vendedores nos dizem que na compra a 

prazo, estaremos efetuando uma compra sem juros. Isso nem sempre é verdade”. 

Concluindo a apresentação e a análise dos dados brutos coletados nesse bloco de 

atividades, apresentam-se as suas codificações aberta e axial de acordo com os 

procedimentos utilizados na Teoria Fundamentada nos Dados. 

 

4.5.2.2 Codificação Aberta dos Dados Brutos Coletados no Bloco de Atividades 2: 

Atrasou o Pagamento de Contas - Paga Juros! 

 

No decorrer dessa fase analítica, o professor-pesquisador identificou os códigos 

preliminares por meio da realização da codificação aberta. 

Por exemplo, o quadro 11 mostra os dados brutos coletados, bem como a 

identificação dos códigos preliminares referentes às atividades desenvolvidas nesse bloco 

de atividades do registro documental. 

 

Quadro 11: Codificação aberta das atividades do bloco 2 

Coleta de dados brutos Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Com o capital dado diminuímos R$ 450,00, faltava apenas 

R$ 430,00 para dar o valor inicial mais juros de R$ 20,00 se 

pagasse parcelado (21). 

Subtrai o capital 880,00 por 450,00 que resultou 430,00. 

Depois, dividi 450 por 430 e resultou em 1,04 que é igual a 

4% de juros (21). 

Com a primeira parcela pagarei o valor de 450 menos o valor 

inicial de 880 restará 430. Há juros de 20 reais em cima do 

preço inicial e com isso pagará 450 na segunda parcela (21). 

Primeiro subtraímos o capital menos a primeira parcela para 

acabar o que faltava para pagar, calculamos o resultado 

subtraído com uma regra de três, onde ele seria o todo, e por 

final subtraímos para encontrar o valor da taxa (21). 

Calculei com o uso da fórmula do montante para descobrir os 

juros (14), depois usei a fórmula de juros simples para 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14) Identificação de 

conceitos financeiros. 
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descobrir a taxa (15). 

Primeiro subtraímos do capital a primeira parcela que ele deu 

à vista (14) e depois calculamos o resultado na formula do 

fator (15). 

Fiz o cálculo de quanto porcento iria pagar na segunda 

parcela (15). 

Utilizando a fórmula de juros simples (15) e fiz a conta para 

saber o valor a pagar (8). 

Usei a regra de três (14) e calculei através do cálculo do fator 

(15). 

O pagamento à vista é melhor (14), pois à prazo eles cobram 

taxa de juros (15) e pagam mais caro (22). 

Prefiro o pagamento à vista (14), pois se eu comprar à prazo 

irei pagar (17) uma taxa de 0,04% a mais de juros (15). 

Eu compraria à vista (14), pois pagaria 20 reais a menos do 

que o valor à prazo (15), pois não pagaria a taxa de juros 

(16). Com R$ 20,00 daria pra comprar muitas coisas (22). 

Pagaria à vista (14), pois sairia mais barato (16) porque não 

seria cobrado uma taxa de juros como na opção à prazo (17). 

Assim, pagaria um pouco a mais se fosse cobrado no 

parcelamento (22). 

A conta estava atrasava porque Elisa estava sem dinheiro, 

pois o seu pagamento estava atrasado (22). 

A conta de Elisa estava atrasada, pois a conta não chegou a 

tempo (22) ou então ela não tinha o dinheiro para pagar no 

dia certo (17), assim, ela atrasou a sua conta (22), sendo 

cobrados juros (15). 

Não sei como explicar a relação entre inflação e juros (18). 

Não tenho conhecimento sobre a relação entre inflação e 

juros (18). 

A opção à vista (14) é melhor, pois farei a compra com 

desconto (15) e sem acréscimo de juros (16). 

Pagamento à vista (14), pois ela ganhará 5% de desconto (15) 

e irá pagar menos (16). 

Pagamento à vista (14), pois eu não estaria sujeita ao 

pagamento de juros (16) e sairia mais barato (17). 

Eu tentaria desembolsar um valor para pagar a vista (15), 

pois os juros seriam menores (16). 

Se eu precisar do produto imediatamente eu compraria à 

prazo (20) mais se eu pudesse esperar eu juntaria o dinheiro 

(17) para comprar à vista (14) pois sairia mais barato (16). 

Pagaria à vista (14) por causa do desconto (15) assim eu iria 

economizar (16), pois comprar à prazo cobra uma taxa maior 

de juros (17). 

Caso eu tenha condições de pagar tudo de uma só vez (16) 

pagaria à vista (14), caso contrario iria parcelar (20). 

Pagaria à vista (14), pois é mais vantajoso (16) por poder 

pechinchar para sair mais barato (22), tendo o desconto e 

pagando menos (15). 

Pagarei à vista (14), pois pagarei menos pelo produto (15) e 

por causa do desconto iria economizar (16). 

Não tem vantagem nenhuma em pagar parcelado (16). 

Pagaria à vista (14), pois ganharia desconto (15) e pagaria 

menos do que parcelado (16), pois o preço sobe muito (17). 

A diferença entre o preço à vista e à prazo é muito alta (15), 
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devido ao acréscimo absurdo de juros (16). 

É grande a diferença entre os valores à vista e à prazo (15). Á 

vista você tem mais vantagem do que a prestação (17) porque 

se você pagar a prestação terá que pagar juros (16). 

O preço do armário de cozinha à vista custa 749,00 reais, 

porém à prazo custa R$ 1.125,50 (15). É preferível juntar o 

dinheiro total e comprar à vista (22). 

Por que temos uma diferença bem alta (14), pois se eu pagar 

à prazo estaria tendo uma diferença de 374 reais a mais (15), 

ou seja, é melhor pagar à vista pois assim não pagaremos 

juros (16). 

Colchão casal D23, valor à vista R$ 379,00, total à prazo R$ 

598,50 (15). A diferença de preço é R$ 189,50, um preço 

consideravelmente alto (16) se pensarmos que a diferença é 

metade do valor inicial (17). 

À vista é 449,00 e à prazo é 673,50 ou 15 x 44,99, que é juros 

simples (15), uma parcela igual paga todo mês, sempre o 

mesmo valor (16). 

No caso à vista é mais barato (16), porém, pagar à prazo você 

dá menos dinheiro (20), contudo, dividindo em várias 

parcelas aumenta o valor (16), pois tem juros sobre cada 

parcela (17). 

Podemos perceber no folheto que quando pagamos à vista o 

preço é menor (17), e quando pagamos à prazo cobra juros 

muito altos (16). Não vale a pena comprar à prazo (22). 

Então, pelo folheto dá para perceber que o valor de juros 

cobrados pelos móveis é abusivo (22). O preço à vista é 

menor do que parcelado (14). 

Foi um acréscimo de 50% (15) do valor total à prazo em 

comparação com o valor à vista (14). 

Muitas pessoas não possuem condição de comprar à vista e 

compram à prazo (22), na maioria das vezes, acreditando nas 

propagandas não percebemos o acréscimo de juros (20). 

No dia a dia preferimos comprar parcelado (20), pois parece 

que as parcelas são pequenas (20), porém a vista sai mais 

barato (16), porém, nem sempre temos o dinheiro total na 

hora (22) e somos obrigados a comprar parcelado (20). 

Os juros são muito abusivos (17) e quando se atrasa fica mais 

caro ainda (14), tornando a situação uma bola de neve que 

cada vez fica mais difícil de resolver (22). 

Cada produto que compramos e até as contas que temos que 

pagar tem juros (16), seja mora ou outro tipo (14), com as 

atividades adquirimos (23) o conhecimento dos juros que 

estamos pagando (14) e sabemos a diferença melhor do preço 

a vista e o preço a prazo (16). 

Essas situações trabalhadas em sala de aula (23) nos ajudam a 

ficar mais espertos no nosso dia (22). 

Hoje em dia é muito difícil comprar algo sem uma parcela 

mínima de juros (16). 

A propaganda nem sem sempre nos mostra o preço à prazo 

(17) que fica mais caro (16). 

Essas atividades nos ajudaram a enxergar as diferenças entre 

preço à vista e à prazo (16), que são acrescidos de juros 

exagerados (17). Muitas vezes, no cotidiano isso acaba 

passando despercebido (22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20) Ilusão financeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

(21) Utilização de 

modelos na escola e no 

cotidiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(22) Capacidade de 

analisar criticamente 

assuntos do cotidiano 
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Ao comprar algum produto, os vendedores nos dizem que na 

compra à prazo (14), estaremos efetuando uma compra sem 

juros (16). Nem sempre isso é verdade (22). 

As atividades realizadas em sala de aula (23) nos alertou 

sobre os riscos das propagandas enganosas (22). 

Tudo que consumimos tem juros (14), mesmo quando eles 

dizem que não tem (22). 

A maioria das vezes eu sempre pago antes de vencer o prazo 

(22). Quando eu esqueço, sempre tem juros (16). 

A propaganda sempre é enganosa (17), pois na TV mostra 

totalmente diferente da vida real (22). 

As propagandas escondem o valor a prazo (14) e destacam o 

valor das parcelas para atrair o consumidor (22). 

Cada produto que compramos tem juros (14), com essas 

atividades adquirimos conhecimento (23) dos juros que 

estamos pagando (15) e sabemos a diferença do preço à vista 

e à prazo (16), optando pelo preço à vista que é a opção mais 

plausível (17). 

 

(23) Ação pedagógica em 

sala de aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

É importante ressaltar que esse processo de codificação dinâmico e indutivo foi 

desenvolvido pelo professor-pesquisador e por seu orientador para que pudessem 

compreender as mensagens contidas nesses códigos para possibilitar a elaboração das 

categorias conceituais por meio da codificação axial. 

 

4.5.2.3 Codificação Axial dos Dados Brutos Coletados no Bloco de Atividades 2: 

Atrasou o Pagamento de Contas - Paga Juros! 

 

O principal objetivo da codificação axial foi possibilitar a elaboração de categorias 

conceituais por meio de sua relação com os códigos preliminares que foram determinados 

anteriormente durante a condução do processo da codificação aberta. 

O quadro 12 mostra o processo de codificação axial com relação à análise dos 

dados qualitativos das respostas dadas pelos participantes desse estudo às questões 

atividades realizadas nesse bloco em sala de aula. 
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Quadro 12: Codificação axial dos dados coletados no bloco de atividades 2 

Codificação Aberta 

(Códigos preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(14) Identificação de conceitos financeiros. 

(16) Entendimento de conceitos financeiros 

(18) Dificuldades com conceitos financeiros 

(20) Ilusão financeira 

 

Literacia: utilização de instrumentos 

comunicativos 

(15) Aplicação de conceitos financeiros 

(17) Capacidade para analisar informações 

financeiras 

(21) Utilização de modelos na escola e no 

cotidiano 

(22) Capacidade de analisar criticamente 

assuntos do cotidiano 

 

 

 

Materacia: utilização de instrumentos 

analíticos 

(23) Ação pedagógica em sala de aula Ação Pedagógica da Educação Financeira 

na Perspectiva da Etnomatemática e do 

Currículo Trivium 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Nesse estudo, ressalta-se que a opção pelos códigos preliminares e pelas categorias 

conceituais foi realizada por causa da interdependência entre os objetivos desse estudo, as 

teorias estudadas e, também, pelos procedimentos metodológicos utilizados nessa 

investigação durante a condução de seu trabalho de campo. 

 

4.5.2.4  Apresentação e Análise dos Dados Brutos Coletados no Bloco de Atividades 3: 

Financiamento, vantajoso ou não? 

 

As atividades do Bloco 03: Financiamento, vantajoso ou não? relacionadas com os 

Juros Compostos, que foram aplicadas nos dias 29 e 30 de Junho de 2018, foram realizadas 

por 18 participantes desse estudo, tendo em vista que 09 desses participantes se desligaram 

da escola, devido ao movimento de grave dos integrantes da Educação do estado de Minas 

Gerais, que se estendeu de 06/03/2018 até 24/04/2018, com a realização posterior de mais 

três paralisações. 

As atividades escolares somente se normalizaram na última semana do mês de 

Junho de 2018. Os principais objetivos desse bloco de atividades foram apresentar, 

explicar e definir juros compostos, bem como relacionar esse conteúdo com o cotidiano, 

principalmente, com as eventuais conexões entre os juros compostos e as operações 

relacionadas com os financiamentos. 

A realização dessas atividades visou o desenvolvimento dos participantes da 

habilidade de comparação entre os preços de um mesmo produto que é adquirido em lojas 
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diferentes por meio da proposição de 07 (sete) situações-problema, que foram trabalhadas 

em 06 (seis) grupos de 03 (três) alunos cada um, tendo o objetivo de propiciar o 

desenvolvimento da consciência crítica, da criatividade e da reflexão desses participantes 

e, por conseguinte, de sua cidadania. 

 

4.5.2.5 Financiamento, vantajoso ou não? – Juros Compostos 

 

Esse tópico está relacionado com a apresentação e a análise dos dados brutos 

coletados nas sete atividades (situações-problema) desse bloco que foram propostas em 

sala de aula. 

Desse modo, a atividade 1 foi proposta para os participantes: Uma agência de 

turismo, na cidade de Ponte Nova, vende pacotes turísticos de ano novo para um resort de 

praia no Nordeste por R$ 2.500,00 por pessoa. O comprador também pode efetuar o 

pagamento em 5 parcelas mensais de R$ 520,00, sendo que a primeira ter que ser paga um 

mês após o fechamento do pacote. 

Raquel, ao longo de um ano, conseguiu fazer uma reserva de dinheiro que lhe 

permite pagar a viagem à vista. Ela pode, alternativamente, aplicar esse dinheiro em uma 

caderneta de poupança e, a cada mês, fazer retiradas (saques) dessa poupança para pagar 

a prestação da viagem. 

Vamos admitir que, em todos os meses, o rendimento da caderneta de poupança 

seja de 0,6% a.m. (Lembre-se também que não há incidência de impostos sobre esse 

rendimento). 

Utilizando as informações abaixo, responda: Qual é a melhor alternativa de 

pagamento para Raquel? Utilize uma calculadora para realizar os cálculos abaixo. 

 

Tempo Saldo 

Inicial da 

Poupança 

+ Juros 

Recebidos 

_ Retirada 

paraPagar a 

Prestação 

Saldo Final 

da Poupança 

Ato da compra       

1 mês depois       

2 meses depois       

3 meses depois       

4 meses depois       

5 meses depois       

 

As respostas dadas para a questão: Qual é a melhor alternativa de pagamento para 

Raquel? Utilize uma calculadora para realizar os cálculos abaixo, mostram que 18 

participantes determinaram a resposta correta enquanto 9 (nove) não a responderam. Por 
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exemplo, a figura 30 mostra o preenchimento da tabela dada pela participante F17 para 

essa questão. 

 

Figura 30: Resposta dada pela participante F17para atividade 1 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

É importante ressaltar que os participantes que resolveram essa atividade afirmaram 

que o valor do saldo negativo final obtido na caderneta de poupança possibilitou a 

justificava da escolha do pagamento à vista. 

Por outro lado, as anotações registradas no diário de campo do professor-

pesquisador mostram que, após uma discussão sobre o significado do resultado dessa 

atividade, todos os participantes concordaram que comprar a vista seria a melhor opção de 

compra para a situação-problema apresentada. 

Continuando com a realização das atividades propostas, os participantes resolveram 

a atividade: 2) A loja de eletrodomésticos ELETROPON vende uma geladeira em três 

prestações mensais de R$ 500,00, sendo a primeira vence um mês após a compra. 

As respostas dadas para o item: a) Sabendo que a ELEROPON cobra juros no 

financiamento de 5% ao mês, qual seria o valor da geladeira se fosse paga à vista?, 

mostram que 10 participantes responderam esse item corretamente. Por exemplo, a figura 

31 mostra a resposta correta dada pela participante F21. 
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Figura 31: Resposta dada pela participante F21para o item a da atividade 2 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Nesse sentido, a participante F3 comentou que é “melhor juntar o dinheiro e fazer 

compras à vista, para assim poder conseguir preços melhores”. Por outro lado, é importante 

ressaltar que 8 (oito) participantes não responderam corretamente esse item. 

Em seguida, a análise dos dados das respostas dadas para o item: b) Você faria o 

pagamento à vista ou à prazo? Explique a sua resposta, mostra que 12 participantes 

responderam corretamente esse item enquanto 6 (seis) o responderam erroneamente. 

As anotações registradas no dia diário de campo do professor-pesquisador mostram 

que mesmo os participantes que não realizaram os cálculos dessa atividade ou os 

realizaram de maneira incorreta concordaram que a compra à vista seria a melhor opção de 

pagamento. Desse modo, o participante M20 relatou que é melhor pagar “À vista. Pelo 

simples fato de não ter acréscimos de juros na mercadoria”. 

As respostas dadas para o item: c) Você faria o pagamento parcelado no cartão de 

crédito? Explique a sua resposta, mostram que 10 participantes responderam corretamente 

esse item enquanto 8 (oito) o responderam de maneira errônea. As anotações registradas no 

diário de campo do professor-pesquisador mostram que esses participantes argumentaram 

que o parcelamento não é uma boa opção devido à cobrança da taxa de juros. 

Nesse contexto, a participante F3 afirmou que somente compraria parcelado com o 

cartão de crédito se não pudesse esperar para adquirir o produto, pois “Faria se precisasse 

do produto e não tivesse tempo para juntar dinheiro para comprar à vista”. 

Continuando com a realização das atividades propostas para esse bloco, os 

participantes resolveram a atividade: 3) A revendedora de carros novos e usados BENE 

VEICULOS, vende um automóvel popular por R$ 35.000,00 à vista ou em 12 prestações 

mensais iguais, sem entrada. A análise das respostas dadas para o item: a) Qual é o valor 

de cada parcela, se a concessionária opera, no financiamento, com uma taxa de juros 
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compostos de 2% ao mês?, mostra que 8 (oito) participantes determinaram a resposta 

correta para esse item. Por exemplo, as figura 32, 33 e 34 mostram a resposta dada pela 

participante F15 para esse item. 

 

Figura 32: Resposta dada pela participante F15 para o item a da atividade 3 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

Figura 33: Continuação da resposta da participante F15 para o item a da atividade 3 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Figura 34: Continuação da resposta dada pela participante F15 para o item a da atividade 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Por outro lado, 10 participantes não conseguiram determinar a solução correta para 

esse item. Por exemplo, a figura 35 mostra a resposta dada pelo participante M16 para esse 

item. 

 

Figura 35: Resposta dada pelo participante M16 para o item a da atividade 3 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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As respostas dadas para o item: b) Qual é a diferença em valor entre os 

pagamentos à vista e a prazo? O que você conseguiria comprar com esse valor?, mostram 

que 8 (oito) participantes responderam esse item corretamente. 

Por exemplo, após finalizar os cálculos, a participante F13 explicou que “com a 

diferença de R$ 1.288,23, eu poderia comprar um smartphone”. Por outro lado, 10 

participantes responderam esse item erroneamente. 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador com relação 

ao item: c) Como é a taxa de juros da revendedora comparada com a taxa anual de 

inflação de 2017? Explique a sua resposta, mostram que 5 (cinco) participantes 

responderam esse item informando que a taxa de juros da revendedora estava abaixo da 

inflação de 2017. Por outro lado, é importante ressaltar que 13 participantes responderam 

esse item erroneamente. 

Continuando com essa análise, as respostas dadas para o item: d) Explique como a 

calculadora auxiliou você na resolução desse problema, mostram que 8 (oito) 

participantes responderam esse item corretamente enquanto 10 participantes o 

responderam erroneamente. 

Por exemplo, a participante F15 respondeu que a “taxa de juros da revendedora está 

abaixo da inflação de 2017, que se encontrava em 2.92%, a menor taxa anual de juros 

desde 1998”. 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostram que 

a utilização da calculadora por esses participantes foi importante para auxiliá-los na 

determinação da resposta correta para essa questão devido à complexidade dos cálculos 

que foram realizados. 

Nesse sentido, a participante F5 afirmou que “Se não fosse a calculadora não 

conseguiria resolver a soma dos termos da Progressão Geométrica (P.G), envolvida no 

cálculo do valor de cada uma das 12 parcelas”. 

Continuando com a realização do trabalho de campo, as respostas dadas para a 

atividade: 4) Cada componente do grupo deverá trazer um folheto de propaganda ou 

descrever uma situação-problema que contenha juros compostos. Discutir o significado de 

juros compostos em cada um dos folhetos ou situação descrita. Explique a sua resposta, 

mostram que 5 (cinco) participantes responderam esse item informando que é o pagamento 

de uma taxa sobre um determinado capital. 

Por exemplo, o participante M10 alegou que os “Juros compostos são quando paga-

se  uma taxa sobre um determinado capital” enquanto o participante M20 afirmou que 
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“Nos juros compostos soma-se os juros pagados ao capital, originando um montante sobre 

o qual se pagará uma nova taxa de juros”. Por outro lado, 11 participantes responderam 

esse item, mas não justificaram a sua resposta. 

Prosseguindo com a análise das atividades propostas no registro documental, as 

respostas dadas para a questão: 05) Explique quando usamos juros simples e juros 

compostos. Dê um exemplo para cada uma dessas situações, mostram que 9 (nove) 

participantes responderam esse item corretamente enquanto 09 (nove) o responderam 

erroneamente. 

Contudo, as anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador 

mostram que os participantes desse estudo perceberam que existe uma relação entre juros 

simples e uma “negociação menor” de preços e, por outro lado, há uma relação entre os 

juros compostos e uma “maior negociação” de preços com alguma “instituição financeira”. 

Desse modo, o participante M10 argumentou que: “Geralmente usamos juros 

simples em compras com um capital mais baixo, já os juros compostos, é mais usado em 

contratos bancários, compras de alto valor, financiamentos e etc”. 

Entretanto, essas anotações também mostram que, na definição utilizada pelos 9 

(nove) participantes que responderam corretamente esse item, há um rigor matemático para 

a definição de juros simples e juros compostos. De acordo com esse contexto, a 

participante F25 argumentou que os: 

 
Juros simples geralmente são utilizados em operações financeiras de 

curto prazo ou em situação em que a divida é paga somente no final de 

um curto período de tempo. Exemplo: Vamos supor que você faz um 

empréstimo de R$ 300,00, cujo valor será devolvido em 3 meses, a uma 

taxa de 10% ao mês. 

J=C. I. T                            J=C. I. T 

J= juros                           J=300.0,1.3 

C= capital                       J=90,00 

I= taxa 

T= tempo 

Juros compostos são chamados de juros de capitalização acumulada, pois, 

possuem um novo valor a cada período de tempo determinado. Isso quer 

dizer que os juros aumentam conforme o tempo passa, já que são 

somados ao saldo devedor (juros do mês anterior). Exemplo: 

M= montante                 300=(1+0,1)
3
 

C= capital                      M=300(1,1)
3 

I= taxa                           M=300.1,331 

T=tempo                        M=399,30 

M=C(1+i)
t
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Por outro lado, há também um rigor matemático menos acentuado na explicação 

dada pelos 9 (nove) participantes que tentaram resolver essa questão, como, por exemplo, o 

participante M20 expressou que nos “Juros simples temos o acréscimo somado ao capital 

inicial no final da aplicação. Nos juros compostos teremos juros sobre juros, uma quantia 

somada ao capital ao fim de cada período de aplicação”. 

Continuando com a realização das atividades do registro documental desse estudo, 

as respostas dadas para a atividade: 6) Explique como você aconselharia alguém a realizar 

o pagamento a vista em relação ao pagamento a prazo?, mostram que 9 (nove) 

participantes responderam essa questão corretamente enquanto 9 (nove) tentaram 

respondê-la, porém, não conseguiram determinar a resposta correta. 

Recorrendo às anotações em seu diário de campo, o professor-pesquisador 

constatou que os 9 (nove) participantes, que responderam essa questão, alegaram que o 

pagamento à vista, desde que se tenham condições de realizá-lo, é sempre a melhor 

alternativa, pois, nesse caso, os clientes também podem solicitar descontos no preço dos 

produtos. 

Por exemplo, o participante M6 afirmou que: “Iria comparar o preço à vista com o 

preço à prazo. Tendo a diferença, mostraria que se tivesse o dinheiro para pagar à vista 

seria melhor, pois não pagaria juros”. 

Esses participantes também comentaram sobre a necessidade de poupar dinheiro 

para que possam realizar as compras à vista para que tenham a isenção da cobrança de 

juros e o melhor preço a ser cobrado pelas mercadorias. 

Nesse sentido, a participante F25 afirma que “para convencer essa pessoa, 

mostraria o quanto de juros ela pagaria se financiasse o tal produto e mostraria a ela que 

seria possível comprar sem juros caso juntasse o dinheiro e comprasse o produto à vista”. 

Finalizando a fase analítica desse bloco de atividades, as respostas dadas para a 

atividade: 7) Explique sobre a importância da calculadora para a realização dessas 

atividades. Além da calculadora, você utilizou outras ferramentas?, mostram que 13 

participantes responderam essa atividade de uma maneira coerente enquanto 5 (cinco) não 

conseguiram respondê-la de um modo coeso. 

As respostas dadas para essa questão mostram a importância da calculadora para 

que os participantes desse estudo possam conseguir com comodidade, exatidão e eficiência 

os resultados obtidos em situações mais complexas. Por exemplo, a participante F11 

afirmou que as calculadoras são: “Muito úteis para resolver contas difíceis e dar respostas 

rápidas e certas”. 
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Assim, após a apresentação e a análise dos dados brutos coletados nesse bloco de 

atividades, apresentam-se as codificações aberta e axial desse instrumento de coleta de 

dados. 

 

4.5.2.6 Codificação Aberta dos Dados Brutos Coletados no Bloco de Atividades 3: 

Financiamento, vantajoso ou não? 

 

Durante a condução dessa fase analítica, o professor-pesquisador identificou os 

códigos preliminares com o auxílio da codificação aberta. Por exemplo, o quadro 13 

mostra os dados brutos coletados, bem como a identificação dos códigos preliminares 

referentes às atividades desenvolvidas nesse bloco do registro documental. 

 

Quadro 13: Codificação aberta das atividades do bloco 3 

Dados Brutos Coletados Codificação Aberta 

Códigos Preliminares 

Faria o pagamento à vista (16), pois não teria juros (17). 

Pagaria à vista (16) porque sairá mais barato o produto (24). 

O pagamento seria à vista (16) porque ficaria livre de juros (24). 

Prefiro comprar à vista (16), pois é a melhor opção (24), pelo 

simples fato de não ter acréscimos de juros nas mercadorias (17). 

Faria o pagamento à vista (16) caso tivesse o dinheiro no ato da 

compra (17). 

Eu não pagaria no cartão de crédito (24) para evitar juros (17). 

Não usaria o cartão de crédito (24) para evitar os juros, pois eu 

teria uma taxa de juros ao pagar parcelado (17). 

Não usaria o cartão de crédito (24), só se fosse uma emergência 

e eu não tivesse dinheiro na hora (17). 

Não usaria o cartão de crédito (24), pois a taxa de juros é alta e 

não compensaria (17). 

Eu usaria o cartão de crédito (20) se precisasse do produto e não 

tivesse tempo para juntar dinheiro para comprar à vista (17). 

Não usaria o cartão de crédito (24)por causa dos juros no 

parcelamento das mercadorias (17). 

A calculadora (1) me auxiliou na realização (9) de contas com 

números decimais enormes (2). 

Se não fosse a calculadora (1) eu não conseguiria resolver (9) a 

soma dos termos da Progressão Geométrica (P.G) (8), envolvida 

no cálculo do valor de cada uma das 12 parcelas (14). 

Juros compostos são quando se paga uma taxa sobre um 

determinado capital (14). 

Nos juros compostos (14), somam-se os juros pagados ao 

capital, originando um montante sobre o qual se pagará uma 

nova taxa de juros (16). 

Geralmente, usamos juros simples (14) em compras com um 

capital mais baixo (18), já os juros compostos (14), é mais usado 

em contratos bancários, compras de alto valor, financiamentos e 

 

(1) Instrumentos 

tecnológicos 

 

 

 

 

(2) Utilização de 

instrumentos tecnológicos 

para estudos 

 

 

 

 

(8) Conteúdos 

matemáticos e atividades 

escolares 

 

 

 

 

(9) Importância dos 

instrumentos tecnológicos 
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etc (16). 

No regime de juros simples (14), o cálculo de juros realizado em 

cima do valor inicial, ou seja, do capital (16). No regime de juros 

compostos (14), o cálculo de juros é realizado com base no 

capital e juros do mês anterior (16). 

Juros simples (14) é quando o capital é fixo (18) e os juros 

compostos (14) é quando o capital varia (18). 

Nos juros simples (14) temos o acréscimo somado ao capital 

inicial no final da aplicação (16). Nos juros compostos (14), 

seriam juros sobre juros, uma quantia somada ao capital ao fim 

de cada período de aplicação (16). 

Usamos juros simples (14) em ocasiões como por exemplo um 

empréstimo para amigos de valores “menor” (16). E juros 

compostos (14) usamos em grandes financiamentos, como casa, 

carro e etc.(16) 

Usamos juros simples(14) quando uma compra é simples e não 

precisa de cálculo mais preciso (18) e o composto (14) é quando 

o cálculo muda de mês em mês (18). 

Juros simples (14) é geralmente utilizado em operações de curto 

prazo (16). Juros compostos (14) aumenta conforme o tempo 

passa, leva em consideração o capital atual para a cobrança dos 

juros e não o inicial (16) 

Juros simples (14) geralmente são utilizados em operações 

financeiras de curto prazo ou em situação em que a divida é paga 

somente no final de um curto período de tempo (16). 

Vamos supor que você faz um empréstimo de R$300,00, cujo 

valor será cobrado em 3 meses, a uma taxa de 10% ao mês (15). 

J=C.I.T                            J=C.I.T 

J= juros                           J=300.0,1.3 

C= capital                       J=90,00 

I= taxa     T = tempo (21) 

Juros compostos (14) são chamados de juros de capitalização 

acumulada, pois, possuem um novo valor a cada período de 

tempo determinado (16). Isso quer dizer que os juros aumentam 

conforme o tempo passa, já que são somados ao saldo devedor 

(juros do mês anterior) (24).  

Por exemplo: 

M=C(1+i)
t
(21) 

M= montante                 M=300(1+0,1)
3
 

C= capital                      M=300(1,1)
3 

I= taxa                           M=300.1,331 

T=tempo                        M=399,30 

J = M – C 

J = 399,30 -300,00 

J = 99,30 

Ao negociar com seu cliente, o pagamento à vista costuma cair 

muito bem (15). Afinal, é dinheiro que entra no caixa na hora 

(16). 

