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RESUMO 

 

Essa pesquisa foi conduzida em uma escola especial pública na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, no estado de Minas Gerais, sendo que visa contribuir para o desenvolvimento da 

Educação Financeira de alunos Surdos que se comunicam em Libras. Um dos principais 

objetivos desse estudo é propor uma metodologia inovadora para o processo de ensino e 

aprendizagem em matemática baseada nos pressupostos do Programa Etnomatemática, 

referente aos conteúdos de Educação Financeira para esses alunos. Um objetivo importante do 

produto educacional desse estudo é colaborar com os professores das redes de ensino para que 

possam promover o desenvolvimento de habilidades acadêmicas e profissionais para auxiliar 

os alunos Surdos em sua inserção na vida produtiva e no pleno exercício de sua cidadania. A 

problemática desse estudo está relacionada com a questão de investigação: Como o Programa 

Etnomatemática pode contribuir para o desenvolvimento da Educação Financeira de alunos 

Surdos que se comunicam em Libras? Para coleta de dados foram utilizados questionários, 

entrevistas semiestruturadas, as anotações do diário de campo e as atividades propostas no 

registro documental. Esses dados foram analisados e interpretados no decorrer da pesquisa de 

acordo com o referencial teórico embasado na Etnomatemática, na Cultura Surda e na 

Educação Financeira e, também, com a utilização dos pressupostos metodológicos da Teoria 

Fundamentada nos Dados (Grounded Theory) que foram utilizados para a elaboração e 

aplicação de três blocos de atividades matemática relacionadas com a Educação Financeira. 

Essa análise também foi realizada com a utilização das informações coletadas por meio das 

filmagens que, posteriormente foram traduzidas e transcritas pelo professor-pesquisador. De 

acordo com os pressupostos da Teoria Fundamentada, o conjunto dos dados brutos, 

denominado de amostragem teórica, que foi coletado em língua de sinais durante a realização 

desse estudo, foi transcrito para facilitar a sua análise, bem como para interpretação das 

informações obtidas durante a fase analítica desse estudo. Posteriormente, os dados foram 

codificados por meio das codificações aberta e axial para a elaboração das categorias de 

análise que facilitaram a interpretação dos resultados obtidos nesse estudo. Os resultados 

obtidos nesse estudo mostraram que uma contribuição importante do programa 

etnomatemática para o desenvolvimento da educação financeira dos alunos Surdos que se 

comunicam em Libras foi evidenciar o respeito e a atenção à sua cultura e, também, de suas 

vivências cotidianas que foram relevantes para a promoção de uma relação significativa entre 

o conhecimento cotidiano com aquele sistematizado pela escola, pois a metodologia adotada 

nesse estudo estava relacionada com a contextualização dos fatos cotidianos por meio da qual 
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foi possível a negociação dos significados, favorecendo, assim, a construção de conceitos 

matemáticos e financeiros. Então, a ampliação da quantidade de pesquisas e investigações 

relacionadas com essa problemática é importante para evidenciar a realidade educacional 

dessa população estudantil e justificar a relevância dos resultados obtidos nesse estudo. 

 

Palavras-chave: Alunos Surdos. Educação Financeira. Libras. Programa Etnomatemática. 

Teoria Fundamentada. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted in a special-needs public school in the metropolitan region of 

Belo Horizonte, Minas Gerais. The work contributes to the development of financial 

education of deaf students who communicate using Brazilian Sign Language (Libras). One of 

the main objectives of this study was to propose an innovative methodology in the teaching 

and learning mathematics for deaf students based on the assumptions of an ethnomathematics 

program specifically related to financial education content. One important objective of the 

educational product of this study was to collaborate with teachers in the school system and 

enable them to promote the development of academic and professional skills that can assist in 

the inclusion of deaf students in a productive life and in the full exercise of citizenship. The 

problem statement for this study is related to the following research question: How an 

ethnomathematics program can contribute to the development of financial education for deaf 

students who communicate in sign language (Libras)? The data collection came from 

questionnaires, semi-structured interviews, field notes, and activities of the documental 