Aconselho a pagar sempre à vista (15) para ganhar desconto e 

não pagar juros (16). 

Iria comparar o preço à vista com o preço a prazo (15). Tendo a 

diferença, mostraria que se tivesse o dinheiro para pagar à vista 

seria melhor (16), pois não pagaria juros (17) 

Mostraria o quanto de juros a pessoa pagaria se financiasse o tal 

produto (22) e mostraria a ela que seria possível comprar sem 
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juros (16), caso juntasse o dinheiro e comprasse o produto à 

vista (17) 

Tentaria mostrar através de cálculos matemáticos (12) qual das 

duas opções seria melhor para sua compra (15). 

Explicaria os benefícios e os malefícios de cada uma das 

possibilidades de compras (17) ao comparar os preços (22) 

Mostraria que o pagamento à vista (14) é sempre melhor (16), 

além de poder ainda pechinchar um preço melhor (22) 

Mostraria o quanto de juros  a pessoa pagaria se financiasse o tal 

produto (15) e mostraria a ela que seria possível pagar menos, se 

juntasse o dinheiro para comprar à vista (17). 

A vista (14), porque quando você opta em pagar o valor da 

mercadoria (15) à prazo (15), seu valor aumenta (16) 

Pagamento à vista (14), pois além de não pagar juros (15), 

poderia conseguir um desconto (17). 

A calculadora (1) é muito útil para resolver (9) as contas difíceis 

com respostas rápidas e certas (2) 

Com a calculadora (1) conseguimos resultados mais rápidos (9). 

Não utilizei outras ferramentas, pois usei somente a calculadora 

(23). 

As calculadoras (1) facilitam a realização de cálculos (2) 

A calculadora (1) é de extrema importância, pois não ocupa 

tempo (9), facilita a realização de operações mais complexas (2) 

e nos dá mais exatidão nas contas (9). 

A calculadora (1) nos ajuda a fazer cálculos mais precisos (2) e 

nos auxilia bastante (9). Não utilizei outras ferramentas, somente 

a calculadora (23). 

O uso a calculadora (1) é muito importante (9), pois as contas 

muito complexas são demoradas para resolução (2). 

As calculadoras (1) nos ajudam a fazer as contas difíceis (2)e 

não nos deixam errar (9). 

As calculadoras (1) ajudam em respostas mais rápidas (9), 

trabalhar com números que possuem vírgulas (2). 

As calculadoras (1) nos garantem exatidão e mais rapidez (9) na 

realização de contas (2). Usei somente a calculadora (23). 

As calculadoras (1) são importantes (9) principalmente na parte 

de juros compostos (14), pois os valores vão mudando e ficando 

mais extensos (16). Só utilizei a calculadora (9). 

A calculadora (1) nos ajuda a fazer os cálculos mais precisos (2) 

e nos auxilia bastante (9). 

A calculadora (1) é eficiente para realizar os cálculos (2) de 

forma mais rápida e precisa (9). 
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Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Esse processo de codificação teve como objetivo a identificação dos códigos 

preliminares para possibilitar que o professor-pesquisador pudesse especificar as categorias 

conceituais que foram obtidas por meio da codificação axial. 
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4.5.2.7 Codificação Axial dos Dados Brutos Coletados no Bloco de Atividades 3: 

Financiamento, vantajoso ou não? 

 

O principal objetivo da codificação axial foi possibilitar a elaboração de categorias 

conceituais por meio de sua relação com os códigos preliminares que foram determinados 

anteriormente durante a condução do processo da codificação aberta. 

O processo de codificação axial com relação à análise dos dados qualitativos das 

respostas dadas pelos participantes desse estudo às questões atividades realizadas nesse 

bloco em sala de aula. O quadro 14 mostra a codificação axial dos dados coletados no 

bloco de atividades 3. 

 

Quadro 14: Codificação axial dos dados coletados no bloco de atividades 3 

Codificação Aberta 

(Códigos preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(14) Identificação de conceitos financeiros. 

(16) Entendimento de conceitos financeiros 

(18) Dificuldades com conceitos financeiros 

(20) Ilusão financeira 

 

Literacia: utilização de instrumentos 

comunicativos 

(12) Importância da matemática 

(15) Aplicação de conceitos financeiros 

(17) Capacidade para analisar informações 

financeiras 

(21) Utilização de modelos na escola e no 

cotidiano 

(22) Capacidade de analisar criticamente leis 

do cotidiano. 

(24) Analisar criticamente operações 

financeiras 

 

 

 

 

Materacia: utilização de instrumentos 

analíticos 

(1) Instrumentos tecnológicos 

(2) Utilização de instrumentos tecnológicos 

para estudos 

(9) Importância dos instrumentos tecnológicos 

 

Tecnoracia: utilização de instrumentos 

materias e tecnológicos 

(8) Conteúdos e atividades escolares 

(23) Ação pedagógica em sala de aula 

Ação Pedagógica da Educação Financeira na 

Perspectiva da Etnomatemática e do 

Currículo Trivium 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

É importante ressaltar que, nessa investigação, a opção pelas categorias conceituais 

determinadas nesse processo analítico foi realizada em virtude da interdependência entre 

os objetivos desse estudo, das teorias estudadas e, também, pelos procedimentos 

metodológicos utilizados nessa investigação durante a condução de seu trabalho de campo 

de acordo com os pressupostos da Teoria Fundamentada nos Dados. 
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4.5.3    Dados Brutos Coletados no Questionário Final 

 

O questionário final foi aplicado no dia 05/07/2018, sendo respondido por 18 

participantes desse estudo. É importante ressaltar que, com relação à investigação 

conduzida nesse estudo, após vários períodos de greve dos professores da rede estadual de 

ensino, durante o primeiro semestre do ano de 2018, dos 27 participantes dessa 

investigação, 9 (nove) foram transferidos para outras unidades de ensino (público e 

particular), sendo 5 (cinco) do sexo masculino e 4 (quatro) do sexo feminino. 

Assim, de acordo com esse contexto, a partir das respostas dadas para esse 

questionário final, são 18 os participantes desse estudo, sendo 14 do sexo feminino e 4 

(quatro) do sexo masculino. 

Esse questionário foi composto por 12 questões abertas, cujo objetivo foi verificar a 

percepção dos participantes sobre a presença da Matemática no cotidiano. Outro objetivo 

foi analisar se as atividades elaboradas sob a perspectiva da etnomatemática contribuíram 

para o desenvolvimento de conteúdos da Educação Financeira para comprovar se houve 

indícios do desenvolvimento do raciocino crítico e reflexivo desses participantes por meio 

da realização das atividades propostas nos blocos do registro documental desse estudo. 

Assim, as respostas dadas para a questão: 1) Explique se os conteúdos relacionados 

com a Educação Financeira são importantes para a realização de tarefas cotidianas. 

Quais?, mostram que 10 responderam essa questão item enquanto 8 (oito) não a 

responderam. 

É importante ressaltar que todos os participantes que responderam essa questão 

afirmaram que os conteúdos da Educação Financeira são importantes para que as tarefas 

cotidianas possam ser realizadas, como, por exemplo, nas compras, nos impostos, em 

financiamento, nas promoções e na tomada de decisões. 

Por exemplo, a participante F11 respondeu que é necessário “Saber o juros que são 

cobrados em cada produto adquirido, saber quanto de impostos que pagamos, entre 

outros”. 

Similarmente, o participante M12 também comenta que é o conteúdo da Educação 

Financeira é “Muito importante na realização de tarefas cotidianas como compra de 

produtos a vista ou a prazo, financiamentos, promoções, etc.”. 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostram que 

todos os participantes se envolveram em uma discussão produtiva para verificar os pontos 



153 

 

positivos sobre a importância da utilização da matemática financeira para o cotidiano das 

pessoas. 

Essas anotações também mostram que os participantes que não responderam essa 

questão por escrito apresentaram argumentos importantes para a importância da Educação 

Financeira em seu cotidiano. 

Por exemplo, o participante M10 argumentou que os conteúdos de Educação 

Financeira “auxiliam você na compra de algum produto e para tomar decisões financeiras”. 

A análise das respostas dadas para a questão: 2) Como as atividades realizadas em 

sala de aula auxiliaram você na resolução de problemas enfrentados na sua vida diária?, 

mostram que 12 responderam essa questão enquanto 6 (seis) não a responderam. A tabela 

10 mostra as respostas dadas pelos participantes desse estudo para essa questão. 

 

Tabela 10: Resposta dada pelos participantes para a questão 2 do questionário final 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Por exemplo, a participante F1 respondeu que essas: “atividades me ajudaram a 

reconhecer mais o valor do dinheiro. Vendo que vale a pena fazer compras à vista para 

poder ter desconto”. 

Nesse sentido, ao relatar uma relação mais consciente com as situações de 

relacionadas com as compras, o participante M4 argumentou que “Preciso ser mais 

responsável ao efetuar compras, pois se não ficarei endividado. 

Ao consultar anotações em seu diário de campo, o professor-pesquisador constatou 

que, nas discussões realizadas em sala de aula, os participantes desse estudo questionaram 

sobre a viabilidade em contrair um financiamento. Por exemplo, a participante F7 
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comentou que as atividades realizadas em sala de aula “Me ajudaram a perceber que 

financiamento nem sempre é bom negócio”. 

Continuando com essa análise, as respostas dadas para a questão: 3) Você analisa 

as propagandas de televisão, rádio e jornal sobre as promoções em lojas e 

supermercados? Explique, mostra que 9 (nove) participantes responderam essa questão 

enquanto 9 (nove) não a responderam. 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostram que 

participantes que responderam essa questão afirmaram que a análise das propagandas é 

realizada para que se possam realizar comparações entre o preço à vista e o preço à prazo. 

De modo semelhante, esses participantes também comentaram que é importante 

analisar as propagandas para verificar qual preço está melhor para que se possa comprar 

algum produto e para ficarem atentos ao preço das promoções. Nesse sentido, a 

participante F1 respondeu que “Sim. Principalmente por causa do preço à vista e à prazo”. 

De acordo com a análise das respostas dadas para a questão: 4) Explique como a 

porcentagem ajuda você a calcular o desconto de 10% do valor de uma calça em uma 

loja, 12 participantes responderam essa questão enquanto 6 (seis) não a responderam. Por 

exemplo, a participante F23 relatou que “Multiplico o preço da banca por 0,9 e o valor que 

encontro na calculadora é o valor já com desconto de 10%”. 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostram que 

os participantes que responderam essa questão utilizaram a calculadora para auxiliá-los na 

obtenção da resposta. 

Continuando com a análise das questões desse questionário, as respostas dadas para 

a questão: 5) Explique como você calcula o desconto de um produto que está em promoção 

em um supermercado, mostra que 10 responderam essa questão enquanto 8 (oito) não a 

responderam. Ressalta-se que os participantes que resolveram essa questão utilizaram a 

calculadora para auxiliá-los na determinação da resposta para essa situação-problema. 

Contudo, as anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador 

mostram que 7 (sete) participantes que responderam essa questão tiveram dificuldades para 

explicar como calcular o desconto solicitado. Por exemplo, a participante F23 respondeu 

que sabe qual é o desconto “Fazendo a subtração dos dois valores”. 

Por outro lado, 3 (três) participantes detalharam como determinar o desconto 

proposto nessa questão. Por exemplo, o participante M18 encontrou uma maneira para 

determinar o valor do desconto, contudo, não conseguiu encontrar o valor percentual do 

dessa operação. Esse participante explicou que calculou o desconto proposto: “Diminuindo 
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do preço antes da promoção o preço depois da promoção. O valor que encontro é a 

promoção”. 

A análise das respostas dadas para a questão: 6) Antônio comentou que prefere 

fazer as suas compras utilizando o cartão de crédito enquanto Maira prefere realizar as 

suas compras à vista. Você concorda com Antônio ou Maria? Explique a sua resposta, 

mostra que 10 participantes responderam essa questão, 7 (sete) não a responderam 

enquanto 01 (uma) participante afirmou que não sabia como respondê-la. 

Dos 10 participantes que responderam essa questão, 8 (oito) concordaram com 

Maria e 2 (dois) concordaram com Antonio. Por exemplo, o participante M6 comentou que 

“Concordo com Maria. Poderá negociar um preço mais barato”. 

Por outro lado, apesar do participante M14 ter concordado com Antonio, explicou a 

sua resposta justificando que “Claro que se não tiver juros. Assim ele pode usar o dinheiro 

para outras coisas”. 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostram 

que, durante a discussão realizada em sala de aula sobre essa situação-problema, os 

participantes que não responderam essa questão por escrito concordaram com Maria que 

preferiu realizar as suas compras à vista. Por exemplo, a participante F27 afirmou que 

“Concordo com Maria. O cartão de crédito cobra muito juros”. 

Continuando com a análise do questionário final, as respostas dadas para a questão: 

7) Em sua opinião, as atividades desenvolvidas em sala de aula ajudaram você a refletir 

sobre as compras que você faz em seu dia a dia? Explique, mostram que 10 participantes 

responderam essa questão, 6 (seis) não a responderam enquanto 2 (dois) responderam que 

não sabem como as atividades propostas em sala de aula podem auxiliá-los em suas 

compras. 

Dos participantes que responderam essa questão, todos afirmaram que essas 

atividades possibilitaram que estejam mais atentos aos juros cobrados e às propagandas 

enganosas. Por exemplo, a participante F7 relatou que: “Não compro mais nada parcelado. 

Sempre fico desconfiado das propagandas que vejo no comércio e procuro ajudar meus 

familiares a não comprar nada parcelado”. 

Nesse sentido, o participante M10 afirmou que depois da realização dessas 

atividades “Fico mais atento agora às propagandas enganosas” enquanto a participante F1 

comentou que: “Fico mais atenta aos juros altos. Evito comprar parcelado”. 

Nessa análise, as respostas dadas para a questão: 8) Para você, os conteúdos 

matemáticos aprendidos em sala de aula ajudam você a determinar e a calcular o preço 
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final dos produtos que compra? Explique, mostram que 11 participantes responderam essa 

questão enquanto 7 (sete) não a responderam. 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostram 

que, para os participantes que responderam essa questão, os conteúdos matemáticos que 

aprenderam nas atividades propostas em sala de aula os auxiliaram no cálculo do preço 

final dos produtos de suas compras que realizam em seu cotidiano, relacionando, 

principalmente, o pagamento à prazo com a cobrança dos juros. Por exemplo, a 

participante F19 afirmou que “agora podemos fazer os cálculos no nosso dia a dia”. 

A análise das respostas dadas para a questão: 9) Explique qual é a relação entre as 

dinâmicas desenvolvidas em sala de aula com o seu cotidiano?, mostra que 1 (um) 

participante respondeu essa questão enquanto 17 participantes não a responderam. O 

participante M6 argumentou que: “Acredito que mesmo tendo um ordenado pouco, vejo 

que se eu planejar e posso conseguir comprar os meus sonhos. Não tudo, sem exagero”. 

No entanto, as anotações registradas no diário de campo mostram que, o professor-

pesquisador preocupado com a ausência de posicionamento dos participantes propôs uma 

discussão em sala de aula sobre essa questão. 

Desse modo, esses registros mostram que 14 participantes, apesar de não terem 

respondido essa questão por escrito, conseguiram relacionar as dinâmicas desenvolvidas 

em sala de aula com a aquisição de bens e serviços presentes em seu cotidiano por meio do 

“planejamento financeiro para a tomada de decisão”. Por outro lado, 04 (quatro) 

participantes discordaram da importância de comprar à vista, “pois essa opção levaria 

tempo, devido aos poucos recursos financeiros que possuímos”. 

Em seguida, a análise das respostas dadas para a questão: 10) Quais atividades 

sobre Educação Financeira desenvolvidas em sala de aula você mais gostou? Explique, 

mostra que 14 participantes responderam essa questão enquanto 4 (quatro) não a 

responderam. 

Dos participantes que responderam essa questão, 12 preferiram trabalhar com o 

Bloco de atividades 3: Financiamento, vantajoso ou não?, sobre os juros compostos 

enquanto 2 (dois) participantes gostaram das resolver as atividades propostas no três blocos 

trabalhados em sala de aula. 

Por exemplo, a participante F1 comentou que as “atividades do financiamento me 

mostraram como devemos tomar cuidado com ele. Pagamos muito dinheiro por juros”. Por 

outro lado, o participante M16 afirmou que “Gostei das três atividades que foram 

aplicadas. Aprendi com as três”. 
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As respostas dadas para a questão: 11) Explique se as atividades desenvolvidas em 

sala de aula ajudaram você a ter uma melhor compreensão das propagandas veiculadas 

na mídia?, mostram que 18 participantes responderam essa questão afirmando que essas 

atividades possibilitaram a comparação entre o preço à vista e à prazo. 

Por exemplo, o participante M20 respondeu que “Não acredito mais em Black 

Friday. Daqui para frente vou comparar os preços antes e depois da propaganda”. 

Similarmente, com relação à contribuição dessas atividades para o cotidiano, a participante 

F13 afirmou que “Acho que vai me ajudar muito a não deixar minha família cair em 

mentiras do comércio. Principalmente em parcelamento de compras”. 

Finalizando a análise das questões do questionário final, as respostas dadas para a 

questão: 12) Para você é mais vantajoso comprar a prazo ou a vista? Explique a sua 

resposta, mostram que os 18 participantes foram unânimes em responder que a melhor 

opção de compra é a vista. Por exemplo, o participante M1 comentou que é mais vantajoso 

realizar o pagamento “À vista. Para não pagar juros e poder ter desconto”. 

Após a apresentação e análise dos dados coletados no questionário final, o 

professor-pesquisador iniciou o processo de codificação aberta para identificar os códigos 

preliminares para, em seguida, continuar com a codificação axial para que pudesse 

identificar as categorias conceituais relacionadas com esses códigos. 

 

4.5.3.1 Codificação Aberta dos Dados Brutos Coletados no Questionário Final 

 

No decorrer dessa fase analítica, o professor-pesquisador identificou os códigos 

preliminares por meio da realização da codificação aberta. Por exemplo, o quadro 15 

mostra os dados brutos coletados, bem como a identificação dos códigos preliminares 

referentes às atividades desenvolvidas nesse bloco do registro documental. 
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Quadro 15: Codificação aberta do questionário final 

Dados Brutos Coletados Codificação Aberta 

Códigos Preliminares 

Esses conteúdos são muito importantes (12), pois em uma 

simples tarefa ou na compra a ser realizada (11), estaremos 

pagando juros de financiamento (14) e sem os conhecimentos da 

matemática financeira (15) fica difícil fugir do financiamento 

impulsivo (22). 

É muito importante saber os juros que são cobrados (14) em 

cada produto adquirido nas compras (11) e saber quanto de 

impostos que pagamos, entre outros (17). 

Saber esses conteúdos é importante (12) na hora da tomada de 

decisão (17) para comprar eletrodomésticos, roupas e sapatos 

(11). 

Sim, esses conteúdos são importantes (12), pois auxiliam você 

na compra de algum produto (11) e para tomar decisões 

financeiras (17). 

Esses conteúdos ajudam (12) quando vamos fazer uma compra e 

onde investir e como gastar (11). 

Os conteúdos financeiros são muito importantes (12) em tarefas 

cotidianas como compra de produtos a vista ou a prazo, 

financiamentos, promoções, etc. (11). 

Atividades (23) mostraram os juros que estamos pagando (14). 

As atividades ajudaram muito (23), principalmente a tomar 

cuidado com propagandas enganosas (22). 

As atividades me ajudaram (23) a reconhecer mais o valor do 

dinheiro (22). 

As atividades ajudaram a ver (23) que vale a pena fazer compras 

à vista (16) para poder ter desconto (15). 

As atividades ajudaram (23) a reconhecer juros nos preços à 

prazo (14). 

As atividades me ajudaram a perceber (23) que financiamento 

(19) nem sempre é um bom negócio (17). 

Preciso ser mais responsável ao efetuar compras (22), pois se 

não ficarei endividado (17). 

Tomar cuidado com as compras à prazo (17). 

As atividades me auxiliaram (23) a identificar juros nos preços 

praticados a prazo (14). 

O negócio é guardar dinheiro (17) para comprar à vista (14). 

As atividades (23) me auxiliaram a ter uma certa experiência e 

inteligência (11) para resolver problemas no meu dia a dia (22). 

Analiso a propagandas (22), principalmente por causa do preço à 

vista e à prazo (14). 

Posso ter mais noção do preço que será melhor (17). 

Só analiso as propagandas (22) quando estou precisando 

comprar alguma coisa (11). 

Às vezes analiso as propagandas (22) sobre as promoções (11). 

Só analiso as propagandas (22) quando quero comprar alguma 

coisa (11). 

Procuro ficar atento (17) ao que as propagandas oferecem de 

preço (22). 

Analiso as propagandas (22), para ver se compensa comprar 

aquele produto (17). 

Para calcular o desconto de 10%, multiplico o preço da banca 

 

 

 

(8) Conteúdos 

matemáticos e atividades 

escolares 

 

 

 

 

(9) Importância dos 

instrumentos tecnológicos 

 

 

 

 

(10) Utilização de 

instrumentos tecnológicos 

fora do ambiente escolar 

 

 

 

 

(11) Relação de conceitos 

financeiros com o 

cotidiano 

 

 

 

 

(12) Importância da 

matemática 
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por 0,9 (15) e o valor que encontro na calculadora (10) é o valor 

já com desconto de 10% (16). 

Pego o preço da placa e faço vezes 10% (15), o valor que 

encontro retiro do preço da placa (16). 

Multiplico o valor da calça por 0,1 (15) e do valor que encontro 

diminuo do preço da calça (16). Este valor que encontro é o 

preço já com o desconto (15). 

Usei a calculadora (10) para calcular o desconto nas compras 

(11). 

Calculo o desconto (15) de um produto em promoção (11) 

comparando os preços (17). 

Diminuindo do preço antes da promoção o preço depois da 

promoção (15). O valor que encontro é a promoção (16). 

Fazendo a subtração (8) dos dois valores (15). 

Calculo o desconto (15) usando a calculadora (10). 

Concordo com Maria (17) que comprou à vista (16), é mais 

responsável (17). Juntou o dinheiro e comprou o que queria (22). 

Depende da condição financeira de cada um deles (17). 

Concordo com Antônio (20). Claro que se não tiver juros (24). 

Assim ele pode usar o dinheiro para outras coisas (17). 

Não tendo juros (24), acho que é melhor usar o cartão para poder 

dividir (20). 

Concordo com Maria (17). O cartão de crédito (19) cobra muito 

juros (16). 

Concordo com Maria (17). Poderá negociar um preço mais 

barato (15). 

À vista sempre é um melhor negócio (17). 

Com as atividades desenvolvidas (23) fico mais atento às 

propagandas enganosas (22). 

Não sei (18). Só compro coisa pequena (11). 

Com certeza essas atividades me ajudam sim (23). 

Depois destas atividades (23) fico mais atenta aos juros altos 

(17). Evito comprar parcelado (16). 

Não compro mais nada parcelado (16). Sempre fico desconfiado 

das propagandas que vejo no comércio (22) e procuro ajudar 

meus familiares a não comprar nada parcelado (15). 

Não tenho e nunca irei ter um cartão de crédito (25). 

Espero poder sempre fazer minhas compras à vista (17). 

Os conteúdos matemáticos (8) aprendidos em sala de aula 

ajudaram (16), pois agora nós mesmos podemos calcular e 

chegar a um valor (15). 

Calculando os juros (16) você ver qual o preço final (15). 

Sabendo a noção de matemática financeira (16) conseguimos 

calcular os juros (15). 

Com as atividades (23), agora que aprendi posso calcular 

sozinha (16) e chegar a um preço final (15). 

Aprendemos a calcular sozinhos (16) e encontrar os juros (15). 

As atividades (23) são baseadas em situações cotidianas (11). 

Os conteúdos foram importantes (12), pois nos ensina a fazer os 

cálculos (16) 

Agora podemos fazer os cálculos (16) no nosso dia a dia (12). 

Acredito que mesmo tendo um ordenado pouco (11), vejo que se 

eu planejar (17), eu posso conseguir comprar os meus sonhos 

(22). Não tudo, sem exagero (24). 

Planejamento financeiro (17) para a tomada de decisão (24). 

(14) Identificação de 

conceitos financeiros 

 

 

 

 

(15) Aplicação de 

conceitos financeiros 

 

 

 

 

(16) Entendimento de 

conceitos financeiros 

 

 

 

(17) Capacidade para 

analisar informações 

financeiras 

 

 

 

 

(18) Dificuldades com 

conceitos financeiros 

 

 

 

 

(19) Identificação de 

linhas de crédito 

 

 

 

(20) Ilusão financeira 
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Pois esta opção [à vista] levaria tempo (15), devido aos poucos 

recursos financeiros que possuímos (11). 

As atividades (23) do financiamento (19) me mostraram como 

devemos tomar cuidado com ele (17). Pagamos muito dinheiro 

por juros (15). 

Gostei mais das atividades (23) do financiamento (19). 

Financiamento (19). Penso que pagamos para o dono da loja 

administrar o dinheiro (20) quando não conseguimos juntar (22) 

e pagar à vista (14). 

Mesmo não conseguindo fazer a atividade (23) do carro 

financiado (19), vi no valor que um colega calculou um preço 

muito maior que o preço à vista (17). 

Gostei das três atividades que foram aplicadas (23). 

Aprendi com as três atividades (23). 

Posso agora, com as atividades (23), vê se realmente é 

verdadeiro o desconto (22). 

Não acredito mais em Black Friday (22). Daqui para frente vou 

comparar os preços antes e depois da propaganda (17). 

Acho que as atividades vão me ajudar muito (23) a não deixar 

minha família cair em mentiras do comércio (17). 

Principalmente em parcelamento de compras (19). 

Sempre pergunto agora qual é o preço à vista e à prazo (22). Daí, 

vejo se tem juros (15). As atividades foram muito boas (23). 

À vista é mais vantajoso (17). Para não pagar juros (15) e poder 

ter desconto. 

Comprar à vista em mais vantajoso (17). Para não pagar juros 

(15) e negociar um preço melhor (24). 

À vista sempre é mais vantajoso (17). Assim pode sobrar 

dinheiro para outras coisas (22). 

(22) Capacidade de 

analisar criticamente 

assuntos do cotidiano 

 

 

 

 

(23) Ação pedagógica em 

sala de aula 

 

 

 

(24) Analisar criticamente 

operações financeiras 

 

 

 

(25) Escolhas financeiras 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O processo de codificação aberta teve como objetivo a identificação dos códigos 

preliminares para possibilitar que o professor-pesquisador pudesse especificar as categorias 

conceituais que foram obtidas por meio da codificação axial. 

 

4.5.3.2 Codificação Axial dos Dados Brutos Coletados no Questionário Final 

 

O principal objetivo da codificação axial foi possibilitar a elaboração de categorias 

conceituais por meio de sua relação com os códigos preliminares que foram determinados 

anteriormente durante a condução do processo da codificação aberta. O quadro 16 mostra a 

codificação axial dos dados coletados no questionário final. 
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Quadro 16: Codificação axial dos dados brutos coletado no questionário final 

Codificação Aberta 

(Códigos preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(14) Identificação de conceitos financeiros 

(16) Entendimento de conceitos financeiros 

(18) Dificuldades com conceitos financeiros 

(19) Identificação de linhas de crédito 

(20) Ilusão financeira 

 

Literacia: utilização de instrumentos 

comunicativos 

(12) Importância da matemática 

(15) Aplicação de conceitos financeiros 

(17) Capacidade para analisar informações 

financeiras 

(22) Capacidade de analisar criticamente 

assuntos do cotidiano 

(24) Analisar criticamente operações financeiras 

(25) Escolhas financeiras 

 

 

 

Materacia: utilização de instrumentos 

analíticos 

(10) Utilização de instrumentos tecnológicos Tecnoracia: utilização de instrumentos 

materias e tecnológicos 

(8) Conteúdos matemáticos e atividades 

escolares 

(11) Relação de conceitos financeiros com o 

cotidiano 

(23) Ação pedagógica em sala de aula 

 

Ação Pedagógica da Educação 

Financeira na Perspectiva da 

Etnomatemática e do Currículo Trivium 

Fonte: Arquivo pessoal do professor pesquisador 

 

É necessário ressaltar que, após a finalização da fase analítica, o professor-

pesquisador iniciou a fase interpretativa desse estudo por meio da elaboração do texto das 

categorias conceituais que foram obtidas a partir das codificações aberta e axial que foram 

conduzidas nessa investigação. 

 

4.5.4   Dados Brutos Coletados na Atividade Final 

 

A elaboração dessa atividade surgiu da leitura do relatório intitulado Financial 

literacy around the World: Insights from the Standard & Poor’s Ratings Services Global 

Financial Literacy Survey realizada pelo professor-pesquisador e pelo seu orientador, que 

foi publicado em 2015 e que visava verificar o índice de literacia financeira
13

 mundial dos 

países participantes dessa organização. 

Nesse sentido, essa atividade foi elaborada com o objetivo de verificar o nível de 

literacia financeira dos participantes desse estudo, após a realização dos 3 (três) blocos de 

                                                           
13

A literacia financeira pode ser definida como a “capacidade de identificar, compreender, interpretar, criar e 

usar novas tecnologias em contextos relativos ao tratamento de problemas que envolvam planejamento e 

gerenciamento de finanças pessoais” (COUTINHO; TEIXEIRA, 2015, p. 4). 
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atividades propostos em sala de aula que foram elaborados com base no Currículo Trivium 

para a Matemática proposto D’Ambrosio (1999b). Nesse contexto, de acordo com Klapper, 

Lusardi e Oudheusden (2015), o Standard & Poor’s Ratings Services Global Financial 

Literacy Survey é considerado como a maior e a mais ampla e abrangente pesquisa 

realizada internacionalmente para medir a literacia financeira da população dos países de 

uma maneira global. 

Esse instrumento de pesquisa buscou investigar quatro conceitos financeiros 

básicos: a diversificação de risco, a inflação, os juros simples e os juros compostos. Essa 

pesquisa financeira foi realizada em 2014, cujos resultados foram divulgados em 2015, 

sendo obtidos por meio de entrevistas realizadas com 150.000 indivíduos adultos, em 148 

países. Essa pesquisa propiciou, para os pesquisadores, elaboradores de políticas públicas e 

profissionais dessa área, um exame minucioso e inédito relacionado com a literacia 

financeira da população mundial. 

Nesse contexto, Klapper, Lusardi e Oudheusden (2015), organizadores dessa 

pesquisa, definem que um indivíduo é considerado financeiramente literado se responder 

corretamente pelo menos três de quatro conceitos financeiros relacionados com: a) 

diversificação de riscos, b) inflação, c) juros simples e d) juros compostos, que são 

considerados básicos para o domínio financeiro da população mundial. Dessa maneira, a 

nota de aprovação considerada relevante para medir a literacia financeira da população do 

mundo foi 75, que é o resultado de 3 questões respondidas corretamente em quatro 

questões propostas na pesquisa. 

Com base nessa definição, os resultados do estudo realizado por Klapper, Lusardi e 

Oudheusden (2015) mostram que 33% dos indivíduos adultos no mundo foram 

considerados financeiramente literados
14

. Contudo, é necessário enfatizar que, esses 

resultados também mostram que; cerca de 3,5 bilhões de indivíduos; a maioria residente 

em países com economias em desenvolvimento, possuem uma lacuna na compreensão de 

conceitos financeiros básicos. Nesse sentido, enfatiza-se que esses resultados também 

ocultam disparidades com relação à literacia financeira mundial. 

                                                           
14

 Nesse estudo, o professor-pesquisador e o seu orientador utilizaram o neologismo Financeiramente 

Literado para a tradução desse termo do inglês Financially Literate. Nesse sentido, Leal (2016) afirma que o 

termo financeiramente literado ainda não é utilizado na Língua Portuguesa no Brasil, mas é 

comumentemente empregado em Portugal. Por exemplo, Santos (2010) argumenta sobre a necessidade de 

que os consumidores sejam financeiramente literados para que possam desenvolver a capacidade de tomarem 

decisões financeiras conscientes. 
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É importante ressaltar que os principais objetivos da pesquisa realizada pela 

Standard & Poor’s Ratings Services Global Financial Literacy Survey foram (KLAPPER, 

LUSARDI; OUDHEUSDEN, 2015):  

a) Fornecer uma medida mais precisa do conhecimento financeiro no mundo. 

b)  Providenciar para os elaboradores de políticas públicas, para os reguladores de 

serviços públicos, para o setor privado e, também, para os acadêmicos, 

informações sobre o entendimento e a compreensão financeira da população, 

visando capacitá-los para o desenvolvimento de políticas públicas que tenham 

como objetivo o oferecimento de programas de educação financeira. 

De uma maneira geral, os resultados desse estudo mostraram que: a) há baixos 

níveis de conhecimento financeiro em todos os países do mundo, b) os juros compostos e a 

inflação são os conceitos mais bem compreendidos, c) a diversificação de risco é o 

conceito menos entendido, d) os níveis de literacia financeira das mulheres são inferiores 

aos dos homens e que e) os jovens constituem um grupo vulnerável financeiramente, sendo 

um alvo importante para o oferecimento de programas de educação financeira (KLAPPER, 

LUSARDI; OUDHEUSDEN, 2015). 

Assim, de acordo com esse contexto, os 18 participantes desse estudo, 14 do sexo 

feminino e 4 do sexo masculino, responderam as 4 (quatro) questões relacionadas com: a) 

diversificação de risco, b) inflação, juros simples e juros compostos, que foram propostas 

no Standard & Poor’s Ratings Services Global Financial Literacy Survey realizado em 

2014. 

Desse modo, a análise dos dados da primeira questão referente à Diversificar os 

Riscos: Suponha que você tenha algum dinheiro sobrando para aplicar em um banco. É 

mais seguro aplicar esse dinheiro em somente um tipo de negócio ou investimento ou 

aplicar esses dinheiro em vários negócios ou investimentos? Explique a sua resposta. 

Assinale uma alternativa. a) Um negócio ou um investimento, b) Múltiplos negócios ou 

múltiplos investimentos, c) Não sei, d) Recuso-me a responder, mostra que 09 participantes 

acertaram essa questão. 

Por exemplo, a participante F5 respondeu que “Caso você aplique uma maior 

quantidade em mais negócios o risco de perder será menor”. Por outro lado, 09 

participantes responderam essa questão erronemente. Por exemplo, a participante F3 

respondeu que “Focar somente em um negócio é uma forma de se dedicar mais a esse 

investimento, pois proporciona resultados melhores”. 
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Em uma perspectiva Etnomatemática, existe a necessidade da utilização de métodos 

de ensino diversificados por meio do emprego de técnicas ativas, experienciais e baseadas 

em problemas reais, de modo que os conhecimentos financeiros possam ser aplicados em 

situações cotidianas (ROSA; OREY, 2016b), como, por exemplo, situações-problema 

relacionadas com a diversificação de riscos em aplicações financeiras. 

De acordo com os resultados obtidos pelo Standard & Poor’s Ratings Services 

Global Financial Literacy Survey, o conhecimento referente à diversificação de risco 

obteve a taxa de literacia financeira mais baixa da populaçao mundial com o resultado de 

35% dos pesquisados que responderam corretamente a questão relacionada com essa 

temática. 

Os resultados desse estudo também obtiveram conclusões semelhantes, pois 44,4% 

dos seus participantes são financeiramente literados nesse ítem e, apesar de ser uma 

porcentagem maior do que a média mundial, também foi a taxa mais baixa obtida em 

comparação com os valores obtidos nas quatro questões propostas na pesquisa. 

As respostas dadas para a segunda questão referente à Inflação: Suponha que nos 

próximos 10 anos os preços dos produtos que você compra dobrem. Se a sua renda 

também dobrar, você será capaz de comprar menos do que você pode comprar hoje, o 

mesmo que você pode comprar hoje ou mais do que você pode comprar hoje? Explique a 

sua resposta. Assinale uma alternativa. a) Comprarei menos, b) Comprarei o mesmo, c) 

Comprarei mais, d) Não sei, e) Recuso-me a responder, mostram que 14 responderam essa 

questão corretamente. 

Por exemplo, a participante F1 afirmou que “Como a minha renda e o valor do 

produto dobraram, não haverá diferença”. Por outro lado, 4 a responderam essa questão 

erroneamente. Por exemplo, o participante M14 afirmou que “Compraria menos, pois os 

produtos ficariam mais caros”. 

Dessa maneira, de acordo com a perspectiva Etnomatemática, é importante que os 

alunos compreendam a conceituação dos temas financeiros e econômicos que estão 

relacionados com a inflação por meio da utilização de instrumentos tecnológicos, como as 

calculadoras e os computadores. O principal objetivo dessa abordagem é auxiliar os alunos 

na resolução de situações-problema presentes no cotidiano para que possam refletir e 

analisar crítica e matematicamente esses fenômenos diários (D’AMBROSIO, 2009), como, 

por exemplo, discutir os aspectos relacionados com as consequências inflacionárias para a 

população. 
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Para a terceira questão sobre Juros Simples: Suponha que você precise emprestar 

100 reais a juros simples. Qual será o valor mais baixo para você pagar essa dívida: 105 

reais ou 100 reais mais três porcento de juros simples? Explique a sua resposta. Assinale 

uma alternativa. a) 105 reais, b) 100 reais mais três por cento, c) Não sei, d) Recuso-me a 

responder, a análise dos dados mostra que 13 participantes responderam essa questão 

corretamente. 

Por exemplo, a participante F19 comentou que “3% de 100,00 reais é 3,00 = 100 + 

3 = 103, sendo assim, um valor mais baixo para pagar a dívida”. Por outro lado, 04 

participantes responderam essa questão erroneamente enquanto 01 (um) participante 

respondeu que não sabia resolver essa questão. Por exemplo, o participante M18 respondeu 

que “J = 100 . 0,03 . 3 - J = 9. Pagarei 109 em vez de 105”. 

É importante ressaltar que, no contexto da Educação Financeira, D’Ambrosio 

(2001) argumenta que a perspectiva da Etnomatemática está associada com a elaboração de 

atividades curriculares relacionadas com o comércio e com as finanças, pois possibilitam o 

entendimento e a compreensão da cobrança de impostos e de juros. 

Os resultados obtidos no Standard & Poor’s Ratings Services Global Financial 

Literacy Survey mostram queentre os quatro tópicos que definem a literacia financeira, a 

inflação e os juros simples, no contexto do cálculo da taxa de juros, são os conceitos 

financeiros melhor compreendidos pela população mundial. 

Por exemplo, a taxa de literacia de população mundial com relaçâo à inflação e aos 

juros simples foi de 50% cada, enquanto, nesse estudo, essas taxas foram, respectivamente, 

77,8% e 72.2%, encontrando, assim, melhores resultados do que aqueles obtidos no estudo 

realizado internacionalmente. No entanto, os resultados obtidos nesse estudo são superiores 

à média mundial. 

As respostas dadas para a quarta e última questão dessa atividade sobre os Juros 

Compostos: Suponha que você tivesse 100 reais em uma conta poupança e o banco 

acrescente 10 por cento por ano em sua conta. Quanto dinheiro você teria na conta depois 

de cinco anos, se você não retirou nenhum dinheiro de sua conta? Explique a sua 

resposta. Assinale uma alternativa. a) Mais de 150 reais, b) Exatamente 150 reais, c) 

Menos de 150 reais, d) Não sei, e) Recuso-me a responder, mostram que 11 participantes 

responderam essa questão corretamente. 

Por exemplo, a participante F25 afirmou que o “valor de 100 reais é pago junto 

com os 10% e no próximo ano será cobrado sobre 110 reais e assim por diante”.Por outro 

lado, 06 responderam essa questão erroneamente. Nesse direcionamento, a participante 
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F29 respondeu que “Capital = 100 - 10% ao ano -5 anos - J = 100 . 0,10 . 5 - J = 10 .5 -  J  

= 50”. Contudo, 01 participante respondeu que não sabia resolver essa questão. 

Desse modo, é necessário enfatizar que um importante componente do Programa 

Etnomatemática é possibilitar uma visão crítica da realidade, utilizando instrumentos de 

natureza matemática que possibilitem uma análise comparativa de preços, de contas (a 

pagar, poupança e conta-corrente) e de orçamentos, pois proporciona um excelente 

material pedagógico (D’AMBROSIO, 2009) que pode auxiliar os professores no processo 

de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos relacionados com a Educação 

Financeira. 

A análise dos resultados obtidos no Standard & Poor’s Ratings Services Global 

Financial Literacy Survey mostra que o índice da literacia financeira da população 

pesquisada, para essa temática, foi de 42% enquanto a taxa obtida nesse estudo foi de 

61.1%, portanto, maior do que o índice obtido mundialmente. Contudo, Santos (2010) 

argumenta que esses resultados variam consideravelmente de acordo com o sexo, a faixa 

etária, o nível educacional e o poder aquisitivo da população pesquisada. 

Continuando com essa análise, as respostas dadas para os dados brutos coletados 

nesse estudo também mostra que 4 participantes responderam uma questão corretamente, 3 

responderam duas questões corretamente enquanto 11 responderam 3 questões 

corretamente. Essa análise também mostra que nenhum participante respondeu as quatro 

questões corretamente. Por exemplo, a tabela11 mostra as respostas certas dadas pelos 

participantes para a atividade final do trabalho de campo desse estudo. 

 

Tabela 11: Quantidade geral de resposta de respostas certas para a atividade final 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

É importante ressaltar que todos os participantes desse estudo possuem de 16 a 19 

anos, estando, portanto, inseridos na faixa etária de 15 a 35 anos, que se refere à juventude 

e aos jovens adultos, conforme definido pelo Standard & Poor’s Ratings (2015) para a 

pesquisa, realizada em 2014, cujos resultados foram divulgados em 2015. 
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Assim, os resultados desse estudo mostram que 11 participantes podem ser 

considerados financeiramente literados, cujo índice é superior à média mundial, que foi 

determinada pela pesquisa internacional como 34% para essa faixa etária. 

Contudo, conforme estabelecido anteriormente nessa discussão, Santos (2010) 

afirma que as características dos grupos pesquisados não se limitam somente à faixa etária, 

pois outros aspectos da população pesquisada também interferem nos resultados obtidos, 

como, por exemplo, o sexo, a faixa etária, o nível educacional e o poder aquisitivo. 

Nesse estudo, participarem dessa atividade final, 14 participantes do sexo feminino 

e 4 (quatro) do sexo masculino. A análise dos resultados mostra que 1 (um) participante do 

sexo masculino é considerado financeiramente literado enquanto 10 participantes do sexo 

feminino são financeiramente literadas. 

A análise dos resultados obtidos na pesquisa do Standard & Poor’s Ratings (2015) 

mostra que 35% da população mundial masculina é financeiramente literada, que é 10% 

maior do que os resultados obtidos nesse estudo. Por outro lado, esses resultados também 

mostram que, nessa pesquisa, 30% da população mundial adulta feminina é 

financeiramente literada, que é 41,4% menor do que o resultado obtido nesse estudo. 

Desse modo, esses resultados não estão compatíveis com a conclusão obtida na 

pesquisa do Standard & Poor’s Ratings de que o nível de literacia financeira das mulheres 

é inferior ao dos homens. 

É importante ressaltar que, conforme apontam Klapper, Lusardi e Oudheusden 

(2015), a iliteracia financeira
15

 pode ser considerada como uma barreira para a inclusão 

financeira e econômica da população mundial. Nesse sentido, os resultados obtidos no 

Standard & Poor’s Ratings Services Global Financial Literacy Survey mostram que, 

devido à lacuna no conhecimento sobre as finanças e produtos financeiros, muitos 

indivíduos ainda não desenvolveram a habilidade de acessar os serviços bancários e 

comerciais e, portanto, são mantidos fora dos mercados comercial e financeiro, bem como 

da vida social e econômica da sociedade. 

De acordo com D’Ambrosio (2009), um importante componente do Programa 

Etnomatemática é possibilitar uma visão crítica e reflexiva da realidade, utilizando 

estratégias de natureza matemática para solucionar situações-problema diárias relacionadas 

com os problemas financeiros enfrentados pelos indivíduos em seu cotidiano, 

                                                           
 
15

Nesse estudo, a literacia financeira pode ser considerada como a inabilidade dos cidadãos realizarem 

julgamentos informados e tomarem decisões concretas sobre as suas finanças, tendo em vista a gestão de seu 

dinheiro. Nesse sentido, os consumidores estão mal informados sobre os produtos e as práticas financeiras, 

limitando a sua capacidade em poupar, investir e tomar decisões fundamentadas financeiramente. 
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possibilitando a manutenção de seu bem estar social, de sua sobrevivência e 

transcendência. 

Assim, a literacia financeira é relevante para o desenvolvimento do bem-estar 

financeiro, bem como para o fortalecimento da economia dos países na busca do 

empoderamento da população mundial. 

 

4.5.4.1. Codificação Aberta dos Dados Coletados na Atividade Final 

 

O quadro 17 mostra a codificação aberta com relação à análise dos dados brutos 

qualitativos coletados nas respostas dadas pelos participantes desse estudo, que originaram 

os códigos preliminares das questões relacionadas com a Atividade Final. 

 

Quadro 17: Codificação aberta da atividade final 

Dados Brutos Coletados Codificação Aberta 

Códigos Preliminares 

Focar somente em um negócio (25) é uma forma de se dedicar 

mais a esse investimento (20) para proporcionar resultados 

melhores (17). 

Se a proporção que o produto dobrou em 10 anos e a renda 

também (17), então a probabilidade de conseguir se manter 

comprando a mesma coisa se mantém (16). 

Conforme o dinheiro aumenta em um ano, no outro ano ganhará 

mais (17). Pois será inserido 15% na quantia final do 1º ano e não 

na quantia inicial (16). 

É mais seguro investir em um lugar só (20). 

Investirei em múltiplos negócios (25), pois o risco de um 

faturamento é maior e o risco de perda é reduzido (16). 

Compraria o mesmo (17), pois o que compra hoje é relativamente 

proporcional ao salário minimo atual (11). 

Utilizei o celular para resolver: J = 100 . 0,03 . 1 - J = 3 - Total = 

100 + 3 = 103 (21). 

Capital = 100 - 10% ao ano -5 anos - J = 100 . 0,10 . 5 - J = 10 .5 -  

J  = 50 (21). 

Como a minha renda e o valor do produto dobraram (17), não 

haverá diferença (16). 

Farei múltiplos investimentos (25), pois o risco de dar algo errado 

e perder dinheiro é menor (16) do que de se aplicar em um só 

investimento (25). 

O aumento do preço do produto será proporcional (11). 

Com a renda dobra junto ao produto (17), a chance de comprar 

continua a mesma (16). 

O valor vai aumentar de ano para ano (17). 

Irei investir em um bom negócio (e) para obter um bom lucro 

(17). 

Os produtos ficammais caros com a inflação (11). 

O valor muda anualmente (17), então cada ano os 10% serão mais 

 

(2) Utilização de 

instrumentos 

tecnológicos para 

estudos 

 

 

 

 

(11) Relação de 

conceitos financeiros 

com o cotidiano 

 

 

 

 

(16) Entendimento de 

conceitos financeiros 

 

 

 

 

 

(17) Capacidade para 

analisar informações 

financeiras 

 

 

 

 

(20) Ilusão financeira 
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do que o ano anterior (16). 

J = 100 . 0,03 . 3 - J = 9 (21). Pagarei 109 em vez de 105 (17). 

Irei investir em um negócio (25) e poderei receber um lucro (17). 

Juro composto é juros cobrado sobre o juro (17). 

O valor de ano em ano é novo (17) então cada ano a 10% serão 

mais do que no ano passado (16). 

Caso você aplique uma maior quantidade em mais negócios (16) o 

risco de perder será menor (17). 

Aplicando em um só negócio (25) é mais garantido (20). 

Com o aumento dos preços vem mais impostos (17) e juros sobre 

as coisas, a inflação será maior (16). 

3% de 100,00 reais é 3,00 = 100 + 3 = 103 (21), sendo assim, um 

valor mais baixo para pagar a dívida (17). 

O valor irá aumentar de ano em ano (17) e os 10% de aumento vai 

mudar todo o ano e o valor irá aumentar (16) em comparação com 

ao ano anterior (17). 

O valor de 100 reais é pago junto com os 10% (16) e no próximo 

ano será cobrado sobre 110 reais e assim por diante (17). 

 

 

 

 

(21) Utilização de 

modelos na escola e no 

cotidiano 

 

 

 

 

 

 

(25) Escolhas financeiras 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Finalizando a codificação aberta da Atividade Final, apresenta-se, a seguir, a 

codificação axial desse instrumento de coleta de dados. 

 

4.5.4.2 Codificação Axial dos Dados Coletados na Atividade Final 

 

O quadro 18 mostra a codificação axial com relação ao agrupamento dos códigos 

preliminares originados na codificação aberta das respostas dadas pelos participantes para 

as questões da Atividade Final. 

 

Quadro 18: Codificação axial da atividade final 

Codificação Aberta 

(Códigos preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias conceituais) 

(16) Entendimento de conceitos financeiros 

(20) Ilusão financeira 

Literacia: utilização de instrumentos 

comunicativos 

(17) Capacidade para analisar informações 

financeiras 

(21) Utilização de modelos na escola e no 

cotidiano 

(25) Escolhas financeiras 

 

 

Materacia: utilização de instrumentos 

analíticos 

(2) Utilização de instrumentos tecnológicos 

para estudos 

Tecnoracia: utilização de instrumentos 

materiais e tecnológicos 

(11) Relação da educação financeira com o 

cotidiano 

Ação Pedagógica da Educação Financeira 

na Perspectiva da Etnomatemática e do 

Currículo Trivium 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Finalizando a fase analítica dos questionários inicial e final, dos três blocos de 

atividades, do questionário final e da atividade final, apresenta-se, em seguida, a 

interpretação dos resultados obtidos nesse estudo por meio da interpretação das categorias 

conceituais identificadas durante a condução da codificação axial.  
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5. INTERPRETANDO OS RESULTADOS POR MEIO DAS CATEGORIAS 

CONCEITUAIS 

 

A utilização da Teoria Fundamentada nos Dados possibilitou a elaboração de uma 

questão de investigação que auxiliasse o professor-pesquisador na exploração da 

problemática desse estudo: Como a proposição do currículo trivium, fundamentado no 

programa etnomatemática, pode contribuir para o desenvolvimento da educação 

financeira de alunos do terceiro ano do Ensino Médio? 

Assim, durante a condução dessa pesquisa, os dados brutos foram coletados, 

organizados, apresentados e analisados, possibilitando a categorização dos resultados 

obtidos nesse estudo. 

Por exemplo, com relação à fase analítica de uma pesquisa, Fiorentini & Lorenzato 

(2007) consideram que a etapa da: 

 
(...) análise envolve, inicialmente, a organização das informações obtidas 

por meio de observações (...) questionários respondidos, notas de campo, 

fichas de informações obtidas a partir de documentos, entre outros meios. 

Sem essa organização ou separação do material em categorias ou 

unidades de significado, torna-se difícil o confronto das informações, a 

percepção de regularidades, padrões e relações pertinentes (p. 133). 

 

Assim, inicialmente, os dados brutos foram definidos por meio da amostragem 

teórica através da qual o professor-pesquisador anotou palavras, termos, expressões e 

frases que possibilitaram que os códigos preliminares fossem identificados e as categorias 

conceituais fossem abstraídas com a utilização desses indicadores. 

A descrição de cada uma das categorias temáticas foi elaborada por meio da 

produção de um texto-síntese, que expressou o conjunto de significados presentes nos 

códigos preliminares que foram agrupados de acordo com características comuns. O 

professor-pesquisador também utilizou citações diretas, retiradas dos dados coletados no 

decorrer da condução do trabalho de campo desse estudo. 

Dessa maneira, a descrição dos dados foi importante para a condução da análise 

textual do conteúdo constante nos instrumentos de coleta de dados, pois expressou 

significados captados e intuídos nos conteúdos nos quais foram analisados. 

Essas descrições serviram para promover a continuidade do desenvolvimento da 

parte empírica desse estudo, pois as descrições e as análises dos dados qualitativos 

coletados na amostragem teórica foram necessárias para a concretização da etapa seguinte 



172 

 

da pesquisa relacionada com a sua fase interpretativa de acordo com os pressupostos da 

Teoria Fundamentada nos Dados. 

Por conseguinte, houve necessidade de que a análise dos conteúdos dos dados não 

se limitasse à sua simples descrição, pois foi importante compreender, de maneira mais 

profunda, as informações constantes por meio da análise desses dados e pela interpretação 

de seus resultados (MORAES, 1999). 

Nesse estudo, a interpretação dos resultados foi realizada mediante a exploração 

dos significados expressos nas categorias conceituais, com o auxílio da fundamentação 

teórica discutida na revisão de literatura. 

Desse modo, com a determinação dos códigos preliminares, durante a codificação 

aberta, que foi obtida por meio da análise de recortes de citações diretas (falas) dos 

participantes desse estudo, o professor-pesquisador desenvolveu um processo dinâmico 

para decifrar as mensagens que estavam explícitas nesses códigos para possibilitar a 

elaboração das categorias conceituais. 

Nesse contexto, é importante ressaltar que o professor-pesquisador e o seu 

orientador optaram pela elaboração de uma descrição textual qualitativa das categorias 

conceituais para a compreensão da problemática desse estudo, possibilitanto uma análise 

detalhada da interpretação dos resultados com a utilização do referencial teórico 

desenvolvido na revisão de literatura dessa investigação. 

Nesse direcionamento, de acordo com o procedimento metodológico utilizado 

nesse estudo, com base na Teoria Fundamentada nos Dados, foram identificadas, por meio 

das codificações aberta e axial, 4 (quatro) categorias conceituais relacionadas com a 

problemática desse estudo. 

Nesse sentido, o quadro 19 mostra as categorias conceituais e os códigos 

preliminares obtidos a partir das codificações aberta e axial que foram elaboradas durante a 

condução do processo de codificação dos brutos. 
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Quadro 19: Categorias conceituais e códigos preliminares obtidos a partir das 

codificações aberta e axial 

Categorias Conceituais Códigos Preliminares 

 

 

Literacia: utilização de instrumentos 

comunicativos 

(3) Busca de informações e realização de 

pesquisas escolares 

(4) Promove a interação e a comunicação. 

(14) Identificação de conceitos financeiros. 

(16) Entendimento de conceitos financeiros 

(18) Dificuldades com conceitos 

financeiros 

(19) Identificação de linhas de crédito 

(20) Ilusão financeira 

 

 

 

 

 

Materacia: utilização de instrumentos 

analíticos 

(12) Importância da matemática 

(15) Aplicação de conceitos financeiros 

(17) Capacidade para analisar informações 

financeiras 

(21) Utilização de modelos na escola e no 

cotidiano 

(22) Capacidade de analisar criticamente 

assuntos do cotidiano 

(24) Analisar criticamente operações 

financeiras 

(25) Escolhas financeiras 

 

 

 

 

Tecnoracia: utilização de 

instrumentos materiais e tecnológicos 

(1) Instrumentos tecnológicos 

(2) Utilização de instrumentos tecnológicos 

para estudos 

(5) Utilidade dos instrumentos tecnológicos 

(6) Entretenimento 

(7) Acesso à Internet 

(9) Utilização de instrumentos tecnológicos 

simples 

(10) Utilização de instrumentos 

tecnológicos fora do ambiente escolar 

(13) Utilização de instrumentos 

tecnológicos 

Ação Pedagógica da Educação 

Financeira na Perspectiva da 

Etnomatemática 

(8) Conteúdos e atividades escolares 

(11) Relação da matemática com o 

cotidiano 

(23) Ação pedagógica em sala de aula 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A elaboração das categorias conceituais teve como objetivo fundamentar e validar a 

sua descrição a partir de interlocuções empíricas das informações extraídas dos 

instrumentos de coleta de dados. 

A seguir, apresenta-se a descrição de cada uma das categorias conceituais 

identificadas nesse estudo, que foram determinadas por meio das codificações aberta e 

axial. É importante ressaltar que para a escrita dessas categorias e para a interpretação dos 
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resultados obtidos nesse estudo, foram considerados somente os 18 participantes que 

participaram de todas as atividades propostas desde o início desse estudo. 

 

5.1       Literacia: utilização de instrumentos comunicativos 

 

A literacia, também denominada de instrumentos comunicativos, é a capacidade 

que os indivíduos possuem para processar criticamente as informações escritas (folhetos, 

panfletos e fôlderes) e faladas, de se manifestar por meio da leitura, da escritura, bem como 

através de diferentes mídias como a internet e as redes sociais que possibilitam o 

desenvolvimento do diálogo de uma maneira reflexiva e integradora. 

Desse modo, Rosa e Orey (2015) afirmam que a contextualização das atividades 

propostas nesse estudo forneceu sentido e significado para os conteúdos matemáticos e 

financeiros, pois contribuem para a realização de um trabalho pedagógico por meio da 

leitura, do entendimento e da discussão das atividades do cotidiano que são trazidas para a 

sala de aula, possibilitando o desenvolvimento da comunicação entre os indivíduos. 

Em concordância com esse contexto, o desenvolvimento da comunicação de todos 

os participantes desse estudo materializou-se por meio das discussões promovidas em sala 

de aula que possibilitaram a resolução das atividades contextualizadas. Assim, a literacia 

dos participantes foi desenvolvida devido ao caráter sociocultural dessa ação pedagógica, 

pois houve a apropriação de conhecimentos financeiros por meio da leitura e da 

interpretação crítica de folhetos, panfletos e fôlderes de propagandas, promoções e Black 

Fridays. 

Diante dessa perspectiva, 16 participantes trouxeram, para a sala de aula, folhetos 

de propaganda que descreviam várias situações-problema que continham juros simples, 

discutindo sobre o seu significado em cada uma das promoções propostas nesses folhetos. 

Esses participantes também interpretaram que, nesses folhetos, para cada produto 

comercializada há a cobrança de juros, sendo que as vendas à prazo e os financiamentos 

são realizadas com juros altos. 

Por exemplo, Kistemann Jr. (2011) salienta que o vigor da manipulação da 

propaganda está na capacidade de direcionar os consumidores a adquirirem bens de 

consumo que não precisam ou não querem comprar, pois as promoções correspondem à 

vontade dos comerciantes e produtores que somente estão interessados na comercialização 

desses produtos. 



175 

 

De modo similar, ressalta-se que esses participantes também trouxeram folhetos de 

propaganda que descreviam situações-problema que continham juros compostos, 

informando que esse tipo de juros está relacionado com o pagamento de uma taxa sobre 

um determinado capital. Nesse sentido, D’Ambrosio (2009) afirma que é necessário 

auxiliar os alunos na resolução de situações-problema diárias para que possam refletir e 

analisar crítica e reflexivamente os fenômenos que enfrentam no cotidiano. 

Por exemplo, o participante M10 alegou que nos “juros compostos paga-se uma 

taxa sobre um determinado capital” enquanto o participante M20 afirmou que nos “juros 

compostos soma-se os juros pagados ao capital, originando um montante sobre o qual se 

pagará uma nova taxa de juros”. 

Assim, com as propagandas divulgadas pelos diversos meios de comunicação e as 

variadas formas de pagamento de impostos e taxas de financiamento, é necessário 

“preparar nossos alunos para exercer plenamente a cidadania, sabendo escolher a melhor 

maneira de efetuar os pagamentos” (NASSER, 2010, p. 1). 

Nesse contexto, todos os participantes discutiram sobre as propagandas dos folhetos 

que trouxeram para a sala de aula. Esses panfletos continham situações financeiras que 

estavam relacionadas com a determinação de juros simples e compostos, que 

caracterizaram o aperfeiçoamento da literacia desses participantes. 

Por exemplo, o participante M12 comentou que “com as atividades realizadas em 

sala de aula adquirimos conhecimento os juros que estamos pagando e sabemos a diferença 

do preço à vista e à prazo, optando pelo preço à vista que é a opção mais plausível”. 

Em concordância com esse contexto, em uma situação disponibilizada por um 

folheto de propaganda, que foi utilizado como um recurso pedagógico em sala de aula, os 

participantes comentaram sobre a cobrança de juros abusivos que são diluídos com o 

pagamento das prestações. 

Consequentemente, o participante M10, em nome de seu grupo, exemplificou a 

situação apresentada nesse folheto, da seguinte maneira: 

 
O preço de um armário de cozinha à vista custa R$ 749,00 reais, porém, à 

prazo custa R$ 1.125,50. É preferível juntar o dinheiro total e comprar à 

vista. Por que aí teríamos uma diferença bem alta, pois se eu pagar a 

prazo eu estaria tendo uma diferença de 374 reais a mais, ou seja é 

melhor pagar à vista pois assim não pagaremos juros. 