register. The data were analyzed and interpreted according to a thorough literature review. As 

well this work is based on and makes use of assumptions related to grounded theory, which 

were used to the elaboration and application of three blocks of mathematical activities related 

to Financial Education. This analysis was also performed by using the data and information 

collected from filming that posteriorly was translated and transcribed by the researcher-

teacher. According to the assumptions of grounded theory, all the raw data, called theoretical 

sampling, was collected during the development of this study, and was transcribed from sign 

language to facilitate analysis and the interpretation of the information obtained during the 

analytical phase of this study. Finally, the data were encoded by open and axial coding was 

used in the preparation of the analytical categories that facilitated interpretation of the results 

of this study. The results obtained in this study have shown that an important contribution of 

the ethnomathematics program in the development of financial education of deaf students 

who communicate in Brazilian Sign Language (Libras) was to show respect and attention to 

their culture and also to their daily experiences that were relevant to the promotion of a 

significant relation between day-to-day knowledge with that systematized by the school, since 

the methodology adopted in this study was related to the contextualization of everyday facts 

through which it was possible to negotiate meaning, thus, favoring the construction of 

mathematical and financial concepts. Hence, it is important to highlight an increased number 

of research and investigations related to this issue and were shown to be important to the 
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educational reality of the student population in this study sample and it is justified by the 

relevance of this research proposal. 

 

Keywords: Deaf Students. Financial Education. Brazilian Sign Language (Libras). 

Ethnomathematics Program. Grounded Theory. 
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INTRODUÇÃO 

 

UMA CAMINHADA EM DIREÇÃO AO ENSINO DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

POR MEIO DA LIBRAS 

 

No curso de licenciatura em Matemática, o professor-pesquisador
1
 teve o seu primeiro 

contato com a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), ficando bastante interessado em 

aprendê-la. Em 2012, esse profissional teve a oportunidade de iniciar o curso de Libras ao 

deparar-se com uma aluna Surda em um curso de Matemática Financeira na instituição em 

que lecionava. A turma desse curso era composta por 25 jovens aprendizes, sendo que 

somente uma aluna era Surda, para a qual não era disponibilizado o intérprete de Libras para 

realizar a tradução e a transmissão dos conteúdos. 

Inicialmente, a jovem assistia às aulas tentando entender os conteúdos propostos de 

Matemática Financeira por meio da leitura labial ou orofacial, que é “apontada como a 

possibilidade de o Surdo compensar o sentido da audição para ter acesso às informações via 

palavras faladas” (WITKOSKI, 2009, p. 568). Contudo, é importante ressaltar que a “leitura 

labial é um termo (...) inadequado para designar a complexa arte de observação, inferência e 

adivinhação inspirada dessa tarefa” (SACKS, 1998, p. 15). 

O professor-pesquisador percebeu que o aprendizado da aluna não estava sendo 

desencadeado, principalmente ao trabalhar com o conteúdo de porcentagem, que era a base 

para as demais atividades propostas em sala de aula. Nesse sentido, o ensino do tópico 

porcentagem se tornou desafiador e instigante, então, o professor-pesquisador percebeu que a 

primeira estratégia para colaborar no aprendizado daquela aluna era aprender a sua língua. 

Então, ao iniciar o curso de Libras e aprender o alfabeto manual
2
 e alguns outros sinais, a 

comunicação entre o professor-pesquisador e a aluna foi se tornando possível e o ensino e 

aprendizagem começou a acontecer. 

Dessa maneira, a “língua de sinais pode ser considerada [como] a grande saída para 

evitar os atrasos de linguagem, cognitivo e escolar, das crianças surdas” (GOLDFELD, 2002, 

p. 112). O curso com aquela turma finalizou após dois meses, mas o professor-pesquisador 

continuou a sua formação em Libras e teve outras experiências para ministrar aulas de 

                                                             
1
Os professores-pesquisadores são aqueles que entendem que a realidade escolar pode ser considerada como um 

objeto para a pesquisa, reflexão e análise de sua prática pedagógica (NÓVOA, 1992), pois visa a melhoria da 

qualidade de ensino. 
2
O alfabeto manual ou datilológico pode ser considerado como um sistema de representação simbólica ou 

icônica das letras dos alfabetos das línguas orais escritas, que é realizado com a utilização das mãos. Nesse 

sentido, é um equívoco comparar o alfabeto manual com a Língua Brasileira de Sinais (VALENTINI, 2009). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Letra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alfabeto
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matemática para alunos Surdos. Nesse sentido, é importante que os professores que lecionam 

para alunos Surdos também aprendam a Libras (LACERDA, 2005). 