 

Desse modo, os resultados desse estudo mostram que esses participantes 

argumentaram que, de acordo com as informações contidas nesse folheto, existe uma 
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diferença entre o preço à vista e à prazo, devido aos juros incluídos nos produtos que são 

comercializados diariamente. Corroborando essa asserção, a participante F7 argumentou 

que a: 

(...) diferença entre o preço à vista e à prazo é muito alta, devido ao 

acréscimo absurdo de juros. Porém muitos não tem condições de comprar 

à vista e compram à prazo, na maioria das vezes acreditando nas 

propagandas e não enxergando o acréscimo de juros. 

 

Esses participantes também interpretaram que, nesses folhetos promocionais, apesar 

de as vendas à prazo serem realizadas com juros altos, contudo, essas promoções iludem os 

clientes com relação aos preços das mercadorias. No entanto, esses participantes também 

afirmaram que muitos indivíduos não possuem condições para realizarem as compras à 

vista e, desse modo, têm que recorrer às compras a prazo. 

Nesse caso, esses indivíduos confiam nas propagandas, pois não percebem o 

aumento das prestações que pagam mensalmente por causa dos juros. Esse contexto 

também está relacionado com a ilusão financeira que, de acordo com Pinheiro (2017), está: 

 
(...) relacionada com a fantasia que as compras parceladas proporcionam 

para os consumidores, pois os direcionam para utilização do cartão de 

crédito e créditos fáceis de uma maneira enganosa ao propagar que os 

créditos são as melhores opções quando se trata da realização de compras 

(p. 226). 

 

De acordo com os PCN de Matemática (BRASIL, 1997), com as propagandas são 

criadas novas necessidades e padrões de consumo que se transformam em indicadores de 

posições sociais dos membros de grupos culturais distintos, reduzindo a valorização desses 

indivíduos pelo que são enquanto membros de uma sociedade, mas valorizando-os pelos 

bens que possuem. 

Com relação à exposição das propagandas nas mídias, 16 participantes afirmaram 

que não acreditam nas propagandas veiculadas na televisão, no rádio e no jornal sobre as 

promoções realizadas pelas lojas e supermercados. Para esses participantes, as propagandas 

são falsas porque na maioria das situações apresentadas existe uma manipulação no preço 

dos produtos comercializados. 

Esse posicionamento crítico dos participantes desse estudo está condizente com a 

evolução da literacia dos participantes desse estudo. Por exemplo, a participante F17 

respondeu que: "Não. É um jeito de enganar os clientes e fazer com que eles comprem 

mesmo sem precisar”. 
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Dessa maneira, é importante que os professores orientem os alunos a compararem 

os preços de venda à vista e à prazo, pois é comum o entendimento de que o valor da 

parcela é o fator que torna o preço final do produto igual à vista. Por exemplo, Kistemann 

Jr. (2011) denomina essa problemática de ilusão monetária, que está relacionado com o 

entendimento de que o: 

 

(...) preço parcelado igual a preço à vista, as empresas buscam dar um 

poder de compra (empoderamento do indivíduo-consumidor) que, muitas 

vezes, o próprio indivíduo-consumidor desconfia que não tem, mas que 

graças às estratégias convincentes de marketing podem começar a 

acreditar que tem mesmo um poder de consumir (p. 201). 

 

A realização dessas atividades visou o desenvolvimento dos participantes da 

habilidade de comparação entre os preços de um mesmo produto, pois visou promover o 

desenvolvimento da consciência crítica, da criatividade e da reflexão desses participantes 

e, por conseguinte, de sua cidadania. 

Portanto, existe a necessidade de que os professores trabalhem com os seus alunos 

as questões relacionadas com os conceitos financeiros, utilizando exemplos do cotidiano 

que mostrem as implicações e as consequências do consumo inconsciente para a melhoria 

de sua literacia. 

Nesse contexto, a ausência da Educação Financeira, na maioria das escolas, relega 

para a maior parte da população, uma ilusão de poder de consumo que não corresponde às 

suas realidades financeiras. Essa abordagem está relacionada com as experiências 

proporcionadas pelos abusos causados pelas propagandas que são veiculadas em diversas 

mídias. 

Assim, a “atividade fundamental do consumo não é a seleção, a compra ou o uso 

dos produtos, mas a procura do prazer imaginativo a que a imagem do produto se 

empresta” (BARBOSA, 2004, p. 53). Desse modo, a literacia auxilia esses indivíduos no 

desenvolvimento de sua capacidade para processar crítica e reflexivamente as informações 

necessárias para a realização de suas atividades rotineiras. 

Com relação à exposição das propagandas nas mídias, 16 participantes afirmaram 

que não acreditam nas propagandas veiculadas na televisão, no rádio e no jornal sobre as 

promoções realizadas pelas lojas e supermercados. 

Para esses participantes, as propagandas são falsas porque na maioria das situações 

apresentadas existe uma manipulação no preço dos produtos comercializados. Por 
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exemplo, a participante F17 respondeu que a propaganda é “um jeito de enganar os 

clientes e fazer com que eles comprem mesmo sem precisar”. 

De modo semelhante, esses participantes também comentaram sobre a importância 

de se analisar as propagandas para verificar qual é o melhor preço para comprar os 

produtos, pois é necessário que os indivíduos fiquem atentos ao preço das promoções. 

Nesse sentido, a participante F1 respondeu que “fico atenta nas promoções, principalmente 

por causa do preço à vista e à prazo”. 

Nesse sentido, D’Ambrosio (2004) afirma que as questões relacionadas com a 

rotina diária dos alunos, como, por exemplo, a leitura crítica e a interpretação reflexiva das 

propagandas e promoções apresentadas nos folhetos, nos noticiários de jornais, nas revistas 

e na televisão podem favorecer o seu envolvimento com a gestão da economia pessoal 

relacionada com o orçamento familiar. 

Os participantes desse estudo também desenvolveram a capacidade para analisar as 

informações relacionadas com temáticas financeiras, promocionais e de crédito, bem como 

e comunicar os resultados das situações-problema propostas em sala de aula. 

Por exemplo, com relação às informações obtidas nos folhetos promocionais, como, 

por exemplo, as Black Fridays que são realizadas em lojas e shopping centers, para 16 

participantes, as promoções têm como objetivo ludibriar os consumidores, pois no período 

próximo ao evento os comerciantes aumentam o preço do produtos para, depois, 

conferirem um desconto sobre o novo preço com esse acréscimo. Esses participantes 

também argumentaram que essas promoções somente são vantajosas para os comerciantes 

que obtém lucros altos com as vendas. 

Por exemplo, o participante M8 argumentou que “muitas vezes, as propagandas e as 

promoções são enganosas e feitas para atrair o público para os estabelecimentos e também 

para chamar a atenção dos consumidores para pagarem o mesmo valor com um pequeno 

desconto” enquanto para a participante F13 “essas promoções criam uma situação para 

fingir um desconto, aumentando o valor do produto para depois diminuir, pois, na maioria 

das vezes, são propagandas mentirosas”. Similarmente, o participante M12 comentou que 

as “promoções e a Black Friday são uma jogada dos donos das lojas para aumentarem os 

valores e depois criarem falsos descontos”. 

Com relação ao financiamento, 15 participantes consideraram que essa é uma 

operação que os bancos utilizam para emprestar uma determinada quantia e, na maioria das 

vezes, cobram juros elevados nas parcelas debitadas mensalmente. Para esses participantes, 

o financiamento não é um bom negócio para realizar as compras, pois podem causar 
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prejuízos nas finanças familiares. Por exemplo, para o participante M10, o “financiamento 

não é uma boa opção, pois a pessoa vai pagar muito pelo produto financiado” enquanto a 

participante F3 argumentou que o “financiamento não é um bom negócio por causa do 

valor dos juros altos que são cobrados, que aumentam o preço final dos produtos”. 

Desse modo, de acordo com as discussões realizadas em sala de aula, os 

participantes desse estudo também questionaram sobre a viabilidade em contrair um 

financiamento. Esse fato possibilitou o entendimentos de problemáticas relacionadas com a 

literacia. Por exemplo, a participante F11 comentou que as atividades realizadas em sala de 

aula “me mostraram como devemos tomar cuidado com os financiamentos, pois pagamos 

muito dinheiro com os juros”. 

Com relação aos cartões de crédito, ao interpretar a situação-problema proposta em 

sala de aula: Antônio comentou que prefere fazer as suas compras utilizando o cartão de 

crédito enquanto Maira prefere realizar as suas compras à vista. Você concorda com 

Antônio ou Maria? mostra que 8 (oito) participantes concordaram com Maria e que 2 

(dois) concordaram com Antonio. 

Nesse sentido, o participante M16 afirmou que: “Concordo com Maria. Acho mais 

responsável. Ela juntou o dinheiro e comprou o que queria”. Por outro lado, apesar do 

participante F1 ter concordado com Antonio, explicou a sua resposta justificando que “Não 

tendo juros, acho que é melhor usar o cartão para poder dividir”. 

Contudo, é importante ressaltar que, durante a discussão realizada em sala de aula 

sobre essa situação-problema, os participantes que não responderam essa questão por 

escrito concordaram que Maria decidiu corretamente ao preferir realizar as suas compras à 

vista. Por exemplo, a participante F27 afirmou que “Concordo com Maria. O cartão de 

crédito cobra muito juros”. 

Quando questionados se preferiam realizar o pagamento de compras parceladas no 

cartão de crédito, 10 participantes argumentaram que o parcelamento não é uma boa opção 

para realizar as compras devido à cobrança da taxa de juros nas parcelas. Nesse contexto, o 

participante M18 relatou que “somente compraria parcelado se fosse uma emergência e eu 

não tivesse dinheiro na hora” enquanto a participante F7 argumentou que “não há 

vantagem no uso de cartão de crédito porque os juros são altíssimos e a dívida dobra de 

valor”. 

De acordo com esses resultados, infere-se que a literacia propiciou o 

desenvolvimento da capacidade de comunicação dos participantes desse estudo, pois 

implicou no desenvolvimento de seu pensamento reflexivo, de sua percepção crítica sobre 
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os modos de conhecer, entender e compreender os problemas cotidianos. Desse modo, 

D’Ambrosio e D’Ambrosio (2013) afirmam que a literacia promove, nos indivíduos, a 

capacidade de se comunicarem matematicamente de diversas maneiras por meio da 

utilização dos sinais, dos números e de sua significação. 

Por outro lado, Rosa e Orey (2015) argumentam que a literacia dos alunos também 

pode ser desenvolvida por meio da utilização de mídias diversas como a internet e, 

também, através de recursos tecnológicos, como, por exemplo, os computadores e os 

telefones celulares. 

Nesse direcionamento, os resultados desse estudo mostram que os participantes 

utilizaram os recursos tecnológicos, como, por exemplo, os computadores, para os estudos, 

para a busca de informações e para a realização de pesquisas escolares. Por exemplo, o 

participante M10 afirmou que “utilizo o computador para os estudos, para as pesquisas e 

para os trabalhos escolares, para navegar e para as redes sociais” enquanto a participante 

F9 comentou que “uso o computador para ver videoaulas e rever uma matéria que foi 

passada em sala de aula”. 

De acordo com os resultados obtidos nesse estudo, infere-se que essas atividades 

despertaram o interesse dos participantes pela busca de informações e pela realização de 

pesquisas, instigando-os para o desenvolvimento de sua literacia, que é um pressuposto 

necessário para a elaboração de uma proposta curricular que tenham como objetivo a 

atuação plena da cidadania. 

Os resultados desse estudo também mostram que 16 participantes escolheram um 

folheto de propaganda que continha porcentagens para a realização de atividades sobre 

promoções no comércio porque mostravam diferenças entre os valores para pagamento à 

vista e à prazo. Por exemplo, a participante F27 comentou que “esse folheto foi escolhido, 

pois mostra não só o preço do produto à vista, mas que à prazo [o produto] sairá mais caro. 

Sendo sincero sobre o valor do produto, pois mostra a diferença de preço”. 

A interpretação desses resultados possibilita a inferência de que todos os 

participantes discutiram sobre o significado da porcentagem que foi identificado nos 

folhetos de propaganda, pois estava relacionado com o valor acrescido ao preço dos 

produtos quando havia o seu parcelamento. Desse modo, o participante M6 afirmou que 

“há um aumento na porcentagem do preço quando se parcela o pagamento”. 

Por outro lado, esses participantes também explicaram que a porcentagem estaria 

relacionada com a redução no preço das mercadorias quando o pagamento é realizado à 

vista. Nesse sentido, o participante M14 argumentou que a “porcentagem é um valor a mais 
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que irá pagar, significa um aumento sobre o valor normal, ou seja, o preço aumentará ou 

diminuirá, porém no caso aumentou muito”. 

Esses resultados destacaram a necessidade da (re)aproximação do cotidiano com a 

escola, bem como da contextualização de problemas financeiros para que os participantes 

se tornassem familiares com as atividades práticas que realizam diariamente. Dessa 

maneira, foi importante que as situações financeiras presentes no cotidiano fossem 

evocadas frequentemente, como, por exemplo, a utilização dos folhetos de propagandas e 

de promoções. 

De acordo com Rosa e Orey (2015), em uma perspectiva Etnomatemática, a 

literacia é utilizada para a integração dos indivíduos em suas comunidades, pois é a 

maneira pela qual podem desenvolver a capacidade de interpretação das informações 

advindas de outros contextos culturais, possibilitando a compreensão e a integração da 

diversidade da comunidade escolar. 

É importante ressaltar que um dos principais objetivos da atividade final proposta 

em sala de aula foi verificar o nível de literacia financeira dos participantes desse estudo de 

acordo com o relatório: Financial literacy around the World: Insights from the Standard & 

Poor’s Ratings Services Global Financial Literacy Survey, cujos resultados da pesquisa 

foram publicados em 2015. 

Assim, a elaboração das atividades relacionadas com as situações-problema 

propostas na atividade final, abordaram alguns aspectos teóricos importantes da Educação 

Financeira, como, por exemplo, a diversificação de riscos, a inflação, os juros simples e os 

juros compostos, cujos conceitos são considerados básicos para o domínio financeiro da 

população mundial. Essas atividades buscaram conectar esses conteúdos financeiros com 

as situações vivenciadas pelos participantes desse estudo em seu cotidiano. 

A interpretação dos resultados obtidos nesse relatório mostra que o índice da 

literacia financeira da população pesquisada mundialmente foi de 42% enquanto a taxa 

obtida nesse estudo foi de 61,1%, portanto, maior do que o índice obtido 

internacionalmente. 

De acordo com a UNESCO (1994), é importante que as escolas auxiliem os alunos 

a se tornarem economicamente ativos e provê-los com as habilidades necessárias para que 

possam resolver as situações-problema cotidianas contextualizadas no ambiente escolar, 

oferecendo o desenvolvimento de habilidades que correspondam às demandas econômicas 

e financeiras da sociedade. 
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Essas habilidades estão relacionadas com o desenvolvimento da escrita, da leitura, 

da contagem, do cálculo, da verificação de preços e horários, da utilização de diferentes 

unidades de medida e da realização de operações matemáticas e da interpretação de 

gráficos e tabelas, bem como para operar e dominar apropriadamente os recursos 

tecnológicos, como, por exemplo, as calculadoras e os computadores. 

Nesse sentido, Rosa e Orey (2015) afirmam que, com relação à literacia, essas 

competências estão relacionadas com a interpretação de informações advindas de outros 

contextos socioculturais, bem como com as habilidades de apreciação, compreensão e 

entendimento das tradições comunicativas da comunidade escolar. 

Com referência à literacia, de acordo com os PCN de Matemática para o Ensino 

Médio (BRASIL, 2002), as habilidades a serem desenvolvidas com os conteúdos 

matemáticos para a Educação Financeira são: 

 
(...) 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 (p. 

111). 

 

Assim, esse instrumento comunicativo possibilitou que os participantes desse 

estudo analisassem, interpretassem, compreendessem, processassem, respondessem e 

resolvessem de uma maneira crítica e reflexiva, algumas situações-problema presentes na 

vida diária, como, por exemplo, o preço dos combustíveis, a intenção das promoções e das 

propagandas, o valor dos juros nos financiamentos e a taxa de juros na inflação. 

Então, é importante ressaltar que o Currículo Trivium possui essas características, 

pois de acordo com Rosa e Orey (2015), essa proposta curricular tem como objetivo 

instigar nos alunos o estudo de processos investigatórios que utilizam a busca de 

informações para resolução de situações-problema cotidianas. 

De acordo com os PCN de Matemática (BRASIL, 1998), é importante que os 

alunos adquiram o hábito de analisar situações de consumo para que possam se proteger 

contra as propagandas enganosas, bem como se defenderem dos estratagemas de marketing 

aos quais são submetidos diariamente pela mídia. 

Por conseguinte, essa abordagem propiciou um aprendizado ativo e contextualizado 

por meio da utilização de instrumentos comunicativos, relacionados com a literacia, que 
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viabilizaram o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo, portanto, de cidadania 

dos participantes desse estudo. 

 

5.2       Materacia: utilização de instrumentos analíticos 

 

O trabalho de campo desse estudo foi conduzido com a realização de 3 (três) blocos 

de atividades do registro documental de 01 (uma) atividade final, nas quais os participantes 

desempenharam as tarefas propostas individualmente e em grupos. Em todas essas 

atividades, esses participantes aplicaram conceitos matemáticos e financeiros e utilizaram 

modelos matemáticos para resolver as situações-problema propostas em sala de aula, que 

foram fundamentadas em tarefas realizadas no cotidiano. 

Nessas atividades, os participantes desenvolveram os conceitos matemáticos e 

financeiros relacionados com os instrumentos analíticos, como, por exemplo, as noções de 

operações matemáticas, de porcentagem, de operações bancárias, de juros simples e 

compostos, de descontos, de impostos, de financiamentos e de inflação, propiciando, dessa 

maneira, o desenvolvimento de sua materacia. Desse modo, Rosa e Orey (2015) afirmam 

que essa ação pedagógica envolve os diferentes modos de pensar, compreender e conhecer 

a matemática e a sua utilização em contextos culturais distintos. 

Com relação à compreensão de conteúdos financeiros, como, por exemplo, as 

porcentagens, os descontos e os juros simples e compostos, 16 participantes desse estudo 

demonstraram que possuem um entendimento desses conceitos. Por exemplo, a 

participante F11 comentou que o desconto “é um valor que é descontado do preço de um 

produto”. 

Nesse contexto, Rosa e Orey (2015) argumentam que a materacia está relacionada 

com a capacidade que os indivíduos possuem para interpretar e analisar criticamente os 

códigos e os símbolos e, também, utilizar os modelos e as simulações na vida diária. Dessa 

maneira, a materacia busca o desenvolvimento da criatividade e da capacidade desses 

indivíduos para analisar as situações-problema cotidianas e as consequências dessa análise 

na sociedade. 

As atividades propostas no Bloco de Atividade 01: Pensando em Partes estavam 

relacionadas com o desenvolvimento de conceitos de porcentagem, de aumentos e 

descontos. Desse modo, inicialmente houve a apresentação do conteúdo de porcentagem e, 

posteriormente, a realização de atividades extraídas do cotidiano dos participantes sobre a 

conceituação de conteúdos matemáticos e financeiros. 
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Os resultados obtidos nesse bloco de atividades mostram que 10 participantes 

explicaram como calcularam o desconto de um produto que estava em promoção em um 

determinado supermercado. Por exemplo, o participante M18 comentou que, para calcular 

esse desconto, primeiro, é importante “diminuir do preço antes da promoção do preço 

depois da promoção. O valor que encontro é a promoção”. 

Por exemplo, para Rosa e Orey (2015), essa integração e troca de experiências 

imersas no ambiente de sala de aula tem relevância para a perspectiva Etnomatemática do 

Currículo Trivium, pois a maneira como os indivíduos buscam as informações, pensam e 

se expressam por meios de códigos e símbolos matemáticos e financeiros é essencial para o 

desenvolvimento de sua cidadania. 

A realização dessas atividades foi conduzida por meio da proposição de 6 (seis) 

situações-problema e desenvolveu, nos participantes desse estudo, as habilidades de 

comparação de preços de produtos diversos, de entendimento do orçamento familiar, da 

cobrança de taxas de serviços, do aumento de combustíveis por meio de gráficos e tabelas, 

dos descontos e da variação percentual que são observadas em promoções em 

propagandas. 

Com relação à materacia, os PCN de Matemática para o Ensino Médio (BRASIL, 

2002), apontam que as habilidades a serem desenvolvidas com os conteúdos matemáticos 

para a Educação Financeira são: 

 
(...) 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. 
 

Nesse sentido, D’Ambrosio (2016) complementa essa asserção ao argumentar que a 

interpretação de gráficos e tabelas pode ser considerada como diferentes maneiras de 

informar os indivíduos sobre os fenômenos que ocorrem diariamente. 

Por exemplo, para 11 participantes, os conteúdos matemáticos que aprenderam nas 

atividades propostas em sala de aula os auxiliaram no cálculo do preço final dos produtos 

das compras que realizam em seu cotidiano, relacionando-as, principalmente, o pagamento 

à prazo e com a cobrança dos juros. Por exemplo, o participante M4 respondeu que “essas 

atividades me ajudaram a calcular os juros para ver qual é o preço final da mercadoria”. 

Ao defender a necessidade de abordar e integrar, no contexto escolar, os aspectos 

relacionados com a cultura local visando realizar reflexões críticas sobre o papel que a 
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Matemática exerce na sociedade, D’Ambrosio e D’Ambrosio (2013), asseveram que a 

materacia pode ser entendida como a capacidade de interpretar e gerenciar símbolos de 

natureza matemática e de matematizar a realidade. 

As atividades propostas no Bloco de atividades 02: Atrasou o Pagamento de 

Contas - Pagará Juros! estavam relacionadas com a definição de juros simples e com a 

apresentação e explicação desses conteúdos matemáticos e financeiros por meio da 

realização de atividades individuais e em grupos. 

Assim, a proposição de 06 (seis) situações-problemas relacionadas com as taxas 

cobradas no atraso do pagamento de prestações, com o entendimento da diferenciação 

entre os pagamentos à vista e à prazo e com o significado de juros simples em promoções e 

propagandas propiciou o desenvolvimento de discussões com os participantes sobre como 

as situações-problema apresentadas se relacionavam com as experiências vivenciadas no 

cotidiano. 

Os resultados desse estudo mostram que 16 participantes determinaram a taxa 

mensal de juros simples paga na compra de um aparelho de TV que custava R$ 880,00. 

Essa loja também oferecia a seguinte opção: R$450,00 no ato e uma parcela de R$ 450,00 

a ser paga em um mês após a compra. Por exemplo, para participante F27, os juros simples 

foram determinados da seguinte maneira: “Subtrai o capital de R$ 880,00 por R$ 450,00 

que resultou em R$ 430,00. Depois, dividi R$ 450,00 por R$ 430 e resultou em 1,04 que é 

igual a 4% de juros”. 

De modo similar, o participante M06 afirmou que “primeiro subtraí o capital menos 

a primeira parcela para acabar o que faltava para pagar e calculei o resultado subtraído com 

uma regra de três, onde ele seria o todo, e por final subtraímos para encontrar o valor da 

taxa”. De acordo com esses resultados, infere-se que os participantes desse estudo puderam 

evidenciar um avanço em seu entendimento dos conceitos relacionados com a materacia. 

Nesse sentido, existe a necessidade da proposição de uma ação pedagógica 

fundamentada na Etnomatemática e no Currículo Trivium para que os alunos possam 

resolver as situações-problema enfrentadas no cotidiano. Por exemplo, de acordo com 

Rosa e Orey (2006) há uma sinergia entre as atividades diárias realizadas pelos alunos em 

seu cotidiano com a matemática escolar, que possibilita a melhoria de seu sucesso 

acadêmico. 

Os resultados desse estudo também mostram que 12 participantes explicaram que 

os procedimentos que utilizaram para calcular a porcentagem do valor do desconto de 10% 

do preço de uma calça em uma loja. Por exemplo, o participante M10 determinou esse 
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valor por meio da utilização de outra estratégia, explicando que “Multiplico o valor da 

calça por 0,1 e o valor que encontro é diminuído do preço da calça. Este valor que encontro 

é o preço já com o desconto”. Esses resultados mostram que os participantes desse estudo 

conseguiram compreender a conceituação de materacia relacionada com as práticas 

cotidianas. 

Essa ação pedagógica considerou a Matemática como um campo de conhecimento 

vivo, transcultural e transdisciplinar por meio do qual os conteúdos matemáticos foram 

explorados nas atividades financeiras presentes no cotidiano dos alunos. Por conseguinte, 

Rosa e Orey (2006) afirmam que, no ambiente escolar, a materacia possibilita aos alunos 

trocarem saberes e fazeres que trazem para a comunidade escolar ao processarem as 

informações originadas em seu próprio contexto cultural para a matematização das práticas 

cotidianas. 

Com relação à situação-problema proposta em sala de aula referente à compra de 

um telefone celular, 16 participantes determinaram que o desconto de 10% na compra de 

um aparelho que custava R$ 240,00 era de R$ 24,00 e que, portanto, o preço pago é de R$ 

216,00. Por exemplo, a figura 36 mostra como a participante F9 resolveu essa situação-

problema por meio da utilização de modelos matemáticos na escola. Esses resultados 

mostram que esses participantes conseguiram elaborar modelos matemática, que é uma das 

competências relacionadas com o desenvolvimento de materacia. 

 

Figura 36: Modelo utilizado pela participante F9 para determinar o preço de um telefone 

celular 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Nesse sentido, Rosa e Orey (2015) afirmam que essas competências estão 

relacionadas com a compreensão e o entendimento das tradições analíticas das 

comunidades, com a elaboração e utilização de modelos na vida cotidiana, bem como com 

o desenvolvimento e a utilização do raciocínio lógico e matemático em contextos culturais 

distintos. 
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As atividades propostas no Bloco de atividade 03: Financiamento - Vantajoso ou 

Não? estavam relacionadas com a definição de juros compostos, com a apresentação e 

explicação desse conteúdo matemático e financeiro e com o significado de juros compostos 

em promoções e propagandas, bem como com a relação desses conteúdos com a operação 

de financiamentos por meio da realização de atividades individuais e em grupo. 

A realização dessas atividades visou o desenvolvimento da habilidade de 

comparação de preços e pagamentos à vista e à prazo e da identificação de situações 

financeiras com juros compostos em promoções e propagandas por meio da proposição de 

7 (sete) situações-problema, que foram trabalhadas individualmente e em grupos. 

É importante ressaltar que todos os participantes desse estudo foram unânimes em 

responder que a melhor opção de compra é à vista. Por exemplo, o participante M1 

comentou que “é mais vantajoso realizar o pagamento à vista para não pagar juros e poder 

ter desconto”. 

Então, Rosa e Orey (2016b) argumentam que é necessário que essa ação 

pedagógica incorpore os aspectos culturais dos conhecimentos matemáticos e financeiros 

nas atividades curriculares propostas em sala de aula, pois visa possibilitar a compreensão 

do caráter qualitativo dos conteúdos matemáticos quantitativos por meio da materacia. 

A realização dessas atividades que estavam relacionadas com o comércio, com as 

finanças e com os financiamentos, possibilitou a análise do conteúdo das propagandas, 

promoções, Black Fridays e, também, do entendimento da cobrança de juros em 

financiamentos e da taxa de inflação. 

Essas atividades tiveram o objetivo de discutir com os participantes sobre a 

necessidade de consumir conscientemente, bem como propiciar o desenvolvimento da 

consciência crítica, da criatividade e da reflexão desses participantes, bem como de sua 

cidadania. 

De acordo com Rosa e Orey (2015), a materacia pode ser descrita como o domínio 

de habilidades que capacitam os indivíduos a se conscientizarem sobre os diferentes modos 

que utilizam para explicar as estratégias, os procedimentos, os símbolos e os 

conhecimentos matemáticos e financeiros para a resolução de situações-financeiras 

enfrentadas diariamente. 

Por outro lado, os resultados desse estudo mostram que, para 12 participantes, os 

conteúdos relacionados com a Educação Financeira são relevantes para a realização de 

tarefas cotidianas, como, por exemplo, nas compras, na inflação, nos impostos, nos 

financiamento, nas promoções e na tomada de decisões. 
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Por exemplo, o participante M12 comentou que os conteúdos financeiros são 

“muito importantes na realização de tarefas cotidianas como na compra de produtos à vista 

ou à prazo, nos financiamentos, nas promoções e para saber os juros que são cobrados e 

quanto pagamos de impostos”. 

Esses resultados evidenciaram um progresso na compreensão da materacia, pois 

essa abordagem possibilitou que os participantes desse estudo buscassem o entendimento 

dos conceitos matemáticos e financeiros que estão relacionados com as situações-problema 

trabalhadas em sala de aula, pois estão de acordo com as suas referências culturais, 

influenciando o processo de tomada de decisão, de modo consciente, crítico e reflexivo 

haja vista que estão fundamentados na aplicação dos instrumentos analíticos da materacia.  

Desse modo, D’Ambrosio (2009) e Rosa (2010) argumentam sobre a necessidade 

da utilização de uma visão culturalmente sensível do conhecimento matemático para ser 

incorporado ao currículo escolar para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos e 

financeiros, pois os fundamentos educacionais devem estar alinhados com o estudo de 

situações-problema vivenciadas diariamente. 

As situações-problema propostas na Atividade Final estavam relacionadas com a 

verificação da compreensão dos participantes nesse estudo sobre questões relacionadas 

com 04 (quatro) situações-problema relacionadas com a: a) diversificação de riscos, b) a 

inflação, c) os juros simples e d) os juros compostos. 

Essa atividade foi realizada individualmente, sendo que os participantes 

responderam 04 (quatro) questões referentes às temáticas propostas nos 03 (três) blocos de 

atividades conduzidas o trabalho de campo desse estudo. 

Com relação à realização dessa atividade, 09 (nove) participantes afirmaram que a 

diversificação de riscos nos investimentos é importante, pois com a realização de múltiplos 

investimentos, o risco de perder dinheiro é menor do que a aplicação em somente um 

investimento. Por exemplo, o participante F09 afirmou que “investirei em múltiplos 

negócios, pois o risco de um faturamento é maior e o risco de perda é reduzido”. 

Assim, a materacia desenvolvida nesse estudo possibilitou uma reflexão profunda 

sobre as práticas matemáticas desenvolvidas pelos indivíduos que participam de uma 

sociedade complexa, capitalista e excludente. Desse modo, as leituras, os recursos 

tecnológicos e as práticas matemáticas podem auxiliar os alunos no entendimento dessa 

sociedade, contudo, é importante ressaltar que ao: 
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(...) promover a materacia em sala de aula de Matemática, o professor 

está propiciando o desenvolvimento das habilidades dos alunos 

concernente à leitura, interpretação e inferência de dados advindos de 

vários cenários, os quais os alunos convivem em seu cotidiano 

(KISTEMANN JUNIOR, 2014, p. 148). 

 

Diante dessa perspectiva, os objetivos do processo educacional e a utilização dos 

conteúdos curriculares da Matemática devem variar de acordo com a realidade social, com 

o contexto cultural e com as necessidades, as aspirações e os anseios dos alunos. Dessa 

maneira, um componente relevante do Currículo Trivium, na perspectiva Etnomatemática é 

possibilitar uma visão crítica da realidade, utilizando os instrumentos de natureza 

matemática para analisar reflexivamente os fenômenos que os alunos enfrentam no 

cotidiano. 

Com relação à inflação, 14 participantes responderam que, se nos próximos 10 anos 

os preços dos produtos dobrarem de preço por causa da inflação e se a renda também 

dobrar, os indivíduos serão capazes de adquirir a mesma quantidade de produtos 

comprados atualmente. Por exemplo, a participante F3 respondeu que “se a proporção que 

o produto dobrou em 10 anos e a renda também, então a probabilidade de conseguir se 

manter comprando a mesma coisa se mantém”. 

Por meio dos resultados desse estudo infere-se que os participantes desenvolveram 

a capacidade para analisar criticamente as informações e operações financeiras nos 

contextos escolar e cotidiano, verificando, assim, a importância do conhecimento 

matemático para a realização de escolhas financeiras por meio de tomada de decisões 

fundamentadas e conscientes, potencializando o entendimento de sua materacia. 

Assim, Rosa e Orey (2015) afirmam que a materacia possibilita que os alunos 

desenvolvam as habilidades de raciocínio lógico e matemático em uma variedade de 

contextos. Contudo, existe a necessidade de se estabelecerem relações entre os ambientes 

escolares e a comunidade escolar por meio da realização de conexões diretas entre a 

matemática praticada na escola com as práticas matemáticas desenvolvidas localmente. 

Com relação aos juros simples, 13 participantes responderam que se emprestassem 

R$ 100,00 a juros simples, o menor valor para pagar essa dívida é de R$ 100,00 mais 3% 

de juros simples do que R$ 105,00. Por exemplo, o participante M10 respondeu que 

“pagarei 3% de 100 reais que é 3,00, que é 100 + 3 = 103, sendo assim, pagarei um valor 

mais baixo para pagar a dívida do que 105 reais”. 
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Similarmente, a participante F11 afirmou que “irei investir em um negócio para 

receber um lucro de 3% de 100 reais é 3 = 100 + 3 = 103, sendo assim, um valor mais 

baixo para pagar a dívida do que 105 reais”. 

Consequentemente, a materacia auxiliou os participantes desse estudo no 

desenvolvimento de habilidades, como, por exemplo, coletar dados, ler, entender, propor 

hipóteses, inferir, produzir e interpretar resultados para avaliar a sua validade com o 

objetivo de tirar conclusões. 

Assim, a materacia propiciou para esses participantes os instrumentos analíticos 

que os auxiliaram no desenvolvimento de sua criatividade, capacitando-os para 

compreenderem o processo de resolução de situações-problemas enfrentadas diariamente 

de uma maneira crítica e reflexiva. 

Nessa perspectiva, para Rosa e Orey (2015), o desenvolvimento da materacia 

possibilita que os indivíduos interpretem e analisem os símbolos e os códigos e utilizem 

modelos matemáticos para representar os fenômenos do cotidiano, visando delinear 

estratégias de resolução de problemas que são fundamentais para a formação de cidadãos 

críticos e reflexivos. 

Com relação aos juros compostos, 11 participantes responderam que se aplicassem 

R$ 100,00 em uma conta poupança e o banco adicionasse 10% ao ano de acréscimo, então, 

depois de 5 (cinco) anos teriam um montante superior a R$ 150,00 nesse investimento. 

Por exemplo, a participante F9 argumentou que o “valor irá aumentar de ano em 

ano e os 10% de aumento vai mudar todo o ano e o valor irá aumentar em comparação com 

ao ano anterior”. 

A figura 37 mostra como o participante M08 resolveu essa questão com a utilização 

do seguinte modelo matemático: 

 

Figura 37: Resolução de uma situação-problem sobre juro composto pelo participante 

M08 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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A interpretação dos resultados obtidos nesse estudo mostra que o desenvolvimento 

dos conteúdos relacionados com a Educação Financeira deve ser realizado de uma maneira 

mais efetiva por meio da elaboração de atividades curriculares que promovam a eficácia da 

aprendizagem de conteúdos financeiros que estão relacionados com o desenvolvimento da 

materacia dos participantes. 

De acordo com D’Ambrosio (2005), a partir da utilização dos instrumentos 

analíticos da materacia, os indivíduos interpretam e examinam os símbolos e os códigos 

para que possam propor a elaboração de modelos retirados do cotidiano com o objetivo de 

elaborar abstrações sobre as representações da própria realidade. 

Portanto, a proposta da ação pedagógica da Etnomatemática utilizou o cotidiano das 

compras, da inflação e dos financiamentos para o desenvolvimento de conteúdos 

financeiros, revelando que o conhecimento de práticas aprendidas e apreendidas fora do 

ambiente escolar contribuiu para o entendimento das atividades desenvolvidas em sala de 

aula. Essa abordagem possibilitou o desenvolvimento de reflexões sobre as experiências 

financeiras individuais e coletivas dos alunos. 

Por exemplo, D’Ambrosio e D’Ambrosio (2013) ressaltam que a materacia é o 

primeiro passo para a aquisição de uma postura intelectual que está praticamente ausente 

nos sistemas escolares. Lamentavelmente, a utilização das técnicas de resolução de 

problemas e de modelagem em salas de aula é realizada apenas com o desenvolvimento da 

manipulação de números e operações, dificultando que os alunos desenvolvam uma 

compreensão aprofundada dos fatos e fenômenos presentes no cotidiano, bem como 

obstaculizando a reflexão crítica sobre o papel da Matemática na sociedade. 

Então, é necessário enfatizar que, no contexto desse estudo, a materacia propiciou a 

relação dos conteúdos matemáticos com as situações de aprendizagem formal (acadêmicas) 

e os contextos informais (fora da escola). Essa abordagem também possibilitou o 

desenvolvimento de técnicas de resolução de problemas e, também, de estratégias para o 

julgamento reflexivo que possibiliotu a análise das dificuldades enfrentadas pelos 

indivíduos no cotidiano da sociedade. 

 

5.3       Tecnoracia: utilização de instrumentos materiais 

 

A diversidade cultural, a utilização de recursos tecnológicos e as mudanças de 

comportamento da sociedade são indicadores que direcionam as escolas para uma nova 

organização curricular. Por exemplo, Rosa e Orey (2015) e Kistemann Jr. (2014) defendem 
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uma organização curricular matemática que tenha como objetivo a busca pela justiça 

social, pela cidadania e pela equidade educacional. 

Para D’Ambrosio (1999), é responsabilidade da Educação a preparação de 

indivíduos tecnológicos, convidando-os para refletirem sobre o papel da tecnologia na 

sociedade por meio da tecnoracia, que pode ser entendida como a capacidade que esses 

indivíduos desenvolvem para que possam utilizar e combinar diferentes instrumentos 

tecnológicos para auxiliá-los na resolução dos problemas que enfrentam nas atividades 

diárias. 

Nesse contexto, buscando compreender holisticamente o significado da tecnoracia, 

Rosa e Orey (2015) partiram do princípio de que, atualmente, o contexto em que os alunos 

estão inseridos em suas comunidades está entrelaçado com a utilização de instrumentos 

materiais e tecnológicos para a compreensão dos fenômenos cotidianos. Essa abordagem 

possibilita que esses indivíduos avaliem a razoabilidade dos resultados obtidos na 

resolução dessas situações-problema por meio de sua contextualização tecnológica. 

É importante ressaltar que os blocos de atividades propostos para esse estudo foram 

desenvolvidos para que os participantes pudessem perceber que os recursos tecnológicos, 

como, por exemplo, as calculadoras, a internet e os telefones celulares poderiam auxiliá-los 

na economia do tempo para calcular o valor do desconto nas propagandas, bem como para 

determinar o custo e o benefício das transações financeiras e as taxas de financiamentos e 

de inflação. Essa ação pedagógica possibilitou um engajamento dos alunos nas atividades 

propostas no trabalho de campo desse estudo, que possibilitaram um incremento da 

compreensão da tecnoracia dos participantes desse estudo. 

Nesse contexto, os resultados desse estudo mostram que todos os participantes 

comentaram sobre as vantagens da utilização dos recursos tecnológicos como as 

calculadoras na resolução de cálculos para a obtenção de respostas rápidas, com exatidão e 

eficiência em operações financeiras complexas que foram propostas nas atividades 

realizadas em sala de aula. Por exemplo, o participante M10 argumentou que a 

“calculadora é de extrema importância, pois não ocupa tempo, facilita operações mais 

complexas e nos dá mais exatidão nas contas e cálculos dos problemas feitos em aula”. 

Nesse sentido, a tecnoracia auxiliou os participantes desse estudo na realização de 

análises financeiras para a tomada de decisão nas atividades propostas no trabalho de 

campo desse estudo. Contudo, Alves (2014) argumenta que, quando o trabalho com as 

operações matemáticas é realizado com as calculadoras, é importante que essa utilização 

não ocorra de maneira mecânica, mas de um modo consciente para que os alunos possam 
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compreender os conceitos financeiros empregados nas situações-problemas propostas no 

currículo escolar. 

Dessa maneira, Rosa e Orey (2015) afirmam que a tecnoracia refere-se à 

capacidade que os indivíduos desenvolvem para utilizar e combinar os diferentes 

instrumentos materiais e tecnológicos, desde os mais simples aos mais complexos, de uma 

maneira crítica e reflexiva, adequando-os às suas necessidades, para avaliar criticamente as 

suas possibilidades e limitações na resolução de situações-problema vivenciadas no 

cotidiano, possibilitando a tomada de decisões conscientes. 

Contudo, com relação ao emprego das calculadoras na escola, os resultados desse 

estudo mostram que 10 participantes utilizam esses recurso tecnológicos para 

desenvolverem atividades matemáticas curriculares mais complicadas. Por exemplo, o 

participante M18 afirmou que “utilizo a calculadora na escola quando é necessário como 

para fazer algumas contas e cálculos complexos e caso tenha alguma dúvida para ter 

certeza do resultado”. 

Por outro lado, 8 (oito) participantes afirmaram que não utilizam esse recurso 

tecnológico nas escola porque não é autorizado pelos professores. Por exemplo, a 

participante F19 respondeu que o “uso da calculadora não é permitido pelos professores e 

que na prova não se pode usar”. 

No entanto, Bigode (2000) argumenta que é necessário que os professores auxiliem 

os alunos no desenvolvimento de habilidades tecnológicas para auxiliá-los na utilização, na 

operação e no domínio apropriado dos recursos tecnológicos como as calculadoras e os 

computadores. 

Corroborando com esse ponto de vista, Ladeira (2015) reforça a necessidade de que 

os professores auxiliem os alunos na familiarização com o emprego desses recursos na 

resolução das situações-problema matemáticas propostas em sala de aula. Por exemplo, 

para D’Ambrosio (2016), a Educação tem por responsabilidade preparar os futuros 

produtores e consumidores da tecnologia, oferecendo condições para que reflitam sobre as 

consequências dessa produção e utilização na sociedade. 

Por meio da interpretação desses resultados infere-se que existe a necessidade da 

realização de um trabalho pedagógico mais efetivo pelos professores com relação ao 

emprego dos recursos tecnológicos em sala de aula, que deve ser direcionado para a 

compreensão de conceitos financeiros necessários para a resolução das situações-problema 

presentes nas atividades diárias e propostas em sala de aula. Esses resultados mostram que 
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houve um aperfeiçoamento na utilização dos instrumentos materiais e tecnológicos desses 

participantes por meio da tecnoracia. 

Nesse direcionamento, D’Ambrosio (2009) argumenta que, atualmente, é 

inadmissível aceitar que os cálculos aritméticos, algébricos e financeiros, que privilegiam o 

raciocínio quantitativo, sejam realizados sem a plena utilização dos recursos tecnológicos, 

como, por exemplo, as calculadoras. Dessa maneira, a utilização das calculadoras contribui 

para a formação de indivíduos aptos a intervirem em uma sociedade na qual a tecnologia 

ocupa um espaço cada vez mais importante. 

Em contrapartida, todos os participantes desse estudo responderam que utilizam a 

calculadora fora do ambiente escolar para que possam se certificar dos resultados 

determinados na resolução das situações-problema que enfrentam no cotidiano, bem como 

para realizarem os cálculos com agilidade e eficiência. Desse modo, o participante M10 

afirmou que "uso a calculadora fora da escola para fazer o cálculo com rapidez e eficiência 

para resolver problemas do dia a dia”. 

Consequentemente, as relações da Matemática e da Educação Financeira com o 

cotidinao tecnológico dos participantes desse estudo influenciou o desenvolvimento de 

seus conhecimentos matemático e financeiro, pois possibilitou a incorporação de diversos 

modos de explicações, de símbolos, de procedimentos e de estratégias na resolução de 

atividades financeiras propostas em sala de aula. 

Por conseguinte, Kistemann Jr. (2014) afirma que a tecnoracia propicia para os 

alunos uma familiarização com a diversidade tecnológica, pois possibilita uma reflexão de 

maneira ética sobre a funcionalidade e as oportunidades oferecidas pelos avanços 

tecnológicos. Similarmente, Rosa e Orey (2015) comentam sobre a importância de que os 

alunos compreendam a conceituação dos temas financeiros que estão relacionados com 

práticas diárias, como, por exemplo, as taxas de financiamento e de inflação por meio da 

utilização de instrumentos tecnológicos como as calculadoras, os telefones celulares e os 

computadores. 

Nesse direcionamento, os resultados obtidos mostram que os participantes desse 

estudo perceberam que a utilização das calculadoras, da internet e do telefone celular os 

auxiliaram no cálculo do valor do desconto nas propagandas, na determinação de juros 

simples e compostos relacionados com os financiamentos, bem como na determinação da 

taxa de inflação e do aumento do preço dos combustíveis. De acordo com D’Ambrosio 

(2009), os recursos tecnológicos auxiliam os indivíduos na resolução de situações-
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problema presentes no cotidiano, pois possibilitam o desenvolvimento de uma análise 

matemática crítica e reflexiva sobre esses fenômenos. 

Os resultados desse estudo mostram que todos os participantes explicaram que a 

utilização de recursos tecnológicos, como, por exemplo, as calculadoras, foi importante 

para a realização das atividades propostas em sala de aula, pois puderam determinar com 

comodidade, exatidão e eficiência os resultados obtidos na resolução de situações 

financeiras mais complexas. Por exemplo, a participante F11 afirmou que as calculadoras 

são “muito úteis para resolver contas difíceis e dar respostas rápidas e certas”. 

De acordo com a interpretação desses resultados, infere-se que os participantes 

desse estudo utilizaram os recursos tecnológicos, como, por exemplo, as calculadoras, a 

internet e os telefones celulares, para auxiliá-los na resolução rápida e precisa das 

situações-problema cotidianas que foram propostas em sala de aula, possibilitando a 

apropriação de conceitos financeiros. Consequentemente, a análise crítica desses 

instrumentos materiais possibilitou que os participantes desse estudo pudessem 

compreender a importância de tecnoracia para as atividades realizadas em seu cotidiano. 

De acordo com esse contexto, Ladeira (2015) destaca que a introdução dos 

dispositivos móveis no processo educacional deve ser acompanhada de mudanças nos 

métodos de ensino, pois existe a necessidade de um maior envolvimento e preparação dos 

professores ao inseri-los em seu contexto de atuação. Então, no trabalho pedagógico com 

esses dispositivos, é importante que os professores descubram as suas potencialidades e 

elaborem estratégias de ensino inovadoras. 

É importante ressaltar que educar financeiramente foi uma ação pedagógica ampla 

que possibilitou aos participantes desse estudo a compreensão de situações econômicas e 

financeiras relacionadas com o crédito, com a inflação e com o pagamento de juros em 

financiamentos por meio de uma ação pedagógica que propiciou um entendimento crítico e 

reflexivo da tecnoracia. 

Nesse sentido, Rosa e Orey (2015) afirmam que a tecnoracia está relacionada com a 

utilização e a incorporação de recursos materiais e tecnológicos diversos, como, por 

exemplo, as calculadoras, os programas computacionais e os softwares para a resolução de 

situações matemáticas e financeiras que têm como objetivo auxiliar os indivíduos no 

processo de tomada de decisões conscientes. 

De um modo mais específico, esses recursos tecnológicos auxiliaram os 

participantes desse estudo na realização de operações financeiras com números decimais e, 

também, no cálculo da soma dos termos da Progressão Geométrica (PG), que foram 
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necessários para a determinação do valor das parcelas de financiamentos realizados com 

juros compostos. 

Desse modo, os instrumentos materiais e tecnológicos também propiciaram o 

estudo e o desenvolvimento de modelos matemáticos para auxiliar os alunos no processo 

de tomada de decisão. De acordo com Rosa e Orey (2006), essa ação pedagógica 

possibilita a resolução de situações financeiras encontradas no cotidiano dos alunos por 

meio da elaboração de modelos matemáticos. 

Do ponto de vista da etnomatemática e do Currículo Trivium, D’Ambrosio (2008) e 

Rosa e Orey (2015) argumentam que a tecnoracia é um elemento importante para a 

evolução dos conhecimentos matemático e financeiro, que se manifestam por meio do 

desenvolvimento de instrumentos materiais e recursos tecnológicos que traduzem as 

maneiras distintas dos indivíduos lidarem com os contextos natural, social, cultural, 

político e econômico através da elaboração de modelos matemáticos. 

Nesse contexto, o participante M16 utilizou a calculadora de seu telefone celular 

para resolver as situações-problema que estão relacionadas com os juros simples e 

compostos: 

 

Vamos supor que você faz um empréstimo de R$300,00, cujo valor será 

cobrado em 3 meses, a uma taxa de 10% ao mês. Qual é o valor dos 

juros? 

Juros simples geralmente são utilizados em operações financeiras de 

curto prazo ou em situação em que a divida é paga somente no final de 

um curto período de tempo. 

Por exemplo: 

J = C.I.T 

J = juros                            J = 300.0,1.3 

C = capital                        J = 90,00 

I = taxa 

T = tempo  

Juros compostos são chamados de juros de capitalização acumulada, pois, 

possuem um novo valor a cada período de tempo determinado. Isso quer 

dizer que os juros aumentam conforme o tempo passa, já que são 

somados ao saldo devedor (juros do mês anterior). 

Por exemplo: 

M = C(1+i)
t
 

M = montante                 M = 300(1+0,1)
3
 

C = capital                      M = 300(1,1)
3 

I = taxa                           M = 300.1,331 

T = tempo                       M = 399,30 

J = M – C 

J = 399,30 -300,00 

J = 99,30 
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De acordo com os resultados obtidos nesse estudo, infere-se que a ação pedagógica 

proposta aproximou os participantes de conceitos financeiros que estão vinculados à 

prática social, possibilitando a identificação da existência de uma relação entre o 

conhecimento aprendido na escola com os saberes utilizados na resolução de problemas 

financeiros em tarefas diárias. Essa ação pedagógica propiciou que os participantes desse 

estudo desenvolvessem a sua tecnoracia com relação aos instrumentos materiais e 

tecnológicos utilizados em suas atividades diárias. 

Os resultados desse estudo também mostram que 15 participantes utilizaram a 

internet do computador ou do telefone celular para estudarem os conteúdos curriculares e, 

também, para a realização de pesquisas escolares na busca de informações sobre os blocos 

de atividades propostos em sala de aula, bem como para o lazer, como, por exemplo, o 

acesso às redes sociais. Por exemplo, o participante M4 respondeu que “uso muito o 

computador e o celular para o lazer e quando preciso para estudar e pesquisar”. 

Desse modo, nesse estudo, os recursos tecnológicos como os computadores, os 

telefones celulares e a internet foram utilizados para a realização de estudos matemáticos, 

bem como para a busca de informações sobre esses conteúdos e para a realização de tarefas 

escolares e, também, para a pesquisa de diversos componentes curriculares. Então, é 

necessário enfatizar que as: 

 
(...) Calculadoras e computadores devem ser acompanhados por uma 

reformulação de conteúdos, deixando de lado coisas que só se justificam 

por estar no programa [há] muito tempo, e passando para coisas 

modernas, que não poderiam ser abordadas sem essa tecnologia 

(D’AMBROSIO, 2009, p. 69). 

 

Esses resultados também mostram que 14 participantes utilizaram esses recursos 

tecnológicos para a realização de trabalhos escolares de Matemática, bem como de outras 

disciplinas da matriz curricular. Por exemplo, a participante F15 respondeu que “uso o 

celular e computador para fazer pesquisas e trabalhos de matemática e de outras 

disciplinas”. 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostram que 

todos os participantes utilizaram a internet do telefone celular para determinar o papel da 

Agência Nacional do Petróleo (ANP). Desse modo, de acordo com a pesquisa realizada 

sobre esse assunto, a participante F7 encontrou a informação de que a “ANP é um órgão 

regulador das atividades das indústrias de petróleo e gás natural e de bicombustíveis”. 
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Nesse contexto, para responder qual era o preço atual dos combustíveis solicitados 

no item c atividade 4 do primeiro bloco, todos os participantes determinaram esse custo 

com a utilização da internet de seu telefone celular. Por exemplo, o participante M10 

afirmou que “pesquisei o preço dos combustíveis usando a internet de meu celular: 

Gasolina - R$ 3,898, Etanol - R$ 2,790 e Diesel - R$ 3,550”. 

De acordo com Rosa e Orey (2015), essa busca e seleção de informações visou o 

desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico, no qual a Matemática 

desempenha um papel central, com vista a dialogar com as tarefas realizadas no cotidiano 

dos alunos. 

Ressalta-se que todos os participantes utilizaram a calculadora para responder a 

situação-problema: Uma agência de turismo, na cidade de Ponte Nova, vende pacotes 

turísticos de ano novo para um resort de praia no Nordeste por R$ 2.500,00 por pessoa. O 

comprador também pode efetuar o pagamento em 5 parcelas mensais de R$520,00, sendo 

que a primeira ter que ser paga um mês após o fechamento do pacote. Qual é a melhor 

alternativa de pagamento para Raquel? 

Desse modo, 15 participantes utilizaram esse recurso tecnológico para explicar 

como efetuaram os cálculos para determinar a melhor opção para o pagamento desse 

pacote turístico. Após a realização desses cálculos, esses participantes concluírem que o 

pagamento à vista era a melhor alternativa para realizar esse pagamento. 

Com relação à resolução dessa situação-problema, Campos et al. (2015) 

argumentam que os conceitos financeiros convergem para outros conteúdos matemáticos, 

como, por exemplo, a proporcionalidade, as funções lineares e exponenciais e os 

logaritmos, que podem se relacionar com os instrumentos tecnológicos como as planilhas, 

as calculadoras e as ferramentas computacionais. 

Dessa maneira, Rosa e Orey (2016b) afirmam que os “conteúdos matemáticos mais 

utilizados cotidiamente são aqueles relacionados com as situações-problema presentes na 

Educação Financeira, que estão em concordância com a perspectiva Etnomatemática” 

(p.156). 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador mostram que 

a utilização da calculadora por todos os participantes foi importante para auxiliá-los na 

resolução da questão: Como é a taxa de juros da revendedora comparada com a taxa 

anual de inflação de 2017?, devido à complexidade dos cálculos que foram realizados. Por 

exemplo, a participante F15 comentou que a “calculadora me auxiliou na realização de 

contas com números decimais enormes”. 
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Por outro lado, é importante ressaltar que, apesar da utilização da calculadora, 13 

participantes não responderam ou determinaram uma resposta errônea para essa questão 

por causa das dificuldades encontradas na interpretação das informações solicitadas nessa 

situação-problema. 

Contudo, para que se possa educar financeiramente os alunos, para transformá-los 

em cidadãos ativos na sociedade, existe a necessidade de disponibilizar os recursos 

tecnológicos necessários para os auxiliarem no entendimento e na compreensão dos 

conteúdos matemáticos (LADEIRA, 2015) relacionados com a Educação Financeira. 

Desse modo, os resultados desse estudo mostram que 09 (nove) participantes 

explicaram como a calculadora os auxiliaram no cálculo da determinação do desconto de 

10% do preço de uma calça em uma loja. Por exemplo, o participante M8 comentou que 

“para calcular o desconto de 10%, eu multiplico o preço da banca por 0,9 e o valor que 

encontro na calculadora é o valor já com desconto de 10%”. 

Por meio da interpretação desses resultados infere-se que, para esses participantes, 

as calculadoras foram importantes para que pudessem determinar os cálculos financeiros 

com rapidez e precisão. Nesse sentido, Ladeira (2015) afirma que os recursos tecnológicos 

auxiliam os alunos a relacionarem as atividades realizadas no cotidiano com os conteúdos 

matemáticos estudados em sala de aula. 

Assim, a utilização dos conteúdos financeiros pode ser considerada como um 

instrumento essencial para alicerçar a tomada de decisões dos participantes desse estudo 

em assuntos que envolvam as finanças por meio do incentivo da utilização de tecnologias, 

como as calculadoras, os computadores, a internet e os telefones celulares. 

Portanto, Rosa e Orey (2016b) argumentam que existe necessidade da utilização 

dos recursos tecnológicos e do conhecimento de conteúdos relacionados com a Educação 

Financeira no processo de tomada de decisões em uma perspectiva Etnomatemática por 

meio do Currículo Trivium. 

De acordo com esse contexto, a utilização de metodologias convencionais aliadas 

aos métodos inovadores de ação pedagógica, na perspectiva Etnomatemática e do 

Currículo Trivium, auxiliou os participantes desse estudo no desempenho da resolução de 

situações-problema propostas no trabalho de campo desse estudo, bem como na realização 

das tarefas curriculares relacionadas com os fenômenos financeiros enfrentados no 

cotidiano. Nessa perspectiva, é importante ressaltar que “ignorar a presença de 

computadores e calculadoras na Educação Matemática é condenar os estudantes a uma 

subordinação total a subempregos” (D’AMBROSIO, 1998, p. 17). 
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Finalizando, a tecnoracia desempenhou um papel central no desenvolvimento das 

atividades propostas na condução do trabalho de campo desse estudo, justificando, assim, a 

importância de sua utilização nos currículos escolares. Por conseguinte, essa ação 

pedagógica fundamentada na tecnoracia auxiliou os participantes desse estudo a estarem 

seguros na utilização dos conhecimentos matemáticos e financeiros em situações 

cotidianas, bem como agirem de maneira consciente nas atividades propostas no trabalho 

de campo desse estudo. 

 

5.4     Ação Pedagógica da Educação Financeira na Perspectiva da Etnomatemática e 

do Currículo Trivium 

 

Com relação à dinâmica da ação pedagógica utilizada na realização do trabalho de 

campo desse estudo, os blocos de atividades propostos em sala de aula foram elaborados 

com o objetivo de garantir o desenvolvimento de conteúdos matemáticos e financeiros por 

meio da utilização de situações-problema diárias que foram trazidas para a sala de aula 

visando possibilitar a extração de informações provenientes do cotidiano dos participantes 

desse estudo. 

Partindo desses princípios, o professor-pesquisador utilizou uma ação pedagógica 

que privilegiou a utilização de situações-problemas cotidianas retiradas do ambiente 

sociocultural dos participantes, pois esse estudo foi conduzido de acordo com o contexto 

da Educação Financeira, em uma perspectiva Etnomatemática para o Currículo Trivium. 

Essa proposta pedagógica estava vinculada à elaboração de atividades matemáticas 

curriculares relacionadas com os procedimentos matemáticos praticados no cotidiano por 

meio do planejamento de tarefas que possibilitaram o desenvolvimento de um elo entre as 

atividades vivenciadas pelos participantes em sua vida diária com os conteúdos financeiros 

ensinados na escola. 

Essa ação pedagógica propiciou a extração de informações do cotidiano dos 

participantes desse estudo para a elaboração das atividades propostas, pois, nesse estudo, a 

Matemática foi considerada como: 

 
(...) algo vivo, lidando com situações reais no tempo [agora] e no espaço 

[aqui]. E, através da crítica, questionar o aqui e agora. Ao fazer isso, 

mergulhamos nas raízes culturais e praticamos dinâmicas culturais. 

Estamos, efetivamente, reconhecendo na educação a importância das 

várias culturas e tradições na formação de uma nova civilização, 

transcultural e transdisciplinar (D’AMBROSIO, 2001, p. 47). 
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De acordo com essa asserção, o professor-pesquisador propôs o desenvolvimento 

de 03 (três) blocos de atividades e 01 (uma) atividade final, que possibilitaram para os 

participantes a reflexão crítica sobre os problemas enfrentados no cotidiano por meio de 

sua contextualização. Por exemplo, a participante F11 afirmou que com os blocos de 

atividades “aprendi calcular juros simples e juros compostos, desconto de produtos e taxas 

de financiamento e de inflação”. 

Essa ação pedagógica visou a valorização e o desenvolvimento das potencialidades 

financeiras dos participantes por meio da utilização de questões contextualizadas e 

condizentes com o ambiente sociocultural no qual estão inseridos. O principal objetivo 

dessa ação era desmistificar a noção de que os professores são os detentores do 

conhecimento matemático enquanto os alunos exercem somente o mero papel de 

receptores desses saberes. 

Ressalta-se que essas atividades propiciaram a motivação para a resolução das 

questões apresentadas em sala de aula, pois o interesse dos participantes se evidenciou 

quando identificaram a necessidade de aprender os conteúdos matemáticos e financeiros 

para a resolução das situações-problema relacionados com as práticas vivenciadas 

diariamente. Nesse sentido, a participante F27 afirmou que as “atividades propostas em 

sala de aula nos alertaram para as falsas promoções”. 

Dessa maneira, infere-se que esses participantes perceberam a relação entre os 

conhecimentos matemáticos aprendidos na escola com aqueles utilizados no ambiente 

extraescolar para resolver os problemas relacionados com atividades financeiras realizadas 

diariamente. Nessa perspectiva, Alves (2014) argumenta que essa ação pedagógica 

favorece a contextualização dos conteúdos matemáticos e financeiros para enriquecer o 

conhecimento dos alunos, direcionando-os para a reflexão crítica sobre as práticas 

financeiras que realizam diariamente. 

A interpretação dos resultados desse estudo mostra que a proposição dessas 

atividades foi relevante para os participantes desse estudo porque os auxiliou na realização 

de tarefas presentes no cotidiano, como, por exemplo, a cobrança de juros em 

financiamentos. Desse modo, o participante M14 argumentou que essas “atividades me 

auxiliaram a ter experiência e inteligência para resolver problemas no meu dia-a-dia” 

enquanto a participante F13 afirmou que “com essas atividades aprendemos a calcular os 

juros em atividades baseadas em situações diárias”. 

De acordo com D’Ambrosio (2009), as perspectivas Etnomatemática e do 

Currículo Trivium possibilitam o desenvolvimento de uma visão crítica e reflexiva da 
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realidade por meio da utilização de estratégias de natureza matemática para solucionar as 

situações-problema diárias e, também, para proporcionar a elaboração de um material 

pedagógico que atenda às necessidades financeiras dos alunos. 

Em concordância com esse contexto, existe a necessidade de que a Matemática seja 

tratada como um conhecimento presente no cotidiano dos alunos. Assim, D’Ambrosio 

(1993) afirma que a proposta da ação pedagógica da Etnomatemática é fazer da 

Matemática um campo de conhecimento humanizado ao lidar com situações reais no 

tempo e no espaço e despertar a criticidade e a criatividade nos alunos para que possam 

questionar as informações disponíveis nas mais diversas mídias. 

Nesse estudo, a busca por uma proposta curricular inovadora para o 

desenvolvimento de conteúdos financeiros foi um aspecto importante da ação pedagógica 

desenvolvida em sala de aula, pois tinha como propósito reafirmá-la como um ambiente 

democrático de aprendizagem
16

, que possibilitou o desenvolvimento dos conhecimentos 

matemáticos e financeiros por meio do convívio, da interação e da participação ativa dos 

participantes na realização das atividades realizadas em sala de aula. 

Esse ambiente de aprendizagem possibilitou o desenvolvimento do interesse dos 

participantes desse estudo, motivando-os para a resolução dos fenômenos matemáticos que 

ocorrem no cotidiano por meio do entendimento de suas conexões com os demais campos 

de conhecimento, como, por exemplo, a Educação Financeira. Nesse contexto, para Rosa 

(2010), a motivação e o interesse dos alunos na realização das atividades propostas em sala 

de aula estão condicionados por suas vivências cotidianas. 

Desse modo, existe a necessidade de que os professores elaborem atividades 

curriculares enraizadas nessas experiências para que possam considerar os aspectos 

socioculturais da matemática no processo de ensino e aprendizagem em Matemática. 

Similarmente, Alves (2014) argumenta que um objetivo específico para a utilização de 

conteúdos matemáticos no desenvolvimento da Educação Financeira é preparar os alunos 

para resolver as questões financeiras que estão enraizadas nos fenômenos social, 

econômico e político da sociedade. 

Por conseguinte, existe a necessidade de que os professores elaborem atividades 

matemáticas curriculares que considerem o contexto sociocultural dos alunos como um: 

                                                           
16

 Nesse estudo, o ambiente democrático de aprendizagem promoveu o estabelecimento de uma comunidade 

de ensino efetivo por meio do qual perseverou, coletivamente e interativamente, o ideal de ensinar de acordo 

com os saberes e fazeres produzidos socialmente, bem como o de aprender, em concordância com os 

princípios da contínua renovação do conhecimento matemático, criando-se um ambiente de aprendizagem 

democrático e constante para o desenvolvimento dos participantes e do professor-pesquisador por meio do 

respeito e do diálogo. 
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(...) instrumento para efetuar os cálculos necessários para a realização 

consciente de uma compra a prazo, na contratação de empréstimos, 

financiamentos, no pedido de descontos, pagamento de juros e realização 

de poupança e investimentos e, principalmente, utilizar esses 

conhecimentos para planejar a própria vida e superar, em parte, a 

condição de exploração imposta por aqueles que dominam esse saber 

essencial (SANTOS, 2005, p. 112). 

 

A interpretação dos resultados desse estudo também mostra que, para todos os 

participantes, as atividades propostas em sala de aula os auxiliaram na conscientização dos 

riscos de promoções ilusórias, evitando, assim, a realização de compras à prazo com preços 

excessivos. Por exemplo, a participante F7 afirmou que “Fico mais atenta agora às 

propagandas enganosas”. 

Nesse sentido, o participante M4 afirmou que essas “atividades nos ajudaram a 

priorizar nossas necessidades e assim saber como devemos gastar nosso dinheiro” 

enquanto o participante M12 essas atividades “podem nos ajudar a identificar as 

propagandas falsas e abrir os olhos para que possamos economizar e comprar à vista ao 

invés de comprar a prazo com juros abusivos”. 

Então, é necessário que os professores desenvolvam ações pedagógicas que 

propiciem para os alunos a realização de discussões relacionadas com situações-problema 

cotidianas que enfrentam diariamente, pois é importante que a:  

 
(...) responsabilidade social associada à aquisição e uso do conhecimento 

matemático, sentindo-se mobilizado para diferentes ações, seja em defesa 

de seus direitos como consumidor. Conhecer recursos, instrumentos e 

procedimentos econômicos e sociais para posicionar-se, argumentar e 

julgar sobre questões de interesse da comunidade (BRASIL, 2002, p. 

112). 

 

Esse contexto mostra a necessidade da reformulação curricular da Matemática por 

meio do Currículo Trivium, na perspectiva Etnomatemática, para a elaboração de 

atividades matemáticas baseadas em contextos socioculturais para propiciar a articulação 

entre os saberes escolar e cotidiano com a contextualização dos conteúdos matemáticos 

(ROSA; OREY, 2016b). 

Consequentemente, a interligação entre os conceitos matemáticos ensinados em 

sala de aula com os fenômenos que ocorrem no cotidiano possibilitou o desenvolvimento 

de algumas discussões relacionadas com a resolução de problemas associados à Educação 

Financeira. 
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Essa ação pedagógica propiciou que os participantes desse estudo debatessem sobre 

temáticas importantes para a sociedade, como, por exemplo, a inflação, o preço de 

combustíveis, a compreensão da importância das taxas de juros nas propagandas, a 

determinação dos juros pagos em financiamentos, além de um aprofundamento sobre o 

papel da propaganda e de promoções como as Black Fridays na sociedade. 

Assim, a contextualização dessas atividades por meio da literacia propiciou a 

utilização de folhetos de propagandas, promoções e de fôlderes, bem como de outros 

materiais que circulam na mídia para a discussão de situações-problema que afetam 

diariamente a vida da população brasileira. 

Desse modo, Rosa e Orey (2016b) afirmam que existe a necessidade de que os 

professores utilizem estratégias diversas para a elaboração de atividades curriculares que 

valorizem o contexto sociocultural dos alunos e que estejam vinculadas ao 

desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos e financeiros para possibilitar a tomada 

de decisões conscientes, visando o desenvolvimento de sua autonomia e autoestima. 

Nesse direcionamento, os resultados desse estudo mostram que, para 14 

participantes, as atividades realizadas em sala de aula também os auxiliaram na verificação 

do valor de juros cobrados nas compras à prazo e nos financiamentos, no reconhecimento 

do valor do dinheiro, na importância de se comprar à vista, na responsabilidade financeira 

para não se endividarem e, também, na necessidade de se evitar os financiamentos. 

Nesse contexto, a participante F15 comentou que “com essas atividades adquirimos 

conhecimento dos juros que estamos pagando e sabemos a diferença do preço à vista e à 

prazo, optando pelo preço à vista que é a opção mais plausível”, a participante F7 afirmou 

que essas “atividades me ajudaram a perceber que o financiamento nem sempre é um bom 

negócio” enquanto o participante M4 argumentou que é “preciso ser mais responsável ao 

efetuar compras, pois se não ficarei endividado” 

Assim, nesse estudo, a realização dos blocos de atividades possibilitou que a ação 

pedagógica deflagrada em sala de aula contemplasse os conhecimentos advindos do 

cotidiano com o emprego de fenômenos que ocorrem diariamente. Desse modo, essa ação 

utilizou um paradigma educacional diferenciado que substituiu o desgastado método de 

ensino tradicional. 

Nessa perspectiva, a utilização da Educação Financeira fundamentada na 

perspectiva da Etnomatemática e do Currículo Trivium proporcionou uma relação 

motivadora, prazerosa e construtiva que propiciou o processo da construção do 
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conhecimento financeiro dos participantes desse estudo por meio da conexão entre os 

conhecimentos matemáticos e financeiros utilizados nos contextos escolar e cotidiano. 

Então, é importante que os professores mostrem a relação existente entre a 

Matemática utilizada na vida diária com a escolar, visando buscar os possíveis caminhos 

metodológicos e pedagógicos que valorizem os saberes, os fazeres e o ambiente 

sociocultural dos alunos. O principal objetivo dessa abordagem é possibilitar a apropriação 

de novos conhecimentos matemáticos e financeiros por meio da elaboração de atividades 

relacionadas com participação ativa dos alunos na sociedade. 

Por exemplo, Alves (2014) afirma que a proposta da Etnomatemática está 

relacionada com a utilização do cotidiano das compras no processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática, revelando que o conhecimento matemático desenvolvido 

fora do ambiente escolar também contribui para a compreensão das atividades curriculares 

propostas em sala de aula. 

Desse modo, nesse estudo, a ação pedagógica fundamentada no Currículo Trivium 

foi considerada como um: 

 
(…) instrumento importantíssimo para a tomada de decisões, pois apela 

para a criatividade. Ao mesmo tempo, a matemática fornece os 

instrumentos necessários para uma avaliação das conseqüências da 

decisão escolhida. A essência do comportamento ético resulta do 

conhecimento das conseqüências das decisões que tomamos 

(D’AMBROSIO, 2002, p. 4). 

 

Nesse sentido, Alves (2014) argumenta que a elaboração de atividades baseadas em 

questões cotidianas possibilita a contextualização dos conteúdos matemáticos para 

enriquecer o conhecimento financeiro dos alunos, direcionando-os para a reflexão crítica 

sobre as atividades que realizam diariamente. 

Por exemplo, as anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador 

mostram que 14 participantes afirmaram que os conteúdos matemáticos aprendidos em sala 

de aula os auxiliaram na determinação e no cálculo do preço final dos produtos das 

compras que realizam em seu cotidiano, relacionando-os, principalmente, com o 

pagamento à prazo e com a cobrança dos juros. 

Nesse contexto, o participante M6 respondeu que “esses conteúdos me ajudaram no 

cálculo dos juros para ver qual é o preço final” enquanto a participante F19 afirmou que 

“agora posso fazer os cálculos que preciso nas atividades que realizo em nosso dia a dia”. 
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De acordo com essa perspectiva, uma das maneiras que a escola tem para cumprir o 

seu papel na formação para a cidadania dos alunos é por meio do desenvolvimento de uma 

ação pedagógica interdisciplinar dos conteúdos matemáticos e financeiros, pois a: 

 
(…) proposta de trabalhar com questões de urgência social numa 

perspectiva de transversalidade aponta para o compromisso a ser 

partilhado pelos professores das áreas, uma vez que é o tratamento dado 

aos conteúdos de todas as áreas que possibilita ao aluno a compreensão 

de tais questões, o que inclui a aprendizagem de conceitos, 

procedimentos e o desenvolvimento de atitudes (BRASIL, 1998, p. 28). 

 

Corroborando com essa asserção, D’Ambrosio (2005) comenta que essa abordagem 

auxilia no desenvolvimento de conhecimentos matemáticos e financeiros presentes no 

comércio por meio da análise comparativa de preços, da quantidade dos produtos, das 

contas e dos orçamentos, das taxas de financiamento; proporcionando os materiais 

pedagógicos necessários para a utilização em sala de aula. 

Por conseguinte, todos os participantes desse estudo afirmaram que as atividades 

desenvolvidas em sala de aula os auxiliaram no desenvolvimento de uma melhor 

compreensão das propagandas veiculadas na mídia, pois possibilitou uma comparação 

entre os preços à vista e à prazo dos produtos anunciados nessas promoções. 

Por exemplo, o participante M20 respondeu que “Não acredito mais em Black 

Friday. Daqui para frente vou comparar os preços antes e depois da propaganda”. 

Similarmente, a participante F13 afirmou que “Acho que vai me ajudar muito a não deixar 

minha família cair em mentiras do comércio. Principalmente em parcelamento de 

compras”. 

Contudo, para que a ação pedagógica proposta nesse estudo e, como os 

conhecimentos matemáticos e financeiros estão presentes no cotidiano dos alunos, é 

necessário que os professores fundamentem a sua prática docente em: 

 
(...) propostas que valorizem o contexto sociocultural do educando, 

partindo de sua realidade, de indagações sobre ela, para, a partir daí 

definir o conteúdo a ser trabalhado, bem como o procedimento que 

deverá considerar a matemática como uma das formas de leitura de 

mundo (MONTEIRO; POMPEU JR., 2003, p. 38). 

 

Então, as atividades realizadas em sala de aula possibilitaram que os participantes 

compreendessem o significado das promoções e das propagandas, bem como o 

entendimento dos juros simples e compostos para a verificação das possibilidades de 

compras à vista ou à prazo e, também, para a realização de financiamentos e investimentos. 
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Consequentemente, infere-se que essa ação pedagógica proporcionou para os participantes 

desse estudo o seu encontro com as vivências culturais e as necessidades sociais da 

comunidade na qual estão inseridos. 

Dessa maneira, Rosa e Orey (2016b) argumentam que a possibilidade do 

desenvolvimento de uma ação pedagógica na perspectiva Etnomatemática, para a 

Educação Financeira, pode se materializar por meio da elaboração de atividades 

curriculares contextualizadas no cotidiano dos alunos devido ao caráter sociocultural do 

conhecimento matemático. 

Esses resultados também mostram que 12 participantes vivenciaram algumas 

situações de compra em seu cotidiano que estavam relacionadas com as atividades 

propostas em sala de aula, como, por exemplo, comprar uma bicicleta, um aparelho de som 

ou um telefone celular, contudo, informaram que teriam que esperar para juntar o montante 

necessário para que pudessem efetuar essas transações. Por exemplo, o participante M16 

afirmou que “tô planejando comprar uma bicicleta, porém vou ter que esperar oito meses 

até juntar o dinheiro para comprar à vista”. 

Essa abordagem foi desencadeada por meio da promoção de uma relação dialógica 

entre os conhecimentos matemático e financeiro estudados na sala de aula com as práticas 

realizadas cotidianamente. Nesse sentido, Rosa (2010) afirma que o conhecimento 

matemático é um saber produzido historicamente nas práticas socioculturais, que tem 

como ponto de partida a compreensão dos fenômenos encontrados nas atividades 

realizadas diariamente. 

Continuando com essa interpretação, os resultados desse estudo mostram que, para 

14 participantes, as atividades desenvolvidas em sala de aula os auxiliaram na reflexão 

sobre as compras que realizam diariamente, pois possibilitaram que estivessem atentos ao 

excesso dos juros cobrados nas compras e nos financiamentos. 

Por exemplo, a participante F7 relatou que “sempre fico desconfiado das 

propagandas que vejo no comércio e procuro ajudar meus familiares a não comprar 

parcelado” enquanto a participante F1 comentou que “fico mais atenta aos juros altos, pois 

evito comprar parcelado”. 

Nessa perspectiva, a contextualização do cotidiano financeiro dos participantes 

desse estudo estava relacionada com os objetivos propostos pelo Programa 

Etnomatemática e pelo Currículo Trivium ao preconizar que a “utilização do cotidiano das 

compras para ensinar matemática revela práticas apreendidas fora do ambiente escolar, 

uma verdadeira Etnomatemática do comércio” (D’AMBROSIO, 2013, p. 23). 



208 

 

No entanto, é importante ressaltar que apenas 1 (um) participante explicou a relação 

existente entre a dinâmica das atividades desenvolvidas em sala de aula com o seu 

cotidiano. Nesse direcionamento, a preocupação com a ausência de posicionamento dos 

participantes desse estudo possibilitou que o professor-pesquisador propusesse uma 

discussão em sala de aula sobre essa temática. 

Desse modo, 14 participantes, apesar de não terem respondido essa questão por 

escrito, relacionaram as dinâmicas desenvolvidas em sala de aula com as atividades que 

realizam diariamente, como, por exemplo, a aquisição de bens e serviços por meio do 

“planejamento financeiro para a tomada de decisão”. 

Desse modo, essa ação pedagógica introduziu uma maneira diferenciada de 

organizar o ambiente de aprendizagem, possibilitando que os participantes expusessem as 

suas ideias, os seus argumentos e as suas criticas com relação às soluções apresentadas 

para as situações-problema discutidas em sala de aula. Por conseguinte, Alves (2014) 

afirma que é importante que os professores discutam com os alunos sobre os conteúdos 

matemáticos vinculados às práticas realizadas no dia-a-dia, principalmente, aquelas 

relacionadas com os procedimentos financeiros. 

Com relação à proposição dessa ação pedagógica, 14 participantes desse estudo 

afirmaram que apreciaram as atividades realizadas em sala de aula que foram 

desenvolvidas sobre os conteúdos da Educação Financeira. Desse modo, é importante 

ressaltar que 12 desses participantes preferiram trabalhar com o Bloco de atividades 3: 

Financiamento, vantajoso ou não? sobre os juros compostos enquanto 2 (dois) apreciaram 

as atividades propostas em todos os blocos desse estudo. 

Por exemplo, a participante F1 comentou que as “atividades do financiamento me 

mostraram como devemos tomar cuidado com ele. Pagamos muito dinheiro por juros” 

enquanto o participante M16 afirmou que “Gostei das três atividades que foram aplicadas, 

pois aprendi muito com elas”. 

De acordo com os PCN de Matemática (BRASIL, 1997), os conteúdos matemáticos 

devem ser trabalhados de maneira contextualizada para que os alunos possam lidar com a 

sua rotina diária para a realização de uma interpretação crítica das propagandas e dos 

noticiários de jornais, de revistas e da televisão, bem como propiciar o envolvimento 

reflexivo com a gestão da economia pessoal relacionada com o orçamento familiar para 

que sejam estimulados no desenvolvimento de sua autonomia intelectual. 

Assim, os resultados desse estudo auxiliaram o professor-pesquisador a inferir que 

as atividades propostas foram motivadoras, pois despertaram o interesse dos participantes 



209 

 

na resolução das situações-problema propostas em sala de aula. Por exemplo, a participante 

F13 também comentou que “Gostei das atividades do financiamento porque me mostraram 

como devemos tomar cuidado com os juros cobrados”. 

Nesse direcionamento, Rosa (2010) afirma que, por meio da contextualização das 

atividades curriculares, os alunos modificam a sua condição de expectadores passivos para 

tornarem-se discentes ativos e atuantes no processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática. 

Assim, a ação pedagógica proposta nesse estudo possibilitou que os participantes 

contextualizassem o conhecimento matemático por meio da resolução de situações-

problema financeiras encontradas em sua vida diária. Por exemplo, o participante M14 

afirmou que as “atividades trabalhadas em sala de ajudaram a resolverem problemas do dia 

a dia como as parcelas, as porcentagens, os preços à vista e à prazo”. 

Consequentemente, as salas de aula podem propiciar o encontro de conhecimentos 

distintos por meio do qual os saberes e fazeres presentes em atividades realizadas fora da 

escola se encontram com aqueles adquiridos no ambiente escolar. Nesse contexto, é 

importante ressaltar que, nesse ambiente de aprendizagem, os “saberes diferentes se 

completam e, mutuamente, podem contribuir para a elaboração de novos conhecimentos” 

(LUCENA, 2004, p. 55). 

De acordo com essa perspectiva, as anotações registradas no diário de campo do 

professor-pesquisador mostram que, na atual conjuntura social, política, econômica e 

ambiental da sociedade, existe a necessidade de que os professores busquem novas 

propostas curriculares, como, por exemplo, o Currículo Trivium baseado em uma 

perspectiva Etnomatemática, para possibilitar o desenvolvimento de uma ação pedagógica 

efetiva em salas de aula. 

Essas propostas educacionais reafirmam a sala de aula como um ambiente 

democrático para a aquisição dos conhecimentos matemáticos e financeiros, para o 

convívio, para a interação e para a participação ativa nas atividades propostas, visando 

possibilitar aos alunos o acompanhamento dos avanços científicos e tecnológicos da 

sociedade. Dessa maneira, D’Ambrosio (2009) afirma que é necessário que os professores 

adotem uma postura etnomatemática, que tem como objetivo incorporar os aspectos 

cotidianos da Matemática para a contextualização de seus conteúdos em sala de aula. 

Finalizando a interpretação dos resultados obtidos nesse estudo por meio da 

utilização das categorias conceituais, infere-se sobre a importância de as escolas 

assumirem a valorização da cultura de suas próprias comunidades, visando ultrapassar os 
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seus limites, propiciando aos alunos pertencentes aos diferentes grupos socioculturais o 

acesso aos saberes e fazeres escolar e cotidiano. 

Consequentemente, o estudo de conteúdos da Educação Financeira, na perspectiva 

da Etnomatemática e do Currículo Trivium mostra a importância do processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática no desenvolvimento de cidadãos críticos, autônomos e 

reflexivos para auxiliá-los na leitura de mundo e na tomada de decisões conscientes para 

que tenham condições de promover a transformação social de uma maneira justa e 

igualitária. 

De acordo com esse contexto, apresentam-se nos capítulos a seguir, a resposta para 

a questão de investigação desse estudo, bem como as considerações finais relacionadas 

com a condução dessa investigação. 
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6. RESPONDENDO À PROBLEMÁTICA DE INVESTIGAÇÃO 

 

O principal objetivo desse capítulo é propor uma resposta para a questão de 

investigação proposta para esse estudo. 

 

6.1      Questão de Investigação 

 

A análise dos dados obtidos pelos instrumentos de coleta e a interpretação dos 

resultados alcançados nesse estudo possibilitou que o professor-pesquisador respondesse à 

seguinte questão de investigação: 

 

Como a proposição do currículo trivium, fundamentado no programa 

etnomatemática, pode contribuir para o desenvolvimento da educação 

financeira de alunos do terceiro ano do Ensino Médio? 

 

Nesse sentido, é importante ressaltar que a questão de investigação foi respondida 

implicitamente durante o desenvolvimento dos Capítulos 3 e 4 dessa dissertação com a 

utilização dos pressupostos metodológicos propostos pela Teoria Fundamentada nos 

Dados. 

Porém, para que a resposta possa ser efetivamente determinada, os resultados da 

análise dos dados foram interpretados com a utilização da fundamentação teórica e da 

triangulação dos dados coletados durante a condução do trabalho de campo desse estudo. 

 

6.2      Propondo uma resposta para a questão de investigação 

 

Para responder a questão de investigação proposta para esse estudo, foram 

realizadas algumas ações pedagógicas que tinham como objetivo possibilitar que os 

participantes se tornassem conscientes quanto à utilização de conhecimentos matemáticos e 

financeiros em contextos distintos. 

Assim, esse estudo introduziu na sala de aula uma ação pedagógica que possibilitou 

a conscientização dos participantes desse estudo com relação à importância dos conteúdos 

matemáticos e financeiros para a resolução das situações-problema enfrentadas 

diariamente. 
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Por meio da elaboração dos 03 (três) blocos de atividades e 1 (uma) atividade final, 

que foram propostas em sala de aula, os participantes puderam compreender os conceitos 

matemáticos e financeiros com a utilização de exemplos práticos extraídos das tarefas 

realizadas diariamente, que relacionaram a matemática escolar com as situações-problema 

enfrentadas cotidianamente. 

A elaboração das atividades propostas no trabalho de campo desse estudo despertou 

nos participantes a compreensão de conteúdos financeiros por meio da contextualização de 

conteúdos matemáticos presentes nas atividades cotidianas. Desse modo, D’Ambrosio 

(1986) argumenta que a: 

 
(...) incorporação de Etnomatemática à prática de Educação Matemática 

exige, naturalmente, a liberação de alguns preconceitos sobre a própria 

Matemática. O que é Matemática, o que é rigor, o que é uma 

demonstração, o que é aceitável [...] até o ponto de ser a Matemática, 

como disciplina escolar, a maior responsável pela deserção escolar, por 

inúmeras frustrações e em última instância pela manutenção de uma 

estratificação social inaceitável, ou pelo menos injusta (p. 42). 

 

Igualmente, a realização dessas atividades que foram desenvolvidas pelos 

participantes desse estudo em sala de aula proporcionou o desenvolvimento de seu 

conhecimento financeiro, sem, contudo, estar desvinculado do caráter acadêmico da 

Matemática. Dessa maneira, houve o estabelecimento de uma relação consistente e 

construtiva entre os conhecimentos matemático e financeiro e as práticas diárias, pois 

contemplou as experiências vivenciadas no cotidiano dos alunos. 

Por conseguinte, Rosa e Orey (2016b) afirmam que a reflexão e a análise sobre essa 

relação podem evitar o estudo superficial de conteúdos matemático e financeiro, pois essa 

perspectiva educacional estabelece a incorporação das atividades diárias no currículo 

matemático. 

Nesse direcionamento, a utilização dessas atividades ultrapassou as paredes da 

escola, pois envolveu a resolução sistemática de situações-problema fundamentadas no 

cotidiano dos participantes, possibilitando a contribuição da: 

 

(...) matemática nas tarefas que lidam com o dinheiro [e que] não reside 

apenas em apoiar as ações do cálculo correto, no que se refere a 

especificações de determinadas somas ou casos como troco ou pagamento 

de um total no caixa. Diversos conceitos e procedimentos da matemática 

são acionados para que os alunos possam entender os contracheques, 

calcular ou avaliar aumentos e descontos nos salários, aluguéis, 

mercadorias e transações financeiras (CARVALHO, 1999, p. 61). 
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Essa abordagem possibilitou que os participantes desse estudo adquirissem 

conhecimentos matemático e financeiro que os auxiliaram no questionamento das situações 

financeiras presentes no cotidiano. Esse estudo também possibilitou que esses participantes 

explorassem a própria realidade utilizando como instrumentos de análise os conteúdos da 

Educação Financeira de acordo com a perspectiva da Etnomatemática e do Currículo 

Trivium. 

Por conseguinte, a elaboração dessas atividades curriculares contribuiu para o 

desenvolvimento da cidadania dos participantes, preparando-os para resolvê-las por meio 

da reflexão crítica sobre os resultados obtidos nessas operações. Nesse sentido, essa ação 

pedagógica promoveu o desenvolvimento de participantes capazes de refletir criticamente 

sobre a tomada de decisões financeiras responsáveis e conscientes para que possam ser 

bem sucedidos em sociedade. 

Nesse sentido, ressalta-se que uma contribuição importante da proposição do 

Currículo, fundamentado na perspectiva Etnomatemática, para o desenvolvimento de 

conceitos financeiros e da cidadania dos participantes desse estudo estava relacionada com 

a ampliação de seus conhecimentos matemático e financeiro que os auxiliaram na 

compreensão da importância da contextualização da Matemática escolar em relação à 

situações-problema enfrentadas na vida diária. 

Desse modo, a ação pedagógica desencadeada durante a condução desse estudo 

proporcionou o desenvolvimento de ações educacionais que possibilitaram aos 

participantes desse estudo a aquisição de conhecimentos matemático e financeiro 

essenciais para auxiliá-los no desenvolvimento de sua cidadania com a resolução de 

atividades curriculares fundamentadas em situações-problema enfrentadas diariamente. 

No desenvolvimento dessa ação pedagógica, a utilização de computadores e 

telefones celulares com acesso à internet (tecnoracia) pelos participantes desse estudo foi 

uma contribuição importante para a busca de informações e, também, para a realização de 

pesquisas escolares (literacia), bem como para a realização de operações matemáticas e 

financeiras mais complexas (materacia). 

Dessa maneira, o emprego desses recursos tecnológicos (tecnoracia) foi direcionado 

para a realização de cálculos rápidos e precisos das operações matemáticas e financeiras 

utilizadas na resolução das situações-problema propostas em sala de aula, possibilitando 

que esses participantes pudessem ter clareza e certeza dos resultados obtidos nas operações 

financeiras relacionadas com os juros simples e compostos (materacia), que foram 
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trabalhadas em sala de aula por meio da utilização de folhetos de propagandas, promoções 

e de fôlderes, bem como de outros materiais que circulam na mídia brasileira (literacia). 

No contexto desse estudo, a literacia também utilizou as competências 

desenvolvidas na materacia, como, por exemplo, a compreensão da linguagem condensada 

de códigos e números, por meio do emprego recursos tecnológicos, como, por exemplo, as 

calculadoras, os telefones celulares, a internet e os computadores. 

Essa perspectiva possibilitou que os participantes desse estudo desenvolvessem 

uma visão crítica da realidade por meio da utilização de instrumentos comunicativos, 

analíticos, materiais e tecnológicos, de natureza matemática, para analisar reflexivamente 

os fenômenos do dia a dia, como, por exemplo, o aumento constante no preço dos 

combustíveis que ocorre na atualidade. 

Por outro lado, é importante ressaltar que esses recursos materiais e tecnológicos 

também foram importantes para promover a interação e a comunicação entre os 

componentes dos grupos e os participantes desse estudo, ampliando a sua compreensão da 

realidade e de mundo pela promoção de sua interação com as próprias práticas cotidianas. 

Nesse estudo, a proposição de um trabalho coletivo possibilitou que os 

participantes, por meio do trabalho em grupo, tivessem condições de interagir uns com os 

outros, construindo os conhecimentos matemático e financeiro de maneira conjunta com os 

colegas e o professor-pesquisador. 

Com essa organização do trabalho docente, a proposta de resolução de situações-

problema possibilitou que os participantes expusessem as suas técnicas de resolução das 

atividades propostas, contribuindo para que os colegas dispusessem de mais alternativas de 

resolução quando se depararam com situações semelhantes. 

Consequentemente, as atividades propostas nesse estudo propiciaram o 

desenvolvimento do diálogo entre os saberes e fazeres oriundos do cotidiano dos alunos 

com a estrutura do conhecimento matemático acadêmico. Diante do exposto, o trabalho 

com os conteúdos da Educação Financeira, na perspectiva Etnomatemática por meio do 

Currículo Trivium possibilitou a (re)conciliação entre a escola e o cotidiano dos 

participantes por meio do estreitamento e aprimoramento dessa relação. 

Consequentemente, a utilização dessa ação pedagógica proporcionou a proximidade 

da teoria com a prática, pois os participantes atribuíram significado para os conteúdos 

matemático e financeiro, auxiliando-os a discutirem e justificarem as suas respostas, 

visando o estabelecimento de relações entre os conhecimentos adquiridos em seu cotidiano 

com os conceitos matemáticos e financeiros utilizados no currículo escolar. 
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Dessa maneira, o Currículo Trivium proporcionou uma base teórica e metodológica 

para o desenvolvimento de uma postura crítica e reflexiva dos participantes em relação ao 

contexto sociocultural no qual interagem, com destaque para a relevância de aplicar os 

conhecimentos matemático e financeiro para as situações extraescolares trabalhadas em 

sala de aula. 

Os conceitos financeiros trabalhados em sala de aula, considerando-se a perspectiva 

Etnomatemática e o desenvolvimento do Currículo Trivium, possibilitaram o 

posicionamento dos participantes nas questões que envolviam as tomadas de decisão, que 

estavam relacionadas com assuntos financeiros das situações-problema presentes no 

cotidiano, como, por exemplo, a diversificação de risco, a inflação, as propagandas, as 

promoções, os cartões de crédito, os juros simples e os juros compostos. 

Nesse estudo, essa ação pedagógica possibilitou que os participantes se 

conscientizassem sobre a importância dos conceitos matemáticos relacionados com os 

conteúdos financeiros, que são necessários para a resolução de situações-problema 

enfrentadas diariamente, que foram propostas em sala de aula para que pudessem utilizar 

os instrumentos comunicativos (literacia), analíticos (materacia) e materiais e tecnológicos 

(tecnoracia) necessários para uma tomada de decisão consciente, crítica e reflexiva. 

Então, o principal objetivo dessas atividades estava relacionado com o 

desenvolvimento da literacia, materacia e tecnoracia, possibilitando que os participantes 

desse estudo não se preocupassem somente com a resolução mecânica das situações-

problema propostas, por meio de técnicas matemáticas operatórias, mas que refletissem 

sobre os conceitos financeiros necessários para a resolução dessas situações em sala de 

aula. Essa ação pedagógica contribuiu para que esses participantes compreendessem os 

fundamentos financeiros subjacentes às práticas cotidianas, como, por exemplo, a 

capacidade de leitura e interpretação das promoções, das propagandas e das Black Fridays. 

Finalizando, Rosa e Orey (2016b) destacam a importância de se trabalhar os 

conteúdos matemáticos e financeiros a partir dos conhecimentos tácitos
17

 dos alunos, pois 

as experiências diárias são importantes para o desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática. 

                                                           
17

O conhecimento tácito está embebido na experiência pessoal dos membros de grupos culturais distintos de 

acordo com as vivências relacionadas com as atividades realizadas no cotidiano. Esse conhecimento é 

subjetivo, contextualizado e análogo. Por exemplo, um indivíduo não aprende a andar de bicicleta lendo um 

manual, pois necessita da experimentação pessoal e da prática para adquirir as habilidades necessárias para a 

realização e o aprendizado dessa ação. Portanto, esse conhecimento é adquirido e acumulado por meio da 

vivência individual, pois envolve fatores intangíveis como as crenças, as percepções de mundo, os sistemas 

de valores, as ideias, as emoções, as normas, os pressentimentos e as intuições (ROSA; OREY, 2012). 
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Nesse direcionamento, D’Ambrosio (2001) afirma que essa ação pedagógica busca 

a formação de indivíduos criativos e reflexivos para que possam viver em sociedade e 

exercerem plenamente a sua cidadania. Nesse sentido, é igualmente necessário saber como 

a matemática se situa hoje na experiência, individual e coletiva, desses indivíduos. 

Consequentemente, existe a necessidade da busca de informações no cotidiano dos 

alunos para a elaboração de atividades matemáticas curriculares baseadas em conteúdos da 

Educação Financeira fundamentados no Currículo Trivium de acordo com a perspectiva 

Etnomatemática. 

Esse contexto possibilita que os professores proponham uma ação pedagógica que 

considere a Matemática como um campo de conhecimento vivo, transcultural e 

transdisciplinar através do qual os conteúdos matemáticos são explorados nas atividades 

financeiras presentes na vida diária dos alunos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Programa Etnomatemática, por meio do Currículo Trivium pode auxiliar na 

inserção dos indivíduos, na sociedade, de maneira digna e igualitária, pois aguça, no 

processo de ensino e aprendizagem em Matemática: a criticidade, a reflexão e a 

criatividade, que são elementos necessários para a sua inserção, política, social, econômica, 

ambiental e cultural. 

Então, como a Etnomatemática pode ser definida como a arte e a técnica de 

explicar, lidar, entender, conviver e agir na realidade de acordo com os ambientes natural, 

político e econômico (D’AMBROSIO, 1993), esse programa relaciona o conhecimento dos 

alunos com os seus contextos cotidiano, histórico, social e cultural por meio da utilização 

do Currículo Trivium no desenvolvimento das práticas escolares. 

Por exemplo, ao dissertarem sobre o Currículo Trivium, Rosa e Orey (2016a) 

afirmam que a literacia, a materacia e a tecnoracia são ambientes que facilitam a 

incorporação de diversos modos de explicação, de crença, de tradição, de mito, e de 

símbolos para o desenvolvimento do conhecimento matemático. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que os alunos trazem consigo uma bagagem 

cultural matemática, bem como financeira, que foi adquirida com as experiências 

vivenciadas nas práticas cotidianas. De acordo com Rosa (2010), é justamente por ter esse 

acúmulo de conhecimento matemático informal que muitos alunos têm dificuldades em 

assimilar os conteúdos ensinados no ambiente escolar, haja vista que a desconstrução dos 

conceitos formados anteriormente é uma ação difícil e complexa. 

Contudo, para que os alunos possam lidar com os conteúdos matemáticos e 

financeiros, é necessário que os professores se munam das ideias da perspectiva 

Etnomatemática propostas pelo Currículo Trivium, para que possam resgatar a bagagem 

cultural dos alunos. Essa abordagem auxiliou os participantes desse estudo verificarem a 

presença de conteúdos matemático e financeiro nas atividades cotidianas. 

Assim, Rosa e Orey (2006) argumentam que é importante que as informações 

provenientes das experiências vivenciadas diariamente sejam utilizadas para delinear os 

caminhos para o desenvolvimento de uma ação pedagógica que valorize o contexto 

sociocultural dos alunos. 

Então, essa ação pedagógica tem como objetivo propiciar para os alunos a 

oportunidade de aprenderem os conteúdos matemáticos e financeiros a partir do 

conhecimento experienciado anteriormente, tornando-os capazes de refletir e tomar 
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decisões conscientes sobre como resolver as situações-problema financeiras que emergem 

em sua vida diária. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), de Matemática, ressaltam 

que é importante que os alunos aprendam como tomar decisões para resolverem os 

problemas enfrentados em suas comunidades. Em concordância com esse contexto, 

D’Ambrosio (2005) afirma que a matemática é uma ferramenta importante para a tomada 

de decisões, pois fornece os instrumentos necessários para a avaliação das consequências 

desses juízos, desenvolvendo a criatividade dos alunos. 

Assim, é necessário que os professores lutem por uma Educação igualitária que 

busque a justiça social, estudem as temáticas e discutam os questionamentos necessários 

para que o currículo matemático alcance os objetivos educacionais dos alunos, pois o papel 

da Educação para a sociedade deve possibilitar para os alunos, a “aquisição e utilização 

dos instrumentos comunicativos, analíticos e materiais que serão essenciais para seu 

exercício de todos os direitos e deveres intrínsecos à cidadania” (D’AMBROSIO, 2013, p. 

66). 

Consequentemente, o Currículo Trivium, baseado na perspectiva Etnomatemática, 

propõe o desenvolvimento de um processo de ensino e aprendizagem em Matemática 

crítico e reflexivo composto pelos instrumentos intelectuais e comunicativos (literacia), 

analíticos e simbólicos (materacia) e materiais e tecnológicos (tecnoracia). Essa abordagem 

está relacionada com o desenvolvimento da literacia, da materacia e da tecnoracia, que se 

concentra nas manifestações matemáticas desenvolvidas pela humanidade, como, por 

exemplo, comparar, classificar, quantificar, medir, explicar, generalizar, modelar e avaliar. 

Nesse contexto, a materacia capacitou os participantes desse estudo na aquisição 

dos instrumentos intelectuais necessários para a análise simbólica das situações-problema 

estudadas extraclasse e em sala de aula. Por outro lado, a utilização da literacia, 

juntamente, com o emprego da tecnoracia na elaboração das atividades matemáticas 

curriculares auxiliou o professor-pesquisador no desenvolvimento de investigações 

matemáticas através da mediação do processo de ensino e aprendizagem de conteúdos 

matemático e financeiro desses participantes. 

No entanto, para que a Matemática possa cumprir o seu papel formador de 

indivíduos críticos e reflexivos, que visam transformar a sociedade, é necessária uma 

mudança na maneira como o processo de ensino e aprendizagem em Matemática é 

realizado em salas de aula. Nesse contexto, o Currículo Trivium, fundamentado na 

perspectiva da Etnomatemática, pode ser considerado como um veículo pedagógico 
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transformador para alterar essa estrutura curricular tradicional que ainda prevalece no 

sistema escolar brasileiro. 

Então, os resultados desse estudo mostram que o conhecimento de conceitos 

financeiros foi importante para o desenvolvimento educacional dos participantes desse 

estudo, pois os auxiliaram na compreensão do funcionamento das taxas de juros, de 

financiamento e inflação, aprendendo a refletir sobre as diversas formas de pagamento de 

suas contas e decidir sobre o pagamento à vista ou à prazo na compra de produtos, 

conquistando, assim, a ampliação de sua autonomia financeira e tomando decisões 

conscientes e com responsabilidade. 

Essa proposta para a ação pedagógica, de acordo com Kistemann Jr. (2014), é uma 

resposta educacional às expectativas de eliminação da iniquidade e violação da dignidade 

humana, pois compreende o entendimento da percepção da complexidade da sociedade 

contemporânea de consumo, disponibilizando, para os alunos, os instrumentos 

matemáticos, filosóficos e políticos para que possam atuar em suas comunidades de uma 

maneira transformadora. 

Em concordância com D’Ambrosio (1999), o Currículo Trivium fundamentado no 

Programa Etnomatemática é uma resposta educacional à responsabilidade de proporcionar 

aos jovens e adultos os instrumentos essenciais para a sua sobrevivência e transcendência 

nos anos escolares futuros. 

Desse modo, a diversidade cultural presente nas salas de aula, a emergência de 

recursos tecnológicos móveis e as mudanças de comportamento de uma sociedade 

glocalizada
18

, que busca o desenvolvimento de instrumentos intelectuais, comunicativos, 

analíticos, materiais e tecnológicos para resolver as situações-problema enfrentadas 

diariamente são indicadores que mostram caminhos que direcionam para a necessidade de 

uma nova organização e estruturação curricular. 

Esse currículo inclui os temas relacionados com as origens sociais dos alunos 

provenientes de grupos culturais distintos para o desenvolvimento e a elaboração de 

atividades curriculares matemáticas (ROSA; OREY, 2016). Nesse contexto, D’Ambrosio 

(2013) argumenta que é esperado que, em pleno século XXI, a “educação possibilite, ao 

educando, a aquisição e utilização dos instrumentos comunicativos [literacia], analíticos 

                                                           
18

As sociedades globalizadas possuem uma capacidade cultural que possibilitam aos seus membros, ao se 

encontrarem com outras sociedades, de absorver influências locais e globais, que se interagem por meio do 

dinamismo cultural, para enriquecê-las e, assim, resistir aos acontecimentos que são alienígenas e 

compartimentados, para que possam ser apreciadas e celebradas por suas diferenças (ROSA; OREY, 2016). 
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[materacia] e materiais [tecnoracia] que são essenciais para o exercício de todos os seus 

direitos e deveres intrínsecos à cidadania” (p. 66). 

Dessa maneira, é preciso que as decisões curriculares sejam orientadas e 

direcionadas para uma formação financeira dos alunos, pois, sob o ponto de vista 

acadêmico, há uma lacuna na condução de estudos relacionados com a Educação 

Financeira (SAITO, 2010). 

Então, existe a preocupação da organização de um currículo escolar que tenha 

como objetivo auxiliar os alunos no desenvolvimento do senso crítico, reflexivo e criativo 

para que possam resolver os problemas enfrentados diariamente por meio da utilização de 

instrumentos intelectuais, comunicativos, analíticos, materiais e tecnológicos, que são 

necessários para sua formação plena. 

Nesse direcionamento, é necessário que os alunos desenvolvam o respeito, a 

solidariedade e a cooperação, pois esses valores rejeitam a intolerância, a iniquidade e a 

arrogância (D’AMBROSIO, 2008). Por isso, a aquisição dos conhecimentos matemático 

acadêmico e cotidiano torna-se um requisito básico para a inserção dos alunos na 

sociedade. Entretanto, é fundamental que essa abordagem esteja relacionada com a 

reorganização e reestruturação curricular da Matemática para envolver outros sistemas de 

conhecimento matemático. 

Contudo, para que essa abordagem seja efetivada, é necessário que os professores 

se pautem nas bases teóricas do Programa Etnomatemática, do Currículo Trivium e da 

Educação Financeira, que foram discutidas, analisadas e utilizadas na fundamentação 

teórica desse estudo para que possam desvincular a dimensão majoritariamente técnica que 

essa disciplinas têm assumido historicamente para transformá-la para um enfoque 

essencialmente sociocultural. 

De acordo com esse contexto, Feitosa (2012) afirma que essa concepção curricular 

está centrada na ideia de rol de disciplinas fragmentadas, de conteúdos e métodos e de 

tempos e espaços rígidos, impenetráveis, que são resistentes às necessidades dos alunos. 

Então, é importante ressaltar que o Programa Etnomatemática e o Currículo Trivium 

rejeitam esse tipo de organização e estruturação curricular, pois esse tipo de ação 

pedagógica limita o desenvolvimento da criatividade e da criticidade dos alunos, bem 

como fragmenta e hierarquiza a importância de determinadas disciplinas no currículo 

escolar. 

Nesse estudo, a aplicabilidade de conteúdos matemáticos e financeiros em questões 

cotidianas foi um aspecto relevante para a contextualização da Matemática. Por exemplo, 
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os participantes tiveram que decidir entre comprar à vista e à prazo, identificar se as taxas 

de juros anunciadas nas propagandas coincidem com aquelas utilizadas no cálculo de 

financiamentos, analisar se os valores das prestações dos financiamentos estão corretas, 

bem como verificar as situações cotidianas que foram utilizadas em sala de aula para o 

desenvolvimento do processo de tomada de decisão consciente. 

Nesse contexto, Alves (2014) argumenta sobre a importância de que os alunos 

compreendam a Educação Financeira como um campo de estudo contextualizado nos 

diversos ramos da atividade humana, que influencia a tomada de decisões de ordem 

pessoal e social, que estão relacionadas com o entendimento das dívidas, dos preços, dos 

crediários, dos reajustes salariais e da interpretação dos diversos tipos de descontos e da 

escolha das aplicações financeiras. 

Por exemplo, para a realização da atividade final desse estudo, o professor-

pesquisador utilizou questões problematizadoras relacionadas com os quatro conceitos 

financeiros básicos: a diversificação de risco, a inflação, os juros simples e os juros 

compostos para verificar a literacia financeira dos participantes desse estudo. 

Essa atividade também propiciou o fomento ao diálogo e a troca de conhecimentos 

financeiros entre os participantes, bem como a descentralização do professor-pesquisador 

do processo de ensino e aprendizagem, pois atuou como mediador da ação pedagógica 

realizada em sala de aula. Essa abordagem é corroborada por Freire (1997) ao afirmar que 

o: 

 

(...) diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se 

solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 

transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar 

ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de 

ideias a serem consumidas pelos permutantes (p. 91). 

 

Nesse processo, o professor-pesquisador utilizou o Currículo Trivium baseado na 

perspectiva da Etnomatemática, para a Educação Financeira, como uma ação pedagógica 

que propiciou para os participantes desse estudo a exploração de diversas operações e 

conceitos financeiros vinculados ao cotidiano, visando à incorporação dos conhecimentos 

matemáticos desenvolvidos em sala de aula para a sua vida diária. Nesse direcionamento, 

Vieira (2013) afirma que: 

 
(...) quando o pensamento dos cidadãos não dá resposta a questões 

levantadas pelos problemas locais, estes recorrem, então, a outras formas 

de conhecimento, designadamente o conhecimento científico, para uma 

tomada de decisão informada e consciente, consideradas não só as 
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implicações científicas, mas também as de caráter político e ético. Neste 

processo de busca e coleta de informação, o cidadão recorre a uma 

multiplicidade de meios: leituras diversas; debates entre especialistas, 

muitas vezes, dinamizados por órgãos de comunicação social; conversas 

informais entre colegas e amigos (...). A informação assim recolhida, 

entre especialistas ou entre amigos, é considerada relevante, e é dela que 

emergem os conhecimentos necessários a uma tomada de decisão 

devidamente fundamentada (p. 105). 

 

Na ação pedagógica desse estudo, o professor-pesquisador buscou no cotidiano dos 

alunos as informações necessárias para a elaboração de atividades matemáticas curriculares 

pudessem revelar as ideias e procedimentos matemáticos embasados em uma perspectiva 

Etnomatemática. Essa abordagem possibilitou a conexão entre o conhecimento matemático 

aprendido nas escolas com aquele utilizado no dia a dia para a resolução de situações-

problema relacionadas com o comércio e as finanças. 

De acordo com Rosa e Orey (2016b), a perspectiva Etnomatemática tem por 

objetivo desenvolver uma ação pedagógica que visa orientar os alunos para que sejam bem 

sucedidos no processo de transição da subordinação para a autonomia, direcionando-os 

para o amplo exercício da cidadania. 

De modo similar, o Currículo Trivium fundamentado na perspectiva 

Etnomatemática representa um componente essencial para a interpretação de princípios de 

racionalidade econômica que orienta os padrões de argumentação que justifica as 

estruturas sociais existentes. Então, D’Ambrosio (2002) afirma que existe a necessidade de 

que se discuta o tipo de conteúdo matemático que deve ser ensinado nas escolas, pois a 

Matemática é um instrumento importante para a tomada de decisões ao fornecer os 

instrumentos intelectuais para a avaliação das consequências da decisão escolhida. 

A utilização dessa uma ação pedagógica implicou em um processo de reflexão 

sobre as situações-problema apresentadas em sala de aula durante a condução do trabalho 

de campo desse estudo, para que as ideias, as noções, os procedimentos e as práticas 

financeiras fossem aprendidas e apreendidas de um modo crítico e reflexivo para que 

pudessem auxiliar os participantes desse estudo no processo de tomada de decisão nas 

situações-problema enfrentadas no dia a dia. 

Por conseguinte, o Currículo Trivium é direcionado para atender as necessidades 

curriculares dos alunos, haja vista que as estratégias de ensino são baseadas em seus 

conhecimentos tácitos, possibilitando um maior engajamento na análise crítica e reflexiva 

dos problemas enfrentados diariamente, por meio da utilização das linguagens matemática 
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e financeira, numa perspectiva social, política e cultural, com respeito e valorização aos 

diferentes modos de resolução de problemas. 

Nesse sentido, é importante que a Matemática ensinada em salas de aula se 

direcione para o encontro com o contexto sociocultural dos alunos, considerando as 

diferentes culturas e a diversidade de formas de se fazer Matemática e a maneira pela qual 

os membros de grupos culturais distintos lidam com os aspectos quantitativos, qualitativos, 

relacionais e espaciais de suas vidas. Nesse sentido, a Etnomatemática e o Currículo 

Trivium fornecem as informações necessárias para que esses membros possam 

compreender o papel da Matemática na sociedade. 

Esses fundamentos foram utilizados como instrumentos comunicativos, analíticos, 

materiais e tecnológicos que buscaram promover uma inovação curricular para a resolução 

de situações-problemas presentes no contexto sociocultural dos participantes desse estudo. 

Assim, a “Etnomatemática desmistifica o caráter universal, ahistórico da Matemática 

escolar, porque vê essa disciplina como uma produção cultural, contextualizada, analisa, 

portanto, a sua presença nos contextos da vida cotidiana” (FANTINATO, 2004, p. 177). 

Dessa maneira, o Currículo Trivium proposto por D’Ambrosio (1999) instiga os 

professores, bem como os alunos, no desenvolvimento de processos investigatórios 

sistematizados direcionados para a resolução de problemas, propiciando um aprendizado 

ativo, contextualizado e com significado. 

Portanto, é importante que os alunos interliguem os diferentes saberes e fazeres 

provenientes de contextos diversos para que possam identificar os temas financeiros 

relacionados aos distintos campos do conhecimento para compreenderem as situações-

problema complexas presentes na realidade. 

Nesse sentido, Rosa e Orey (2016) argumentam que existe a necessidade de que os 

alunos busquem aprofundar os conhecimentos matemático e financeiro para que possam 

desenvolver estratégias que os auxiliem no entendimento dos problemas que enfrentam em 

seu cotidiano. 

Para Rosa e Orey (2015), essa ação pedagógica possibilita a capacitação dos alunos 

no processamento crítico e reflexivo das informações financeiras que têm acesso 

(literacia), bem como na produção de significados para os discursos, os símbolos, os 

códigos e as representações gráficas de situações-cotidianas (materacia). Essa abordagem 

também propicia o desenvolvimento da capacidade dos alunos realizarem inferências e 

refletirem sobre as conclusões obtidas a partir dos dados que foram coletados e analisado 

com a utilização dos recursos materiais e tecnológicos (tecnoracia). 
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Desse modo, o Currículo Trivium, no contexto da Etnomatemática, possui uma 

característica importante no que se refere ao conhecimento científico, tanto no mentefatos 

(experiências, princípios, linguagem, valores e pensamentos próprios disseminados dentro 

de uma sociedade/cultura) quanto nos artefatos (instrumentos, objetos, procedimentos, 

técnicas e ferramentas tecnológicas desenvolvidas pelos membros diferentes grupos 

culturais) (ROSA; OREY, 2015). 

Consequentemente, D’Ambrosio (2016) argumenta sobre a importância da 

elaboração de uma matriz curricular para a Matemática que supere o currículo obsoleto 

(ensino de temas que só promovem a exclusão social e o abandono escolar), habilitando os 

alunos no processamento crítico das informações disponibilizadas em diversas mídias 

(tecnoracia) para que produzam significados para os discursos e códigos (materacia) e, 

também, para as representações gráficas (literacia). 

Finalizando, nesse contexto, o Currículo Trivium, fundamentado na perspectiva 

Etnomatemática, emerge com uma visão holística da realidade e apresenta-se como um 

possível caminho para a construção de saberes, do processo reflexivo e da ação da tomada 

de decisões e posições sobre os fenômenos que ocorrem no cotidiano, possibilitando o 

desenvolvimento de uma nova forma de comportamento dos indivíduos perante as 

dinâmicas de encontro existentes em suas comunidades e na sociedade. 
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ANEXO A 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA A ESCOLA 

 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

Autorizo o professor-pesquisador Marcos Paulo Viera Raimundi – Orientando de Milton 

Rosa, professor do Mestrado Profissional em Educação Matemática - a realizarem a sua 

pesquisa intitulada “PROPONDO UM CURRÍCULO TRIVIUM PARA A 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA FUNDAMENTADO NO PROGRAMA 

ETNOMATEMÁTICA”com os alunos do terceiro ano do Ensino Médio desta escola, de 

acordo com tarefas previstas no projeto de pesquisa, dentro da disciplina de Matemática.   

 

___________________, Minas Gerais ___/____/2017. 

 

 

 

_______________________________________________ 

 

Escola _______________________________ 

 

Diretor ______________________________ 
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APÊNDICE A 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Departamento de Educação Matemática 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVE E ESCLARECIDO PARA OS ALUNOS 

MENORES 

 

 

(De 12 a 17 anos) 

 

 

Prezado (a) Aluno(a), 

 

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada “PROPONDO 

UM CURRÍCULO TRIVIUM PARA A EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

FUNDAMENTADO NO PROGRAMA ETNOMATEMÁTICA”. 

O nosso principal objetivo é verificar se as atividades elaboradas sobre a Educação 

Financeira conseguirão desenvolver nos alunos uma consciência crítica e reflexiva que se 

opõe aos hábitos consumistas cada vez mais acentuados e oferecem contribuições para o 

processo de ensino e aprendizagem do conteúdo de educação financeira para alunos do 3° 

ano do Ensino Médio. 

Esse trabalho de pesquisa será composto por 3(três) blocos de atividades, cada uma 

com duas horas de duração, que será realizada duas vezes por semana, durante as aulas de 

matemática, sob a condução e orientação do professor-pesquisador Marcos Paulo Vieira 

Raimundi. 

Essas atividades serão aplicadas pelo professor-pesquisador em sala de aula durante 

um mês. Você também responderá dois questionários, um inicial e um final, que visa a 

obtenção de informações pessoais, bem como a verificação da presença da matemática no 

cotidiano. 

As atividades serão filmadas para que a professor-pesquisador possa verificar o seu 

desenvolvimento com as atividades propostas em sala de aula. Apesar de as atividades 

serem filmadas, a sua identidade será preservada, pois o foco da filmagem será a interação 

entre você e o professor-pesquisador. Caso, você não participe dessa pesquisa, a sua 

imagem será destorcida para evitar uma possível identificação. 

A sua colaboração é totalmente voluntária, pois a qualquer momento você poderá 

desistir de participar desse estudo, sem qualquer prejuízo ou penalidade para a sua 

participação nas atividades de sala de aula. 

A qualquer momento, você também poderá retirar o seu consentimento ou 

interromper a sua participação nesse estudo. Assim, garantiremos o anonimato de sua 

identidade, pois as informações que você fornecer não serão associadas com o seu nome 

em nenhum documento resultante dessa pesquisa. 

As atividades serão elaboradas e realizadas de acordo com cronograma da escola. 

Assim, você não será prejudicado(a) em relação ao estudo do conteúdo matemático 

determinado pela escola. 
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Todos os registros e documentos produzidos na realização dessa pesquisa ficarão 

guardados sob a responsabilidade de meu professor-orientador Dr. Milton Rosa, em sua 

sala de trabalho, n. 204, no segundo andar, do Centro de Educação Aberta e a Distância – 

CEAD/UFOP, onde ficará trancado em arquivo físico de aço apropriado para esse fim, até 

a publicação dos resultados dessa pesquisa, quando será incinerado. Esses materiais apenas 

serão consultados por pessoas diretamente envolvidas nesse estudo. 

Os riscos que poderão ocorrer no desenvolvimento dessa pesquisa estão 

relacionados com o manejo de tesoura, cola e réguas, que são necessários para a realização 

das atividades em sala de aula. 

Esses riscos serão minimizados por meio da observação e da orientação do 

professor-pesquisador e do professor-orientador desse projeto de pesquisa para que esse 

manejo seja realizado com segurança. 

Caso ocorra algum incômodo durante a condução dessa pesquisa e você se sinta 

cansado ou desanimado com relação à realização das tarefas propostas nesse projeto, as 

mesmas serão paralisadas até o que você se sinta à vontade e disposto para a sua 

continuidade. 

Procuraremos propiciar situações de aprendizagem em um ambiente de convívio 

agradável e respeitoso, para que você se sinta valorizado e à vontade para se expressar, 

bem como estimulado para participar das atividades propostas. 

Essa pesquisa poderá auxiliar você na aprendizagem de conteúdos matemáticos por 

meio da utilização de uma metodologia diferenciada e inovadora com explicações, 

projeções em multimídia, atividades escritas e dinâmicas que podem tornar as aulas 

motivadoras e interativas. 

Como o professor-pesquisador e o seu professor-orientador providenciarão todos os 

materiais necessários para a realização dessa pesquisa, você não terá gastos com a 

participação nesse estudo. 

Caso você venha a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua participação nessa 

pesquisa, você tem o direito à assistência integral e à indenização por parte do professor-

pesquisador e de seu professor-orientador com referência às complicações que possam 

decorrer da condução desse estudo. 

Para esclarecimentos de quaisquer dúvidas quanto aos aspectos éticos desta 

pesquisa, solicitamos que você entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFOP no seguinte endereço: Campus Universitário Morro do Cruzeiro, Instituto de 

Ciências Exatas e Biológicas, sala 29, CEP: 35400-000, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil 

telefone: (31)3559-1368, e-mail: cep@propp.ufop.br, homepage: 

http://www.propp.ufop.br. 

 

 

_______________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

Prof. Dr. Milton Rosa 

Departamento de Educação Matemática- DEEMA / ICEB / UFOP 

Fones: (31) 3559-14455 / e-mail: milton@cead.ufop.br 

 

______________________________________________ 

Professor-pesquisador 

Nome: Marcos Paulo Vieira Raimundi 

Escola Estadual Senador Antônio Martins 

Telefone: (31) 3817-3786 /e-mail: escola.129101@educacao.mg.gov.br 

 

mailto:cep@propp.ufop.br
http://www.propp.ufop.br/
mailto:milton@cead.ufop.br
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Para ser preenchido pelo(a) aluno(a) 

 

Eu, _________________________________________________, autorizo a minha 

participação nessa pesquisa com a utilização de todos os dados que possam servir para os 

fins do projeto ao qual estou contribuindo. 

 

___________________ , ___ de __________ de 2017 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do(a) aluno(a) 
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APÊNDICE B 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

  Departamento de Educação Matemática – DEEMA 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA 

OS PAIS DOS ALUNOS MENORES 

(De 12 a 17 anos) 

Prezados Pais, 

 

O seu (sua) filho (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada 

“PROPONDO UM CURRÍCULO TRIVIUM PARA A EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

FUNDAMENTADO NO PROGRAMA ETNOMATEMÁTICA”. 

O nosso principal objetivo é verificar se as atividades elaboradas sobre Educação 

Financeira conseguirão desenvolver nos alunos _uma consciência crítica e reflexiva que se 

opõe aos hábitos consumistas cada vez mais acentuados e oferecem contribuições para o 

processo de ensino e aprendizagem do conteúdo de educação financeira para os alunos do 

3° ano do Ensino Médio. 

Esse trabalho de pesquisa será composto por 3(três) blocos de atividades, cada uma 

com duas horas de duração, que será realizado duas vezes por semana, durante as aulas de 

matemática, sob a responsabilidade e orientação do professor-pesquisador Marcos Paulo 

Vieira Raimundi. Essas atividades serão aplicadas pelo professor-pesquisador em sala de 

aula durante um mês. O seu(ua) filho(a) também responderá dois questionários, um inicial 

e um final, que visa a obtenção de informações pessoais, bem como a verificação da 

presença da matemática no cotidiano. 

Essas atividades serão filmadas para que o professor-pesquisador possa verificar o 

seu desenvolvimento de seu(ua) filho(a) com as atividades propostas em sala de aula. 

Apesar de as atividades serem filmadas, a identidade de seu(ua) filho(a) será preservada, 

pois o foco da filmagem será a interação entre o seu(ua) filho(a) e o professor-pesquisador. 

Caso, o seu(ua) filho(a) não participe dessa pesquisa, a sua imagem será destorcida para 

evitar uma possível identificação. 

 A colaboração de seu(sua) filho(a) é totalmente voluntária, pois a qualquer 

momento ele(a) poderá desistir de participar desse estudo, sem qualquer prejuízo ou 

penalidade para a sua participação nas atividades de sala de aula. A qualquer momento, 

vocês também poderão retirar o seu consentimento ou interromper a participação de 

seu(sua) filho(a) nesse estudo. Garantiremos o anonimato da identidade de seu(sua) 

filho(a), pois as informações que ele(a) fornecer não serão associadas com o seu nome em 

nenhum documento resultante dessa pesquisa. 

As atividades serão elaboradas e realizadas de acordo com cronograma da escola. 

Assim, o seu(sua) filho(a) não será prejudicado em relação ao estudo do conteúdo 

matemático determinado pela escola. 

Todos os registros e documentos produzidos na realização dessa pesquisa ficarão 

guardados sob a responsabilidade do professor-orientador Dr. Milton Rosa em sua sala de 

trabalho, em sua sala de trabalho, n. 204, no segundo andar, do Centro de Educação Aberta 

e a Distância – CEAD/UFOP,onde ficará trancado em arquivo físico de aço apropriado 
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para esse fim, até a publicação dos resultados dessa pesquisa, quando será incinerado. 

Esses materiais apenas serão consultados por pessoas diretamente envolvidas nesse estudo. 

Os riscos que poderão ocorrer no desenvolvimento dessa pesquisa estão 

relacionados com o manejo de tesoura, cola eréguas, que são necessárias para a realização 

das atividades em sala de aula. Esses riscos serão minimizados por meio da observação e 

da orientação do professor-pesquisador e do professor-orientador do projeto de pesquisa 

para que esse manejo seja realizado com segurança. 

Caso ocorra algum incômodo durante a condução desta pesquisa e o seu(sua) 

filho(a) sentir-se cansado ou desanimado com relação à realização das tarefas propostas 

nesse projeto, as mesmas serão paralisadas até o que ele(a) sinta-se à vontade para a sua 

continuidade. 

Procuraremos propiciar situações de aprendizagem em um ambiente de convívio 

agradável e respeitoso, para que o seu(sua) filho(a) se sinta valorizado(a) e à vontade para 

se expressar, bem como estimulado(a) para participar das atividades propostas. 

Essa pesquisa poderá auxiliar o(a) seu(sua) filho(a) na aprendizagem de conteúdos 

matemáticos por meio da utilização de uma metodologia inovadora e diferenciada com 

explicações, projeções em multimídia, atividades escritas, jogos e dinâmicas, que podem 

tornar as aulas motivadoras e interativas. 

Como o professor-pesquisador e o seu professor-orientador providenciarão todos os 

materiais necessários para a realização dessa pesquisa, nem vocês e nem o seu(sua) filho(a) 

terão gastos com a participação de seu(ua) filho(a) realização desse estudo. 

Caso o(a) seu(sua) filho(a) venha a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua 

participação nessa pesquisa, ele(a) tem o direito à assistência integral e à indenização por 

parte da professora-pesquisadora e do professor-orientador com referência às complicações 

que possam decorrer durante a condução desse estudo. 

Para esclarecimentos de quaisquer dúvidas quanto aos aspectos éticos desta 

pesquisa, solicitamos que você entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFOP no seguinte endereço: Campus Universitário Morro do Cruzeiro, Instituto de 

Ciências Exatas e Biológicas, sala 29, CEP: 35400-000, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil 

telefone: (31)3559-1368, e-mail: cep@propp.ufop.br, homepage: 

http://www.propp.ufop.br. 

 

__________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

Prof. Dr. Milton Rosa 

Centro de Educação a Distância – CEAD / UFOP 

Fones: (31) 3559-14455 / e-mail: milton@cead.ufop.br 

 

___________________________________________ 

Professor-pesquisador 

Nome: Marcos Paulo Vieira Raimundi 

Escola Estadual Senador Antônio Martins 

Telefone: (31) 3817-3786 /e-mail: escola.129101@educacao.mg.gov.br 

 

Para ser preenchido pelos pais do(a) aluno(a) 

 

Eu, _________________________________________________, pai do aluno, autorizo o 

meu(inha) filho(a) a participar dessa pesquisa com a utilização de todos os dados que 

possam servir para os fins do projeto ao qual meu(minha) filho(a) está contribuindo. 

mailto:cep@propp.ufop.br
http://www.propp.ufop.br/
mailto:milton@cead.ufop.br
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Eu, _________________________________________________, mãe do aluno, autorizo o 

meu(inha) filho(a) a participar dessa pesquisa com a utilização de todos os dados que 

possam servir para os fins da pesquisa ao qual meu(minha) filho(a) está contribuindo. 

 

___________________ , ___ de __________ de 2017 

 

___________________________________________ 

Assinatura dos pais dos alunos 
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APÊNDICE C 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Departamento de Educação Matemática – DEEMA 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA 

OS ALUNOS MAIORES DE IDADE 

 

 

Prezado(a) Aluno(a), 

 

 

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada “PROPONDO 

UM CURRÍCULO TRIVIUM PARA A EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

FUNDAMENTADO NO PROGRAMA ETNOMATEMÁTICA”. 

O nosso principal objetivo é verificar se as atividades elaboradas sobre Educação 

Financeira conseguirão desenvolver nos alunos uma consciência crítica e reflexiva que se 

opõe aos hábitos consumistas cada vez mais acentuados e oferecem contribuições para o 

processo de ensino e aprendizagem do conteúdo de Educação Financeira para os alunos do 

3° ano do Ensino Médio. 

Esse trabalho de pesquisa será composto por 3(três) blocos de atividades, cada uma 

com duas horas de duração, que será realizada duas vezes por semana, durante as aulas de 

matemática, sob a condução e orientação do professor-pesquisador Marcos Paulo Vieira 

Raimundi. 

Essas atividades serão aplicadas pelo professor-pesquisador em sala de aula durante 

um mês. Essas atividades serão elaboradas e realizadas de acordo com cronograma da 

escola. Assim, você não será prejudicado em relação ao estudo do conteúdo matemático 

determinado pela escola. 

Você também responderá dois questionários, um inicial e um final, que visa a 

obtenção de informações pessoais, bem como a verificação da presença da matemática no 

cotidiano. 

As atividades serão filmadas para que o professor-pesquisador possa verificar o seu 

desenvolvimento com as atividades propostas em sala de aula. Apesar de as atividades 

serem filmadas, a sua identidade será preservada, pois o foco da filmagem será a interação 

entre você e o professor-pesquisador. Caso, você não participe dessa pesquisa, a sua 

imagem será destorcida para evitar uma possível identificação. 

A sua colaboração é totalmente voluntária, pois a qualquer momento você poderá 

desistir de participar desse estudo, sem qualquer prejuízo ou penalidade para a sua 

participação nas atividades de sala de aula. A qualquer momento, você também poderá 

retirar o seu consentimento ou interromper a sua participação neste estudo. Assim, 

garantiremos o anonimato de sua identidade, pois as informações que você fornecer não 

serão associadas com o seu nome em nenhum documento resultante dessa pesquisa. 

Todos os registros e documentos produzidos na realização dessa pesquisa ficarão 

guardados sob a responsabilidade do professor-orientador Dr. Milton Rosa em sua sala de 

trabalho, , em sua sala de trabalho, n. 204, no segundo andar, do Centro de Educação 

Aberta e a Distância – CEAD/UFOP, onde ficará trancado em arquivo físico de aço 

apropriado para esse fim, até a publicação dos resultados dessa pesquisa, quando será 
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incinerado. Esses materiais apenas serão consultados por pessoas diretamente envolvidas 

nesse estudo. 

Os riscos que poderão ocorrer no desenvolvimento desta pesquisa estão 

relacionados com o manejo de tesouras, cola e réguas, que são necessários para a 

realização das atividades em sala de aula. Esses riscos serão minimizados por meio da 

observação e da orientação do professor-pesquisador e do professor-orientador desse 

projeto de pesquisa para que esse manejo seja realizado com segurança, além disso, serão 

utilizados materiais sem ponta e com a presença dos pais nas atividades realizadas na 

sessão família. 

Caso ocorra algum incômodo durante a condução desta pesquisa e você senta-se 

cansado ou desanimado com relação à realização das tarefas propostas neste projeto, as 

mesmas serão paralisadas até o que você se sinta à vontade para a sua continuidade. 

Procuraremos propiciar situações de aprendizagem em um ambiente de convívio agradável 

e respeitoso, para que o seu filho se sinta valorizado e à vontade para se expressar, bem 

como estimulado para participar das atividades propostas. 

Essa pesquisa poderá auxiliar você na aprendizagem de conteúdos matemáticos por 

meio da utilização de uma metodologia diferenciada com explicações, projeções em 

multimídia, atividades escritas, jogos e dinâmicas, que podem tornar as aulas motivadoras 

e interativas. Como o professor-pesquisador e o seu professor-orientador providenciarão 

todos os materiais necessários para a realização dessa pesquisa, você não terá gastos com a 

realização deste estudo. 

Caso você venha a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua participação nessa 

pesquisa, você tem o direito à assistência integral e à indenização por parte do professor-

pesquisador e de seu professor-orientador, no que se refere às complicações decorrentes 

desse estudo. 

Para esclarecimentos de quaisquer dúvidas quanto aos aspectos éticos desta 

pesquisa, solicitamos que você entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFOP no seguinte endereço: Campus Universitário Morro do Cruzeiro, Instituto de 

Ciências Exatas e Biológicas, sala 29, CEP: 35400-000, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil 

telefone: (31)3559-1368, e-mail: cep@propp.ufop.br, homepage: 

http://www.propp.ufop.br. 

 

 

 

_______________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

Prof. Dr. Milton Rosa 

Centro de Educação a Distância – CEAD / UFOP 

Fones: (31) 3559-14455 / e-mail: milton@cead.ufop.br 

 

 

______________________________________________ 

Professor-pesquisador 

Nome: Marcos Paulo Vieira Raimundi 

Escola Estadual Senador Antônio Martins 

Telefone: (31) 3817-3786 /e-mail: escola.129101@educacao.mg.gov.br 

 

 

 

 

mailto:cep@propp.ufop.br
http://www.propp.ufop.br/
mailto:milton@cead.ufop.br
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Para ser preenchido pelo aluno 

 

Eu, _________________________________________________, autorizo a minha 

participação nesta pesquisa com a utilização de todos os dados que possam servir para os 

fins da pesquisa da qual estou contribuindo. 

 

 

___________________ , ___ de __________ de 2017. 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do(a) aluno(a) 
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APÊNDICE D 

 

QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

Prezado aluno e prezada aluna, solicitamos que você responda às perguntas abaixo que são 

importantes para a pesquisa intitulada Propondo um Currículo Trivium para a Educação 

Financeira Fundamentado no programa Etnomatemática, porém não assine e nem coloque 

o seu nome nesse formulário, pois esses dados são sigilosos. 

Responda às perguntas abaixo, marcando apenas uma resposta no local apropriado. 

 

01)Idade: ___________________      Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino 

 

02) Onde você nasceu? 

a) Na cidade em que está localizada a escola em que você está estudando ( ) 

b) Em outra cidade ( ). Qual? ______________________________________________ 

 

03) Você mora: 

a) Com a própria família ( ) 

b) Com parentes ( ) 

c) Outra situação ( ). Qual? ________________________________________________ 

 

04) Quantas pessoas residem em sua casa, além de você? 

a) Entre 1 e 3 ( ) 

b) Entre 4 e 6 ( ) 

c) Acima de 6 ( ) 

d) Outra situação ( ). Qual? ________________________________________________ 

 

05) A sua família reside em imóvel: 

a) Próprio ( ) 

b) Alugado ( ) 

c) Financiado ( ) 

d) Outra situação ( ). Qual? ________________________________________________ 

 

06) Qual a sua participação na vida econômica do seu grupo familiar?  

a) Não trabalho e sou sustentado pela família ou por outras pessoas ( )  

b) Trabalho, mas recebo ajuda financeira da família ou de outras pessoas ( ) 

c) Trabalho, mas sou responsável apenas pelo meu próprio sustento ( ) 

d) Trabalho e contribuo para o sustento da família ( ) 

 

07) Em que faixa melhor se enquadra a renda bruta mensal (sem descontos) de seu grupo 

familiar (soma dos rendimentos de todos os residentes em sua casa)? 

a) Não temos renda, apenas o bolsa família( ) 

b) R$ 930,00 ( ) 

c) entre R$ 931,00 e R$ 1.862,00 ( )  

d) Entre R$ 1.863,00 e R$ 4.655,00 ( ) 

e) Acima de R$ 4.655,00 ( ) 

08) Possui computador em sua residência?  
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a) Sim, com acesso à internet ( ) 

b) Sim, sem acesso à internet ( ) 

c) Não ( ) 

 

08a) Explique para quais atividades você utiliza o computador? 

 

08b) Você utiliza o computador para realizar tarefas escolares de matemática? Explique. 

 

09) Você utiliza a calculadora na escola? Explique. 

 

09a) Você utiliza a calculadora fora da escola? Explique. 

 

10) Explique o que você entende por porcentagem? 

 

11) Explique o que você entende por desconto? 

 

12) Explique que você pensa a respeito de compras feitas com o cartão de crédito? 

 

13) Explique se comprar à vista é bom negócio? 

 

14) Explique o que é juros? 

 

14a) Explique se há diferença entre juros simples e compostos. 

 

15) Explique o que é inflação? 

 

16) Em sua opinião investir dinheiro em longo prazo na caderneta de poupança é um bom 

negócio? Explique a sua resposta. 

 

17) Explique o que é financiamento? Conhece alguém que já utilizou deste meio para 

adquirir algum bem?Explique se é uma boa opção para ser usada? 

 

18) Você se lembra de ter aprendido algum conteúdo sobre porcentagem na escola? Quais? 

 

18a) Você se lembra de ter utilizado o conteúdo de porcentagem fora da escola? Cite 

alguns exemplos. 

 

19) Você acredita nas propagandas de televisão, rádio e jornal sobre as promoções em lojas 

e supermercados? Explique a sua resposta. 

 

19a) Qual é a sua opinião sobre as promoções e Black Friday em lojas e shoppings 

centers? 

 

20) Você decide comprar um celular. Em uma determinada loja, o aparelho que você 

deseja custa R$ 240,00 e está em promoção com um desconto de 10%. Qual é o desconto? 

Quanto você pagará pelo aparelho? 
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APÊNDICE E 

 

QUESTIONÁRIO FINAL 

 

1) Explique se os conteúdos relacionados com a Educação Financeira são importantes para 

a realização de tarefas cotidianas. Quais? 

 

 

2) Como as atividades realizadas em sala de aula auxiliaram você na resolução de 

problemas enfrentados na sua vida diária? 

 

 

3) Você analisa as propagandas de televisão, rádio e jornal sobre as promoções em lojas e 

supermercados? Explique. 

 

 

4) Explique como a porcentagem ajuda você a calcular o desconto de 10% do valor de uma 

calça em uma loja. 

 

 

5) Explique como você calcula o desconto de um produto que está em promoção em um 

supermercado. 

 

 

6) Antônio comentou que prefere fazer as suas compras utilizando o cartão o cartão de 

crédito enquanto Maira prefere realizar as suas compras à vista. Você concorda com 

Antônio ou Maria? Explique a sua resposta. 

 

7) Em sua opinião, as atividades desenvolvidas em sala de aula ajudaram você a refletir 

sobre as compras que você faz em seu dia a dia? Explique. 

 

 

8)  Para você, os conteúdos matemáticos aprendidos em sala de aula ajudam você a 

determinar e a calcular o preço final dos produtos que compra? Explique. 

 

 

9) Explique qual é a relação entre as dinâmicas desenvolvidas em sala de aula com o seu 

cotidiano? 

 

 

10) Quais atividades sobre Educação Financeira desenvolvidas em sala de aula você mais 

gostou? Explique. 

 

11) Explique se as atividades desenvolvidas em sala de aula ajudaram você a ter um 

melhor compreensão das propagandas veiculadas na mídia? 

 

12) Para você é mais vantajoso comprar a prazo ou a vista? Explique a sua resposta. 
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APÊNDICE F 

 

BLOCOS DE ATIVIDADES MATEMÁTICAS DO REGISTRO DOCUMENTAL 

 

Bloco de Atividade 01: Pensando em Partes 

 

Porcentagem: aumentos e descontos 

 Apresentação do conteúdo Porcentagem. 

Duas aulas geminadas de 50 minutos cada. 

 Atividades escritas em grupos de cinco alunos sobre porcentagem. Espera-se que 

com as atividades aqui propostas, os alunos tenham uma melhor ideia da 

importância da comparação entre preços de um mesmo produto em lojas diferentes, 

situações de aumentos e descontos e a variação percentual. 

Duas aulas geminadas de 50 minutos cada. 

 Correção das atividades e discussão sobre o conteúdo. 

Duas aulas geminadas de 50 minutos cada 

 

Bloco de atividades 02:Atrasou o Pagamento de Contas - Pagará Juros! 

Juros simples  

 Apresentação e explicação do conteúdo de juros simples para os alunos. 

Duas aulas geminadas de 50 minutos cada. 

 Atividades escritas em grupos de cinco alunos sobre juros. Discutir com os alunos 

as taxas cobradas no atraso do pagamento de prestações. 

Duas aulas geminadas de 50 minutos cada. 

 Correção das atividades e discussão sobre o conteúdo. 

Duas aulas geminadas de 50 minutos cada. 

 

Bloco de atividade 03: Financiamento - Vantajoso ou Não? 

Juros compostos 

 Apresentação e explicação do conteúdo juros de compostos para os alunos. 

Duas aulas geminadas de 50 minutos cada. 
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 Atividades escritas em grupos de cinco alunos sobre juros compostos. Trabalhar 

com os alunos a necessidade de se poupar e consumir conscientemente, discutir a 

importância de pesquisar e comparar preços e condições na hora da compra. 

Promover uma ampla discussão a respeito de financiamento. 

Duas aulas geminadas de 50 minutos cada. 

 Correção das atividades e discussão sobre o conteúdo. 

Duas aulas geminadas de 50 minutos cada 

 

BLOCOS DE ATIVIDADES 

 

BLOCO DE ATIVIDADES 1: PENSANDO EM PARTES 

 

PORCENTAGEM 

 

01) Paulo Marcelo ganha R$ 800,00 mensais por serviços prestados como ajudante de 

pintor. Com este dinheiro ajuda nas despesas de sua casa com 40% do que ganha, separa 

20% de seu salário para comprar produtos de sua necessidade e ainda poupa 20% de seu 

salário para realizar o sonho de comprar uma bicicleta. Se a bicicleta que o Paulo Marcelo 

custa R$ 1.600,00: 

a) Quantos meses terá que economizar para realizar o seu sonho? 

b) Quanto sobra para ele se divertir? 

c) Qual é a relação desse problema com as situações de compra que você vivienciou? 

 

 

02) Quatro amigos foram a uma lanchonete e fizeram exatamente o mesmo pedido. O valor 

da conta, a ser dividido igualmente entre eles, foi R$ 70,40, já incluídos os 10% de serviço. 

Responda; 

a) Quanto cada um pagaria se não fosse cobrada a taxa de serviço? 

b) Quanto o garçom irá receber com a taxa de 10%? 
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c) A cobrança da taxa de serviço é justa? Explique a sua resposta. 

 

03) Um jornal de circulação nacional trouxe em sua capa:Preço de combustíveis sobe 

8,86%, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP). 

a) De acordo com o aumento, qual será o novo valor do litro da gasolina aditivada, do 

etanol e do diesel, que o funcionário do posto colocará no letreiro após este aumento? 

b) Você sabe o que vem a ser e qual é o papel da ANP? 

c) Qual é a sua opinião sobre os aumentos constante no preço dos combustíveis que 

ocorrem atualmente? 

 
Fonte: Marcelo D. Sants/FramePhoto/Estadão Conteúdo 

 

Nessa figura, um funcionário realiza a troca de valores de combustível na zona 

oeste de São Paulo de acordo com o decreto assinado pelo Presidente Michel Temer, que 

elevou a alíquota do tributo que incide sobre gasolina, diesel e etanol (Informação 

disponível em http://g1.globo.com/economia/noticia/preco-da-gasolina-sobe-mais-de-8-na-

primeira-semana-apos-alta-de-impostos-diz-anp.ghtml. Acessado em 12/08/2017). 

 

04) De acordo com as informações apresentadas no gráfico abaixo. 

 

 
Fonte: Disponível em http://g1.globo.com/economia/noticia/preco-da-gasolina-sobe-mais-de-8-na-primeira-

semana-apos-alta-de-impostos-diz-anp.ghtml. Acessado em 12 de Agosto de 2017. 

Temos os seguintes preços, nas respectivas datas: 

 

http://g1.globo.com/economia/noticia/preco-da-gasolina-sobe-mais-de-8-na-primeira-semana-apos-alta-de-impostos-diz-anp.ghtml.%20Acessado%20em%2012/08/2017
http://g1.globo.com/economia/noticia/preco-da-gasolina-sobe-mais-de-8-na-primeira-semana-apos-alta-de-impostos-diz-anp.ghtml.%20Acessado%20em%2012/08/2017
http://g1.globo.com/economia/noticia/preco-da-gasolina-sobe-mais-de-8-na-primeira-semana-apos-alta-de-impostos-diz-anp.ghtml
http://g1.globo.com/economia/noticia/preco-da-gasolina-sobe-mais-de-8-na-primeira-semana-apos-alta-de-impostos-diz-anp.ghtml
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29/04 Gasolina R$ 3,626      22/07 Gasolina R$ 3,466       29/07 Gasolina R$ 3,749 

29/04 Etanol R$ 2,615          22/07 Etanol     R$2,381       29/07 Etanol     R$ 2,592 

29/04 Diesel R$ 3,012          22/07 Diesel     R$2,979        29/07 Diesel     R$ 3,056 

 

Por meio do gráfico e dos preços registrados nas datas acima, responda: 

a) Se compararmos os preços praticados em 29/04/2017 e 22/07/2017, perceberemos um 

aumento ou redução dos preços? De quantos porcento? Explique a sua resposta. 

b) O que houve com os preços praticados entre 22/07/2017 e 29/07/2017? Explique a sua 

resposta. 

c) Qual o preço desses combustíveis hoje? Explique como você encontrou esses preços. 

d) Esses valores são justos para a população? 

 

05) Cada componente do grupo deverá trazer um folheto de propaganda que contenha 

porcentagens. 

a) Explique porque você escolheu esse folheto. 

b) Discuta o significado da porcentagem em cada um dos folhetos. Explique a sua resposta. 

 

6) Como as atividades que vocês realizaram em sala de aula podem auxiliá-los na 

resolução dos problemas que enfrentam em seu cotidiano? 

 

BLOCO DE ATIVIDADES 02: ATRASOU O PAGAMENTO DE CONTAS – PAGA 

JUROS! 

 

JUROS SIMPLES 

 

01) Um aparelho de TV custa a vista R$ 880,00. A loja também oferece a seguinte opção: 

R$ 450,00 no ato e uma parcela de R$ 450,00 a ser paga em um mês após a compra. 

a) Qual é a taxa mensal de juros simples cobrada nesse financiamento? 

b) Explique como você determinou essa taxa de juros. 

b) Você compraria a TV à vista ou a prazo? Explique a sua resposta. 
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02) Uma conta telefônica trazia a seguinte informação: “Contas pagas após o vencimento 

terão multa de 2% e juros de mora de 0,04% ao dia, a serem incluídos na próxima conta”. 

Sabe-se que Elisa não pagou a conta no mês de fevereiro de 2018, no valor de R$255,00. 

Na conta do mês de março de 2018 foram incluídos R$7,14 referentes ao atraso de 

pagamento do mês anterior. 

a) Com quantos dias de atraso Elisa pagou a conta do mês de agosto? 

b) Em sua opinião, porque Elisa atrasou o pagamento da conta de telefone? 

 

03) Todo dia 15, Pedro Paulo paga a conta mensal do pacote de TV por assinatura e 

internet de sua residência. Em certo mês, porém, ele se esqueceu de pagá-la e lembrou-se 

apenas no dia 29 do mesmo mês que deixara de fazer o pagamento, dirigindo-se 

imediatamente ao banco. 

a) Quanto ele pagará de encargos? Explique como determinou esse valor. 

b) Considerando a taxa de inflação anual de 2017, explique a relação com a taxa de multa e 

juros cobrados no pagamento em atraso da conta do telefone. 
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04) Certa loja oferece a seus clientes duas opções de pagamento, conforme mostra a figura 

abaixo: 

 

Marlene fez compras nessa loja no valor total de R$ 1.800,00. 

a) Que valor Marlene pagará se optar pelo pagamento a vista? 

b) Qual é a taxa mensal de juros embutidos no pagamento parcelado, levando em 

consideração que é oferecido um desconto para pagamento a vista? 

c) Explique qual das duas opções é mais vantajosa para a Marlene. 

d) Você pagaria a vista ou a prazo? Explique a sua resposta. 

 

05) Cada componente do grupo deverá trazer um folheto de propaganda ou descrever 

alguma situação que contenha juros simples. Discutir o significado de juros simples em 

cada um dos folhetos ou da situação descrita. Explicar a sua resposta. 

 

06) Explique como as situações-problema apresentadas se relacionam com as experiências 

que você vivência em seu dia a dia. 

 

BLOCO DE ATIVIDADES 03: FINANCIAMENTO, VANTAJOSO OU NÃO? 

 

JUROS COMPOSTOS 

 

01) Uma agência de turismo, na cidade de Ponte Nova, vende pacotes turísticos de ano 

novo para um resort de praia no Nordeste por R$ 2.500,00 por pessoa. O comprador 

também pode efetuar o pagamento em 5 parcelas mensais de R$520,00, sendo que a 

primeira ter que ser paga um mês após o fechamento do pacote. 
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Raquel, ao longo de um ano, conseguiu fazer uma reserva de dinheiro que lhe 

permite pagar a viagem à vista. Ela pode, alternativamente, aplicar esse dinheiro em uma 

caderneta de poupança e, a cada mês, fazer retiradas (saques) dessa poupança para pagar a 

prestação da viagem. 

Vamos admitir que, em todos os meses, o rendimento da caderneta de poupança 

seja de 0,6% a.m. (Lembre-se também que não há incidência de impostos sobre esse 

rendimento). 

Utilizando a tabela abaixo, responda: Qual é a melhor alternativa de pagamento 

para Raquel? Utilize uma calculadora para realizar os cálculos abaixo. 

 

Tempo Saldo 

Inicial da 

Poupança 

+ Juros 

Recebidos 

_ Retirada 

paraPagar a 

Prestação 

Saldo Final 

da Poupança 

Ato da compra       

1 mês depois       

2 meses depois       

3 meses depois       

4 meses depois       

5 meses depois       

 

02) A loja de eletrodomésticos ELETROPON vende uma geladeira em três prestações 

mensais de R$ 500,00, sendo a primeira vence um mês após a compra. 

a) Sabendo que a ELEROPON cobra juros no financiamento de 5% ao mês, qual seria o 

valor da geladeira se fosse paga à vista? 

b) Você faria o pagamento a vista ou prazo? Explique a sua resposta. 

c) Você faria o pagamento parcelado no cartão de crédito? Explique a sua resposta. 

 

03) A revendedora de carros novos e usados BENE VEICULOS, vende um automóvel 

popular por R$ 35.000,00 a vista ou em 12 prestações mensais iguais, sem entrada. 

a) Qual é o valor de cada parcela, se a concessionária opera, no financiamento, com uma 

taxa de juros compostos de 2% ao mês? 

b) Qual é a diferença em valor entre os pagamentos à vista e a prazo? O que você 

conseguiria comprar com esse valor? 

b) Como é a taxa de juros da revendedora comparada com a taxa anual de inflação de 

2017? Explique a sua resposta. 

c) Explique como a calculadora auxiliou você na resolução desse problema. 
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04) Cada componente do grupo deverá trazer um folheto de propaganda ou descrever uma 

situação-problema que contenha juros compostos. Discutir o significado de juros 

compostos em cada um dos folhetos ou situação descrita. Explique a sua resposta. 

 

05) Explique quando usamos juros simples e juros compostos. Dê um exemplo para cada 

uma dessas situações. 

 

06) Explique como você aconselharia alguém a realizar o pagamento de uma pagamento a 

vista em relação ao pagamento a prazo? 

 

07) Explique sobre a importância da calculadora para a realização dessas atividades. Além 

da calculadora, você utilizou outras ferramentas? 

 

ATIVIDADE FINAL 

 

Diversificar os Riscos 

 

1) Suponha que você tenha algum dinheiro sobrando para aplicar em um banco. É mais 

seguro aplicar esse dinheiro em somente um tipo de negócio ou investimento ou aplicar 

esses dinheiro em vários negócios ou investimentos? Explique a sua resposta. 

Assinale uma alternativa 

a) Um negócio ou um investimento 

b) Múltiplos negócios ou múltiplos investimentos 

c) Não sei 

d) Recuso-me a responder 

 

Inflação 

 

2) Suponha que nos próximos 10 anos os preços dos produtos que você compra dobrem. Se 

a sua renda também dobrar, você será capaz de comprar menos do que você pode comprar 

hoje, o mesmo que você pode comprar hoje ou mais do que você pode comprar hoje? 

Explique a sua resposta. 

Assinale uma alternativa 

a) Comparei menos 
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b) Comparei o mesmo 

c) Comparei mais 

d) Não sei 

e) Recuso-me a responder 

 

Juros Simples 

 

3) Suponha que você precise emprestar 100 reais a juros simples. Qual será o valor mais 

baixo para você pagar essa dívida: 105 reais ou 100 reais mais três porcento de juros 

simples? Explique a sua resposta. 

Assinale uma alternativa 

a) 105 reais 

b) 100 reais mais três por cento 

c) Não sei 

d) Recuso-me a responder 

 

Juros Compostos 

 

4) Suponha que você tivesse 100 reais em uma conta poupança e o banco acrescente 10 por 

cento por ano em sua conta. Quanto dinheiro você teria na conta depois de cinco anos, se 

você não retirou nenhum dinheiro de sua conta? Explique a sua resposta. 

Assinale uma alternativa. 

a) Mais de 150 reais 

b) Exatamente 150 reais 

c) Menos de 150 reais 

d) Não sei 

e) Recuso-me a responder 

 