Em junho de 2014, como requisito para finalizar o Módulo Avançado I do Curso de 

Libras, o professor-pesquisador ministrou uma aula sobre o conteúdo matemático de 

porcentagem, sem utilizar a fala, para duas professoras Surdas e para os seus colegas 

ouvintes
3
. Assim, ao preparar a aula surgiu a necessidade desse profissional da educação 

investigar metodologias de ensino e aprendizagem em Matemática direcionada para alunos 

Surdos. Então, o professor-pesquisador criou jogos matemáticos, atividades contextualizadas 

e slides apropriados para facilitar o entendimento, pois os Surdos utilizam o campo visual 

como uma forma de entendimento e comunicação. 

Diante desse contexto, a “Língua de Sinais se apresenta numa modalidade distinta das 

línguas orais (...), pois está centrada no ‘ver’ e o professor deve realizar estratégias de ensino 

com base no visual” (QUADROS; PERLIN, 2007, p. 141). Em concordância com esse ponto 

de vista, pode-se concluir que as experiências vivenciadas pelos Surdos possuem uma relação 

profunda com a sua visão (STROBEL, 2009). 

Após esta aula sobre porcentagem, o professor-pesquisador percebeu que quando os 

professores de Matemática estão inseridos na comunidade e na cultura surda podem contribuir 

para a elaboração de atividades adaptadas à realidade dos membros desse grupo. Nesse 

direcionamento, todos os participantes que assistiram àquela aula elaboraram uma avaliação 

positiva sobre essa iniciativa, inclusive as professoras Surdas, reforçando essa conclusão 

empírica percebida pelo professor-pesquisador. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) referentes às Adaptações 

Curriculares (BRASIL, 1998b), existe a necessidade de desenvolver estratégias educativas 

para facilitar o processo de ensino e aprendizagem para que os alunos Surdos tenham acesso 

ao currículo escolar. Essas adaptações estão relacionadas com a criação de condições físicas, 

ambientais e materiais para os alunos Surdos; propiciar melhores níveis de comunicação e 

interação com os indivíduos com os quais esses alunos convivem na comunidade escolar; 

favorecer a sua participação nas atividades escolares; adaptar materiais de utilização comum 

em sala de aula e adotar sistemas de comunicação alternativos para os alunos impedidos de 

comunicação oral no processo de ensino e de aprendizagem e na avaliação (BRASIL, 1998b). 

Os termos referentes à Comunidade Surda, Cultura Surda, Surdos e Libras serão 

aprofundados no capítulo 1, contudo, é importante mencioná-los de uma maneira breve nesta 

                                                             
3
Ouvinte é uma palavra muito utilizada pelos surdos para designar aqueles que não são surdos (QUADROS e 

PERLIN, 2007, p. 20). 
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introdução. Nesse sentido, o entendimento dessas terminologias possibilita o desenvolvimento 

de um processo reflexivo em relação aos membros do grupo cultural dos Surdos, que possuem 

características específicas em relação ao contexto social brasileiro. Em concordância com esse 

ponto de vista, os Surdos “têm características culturais que marcam seu jeito de ver, sentir e 

se relacionar com o mundo, e a cultura do povo surdo
4
 é visual, ela traduz-se de forma visual” 

(GESSER, 2009, p. 54). 

Nessa cultura, a Libras é a primeira língua para os Surdos brasileiros enquanto o 

português é o seu segundo idioma (DIZEU; CAPORALI, 2005). Assim, a ampliação da 

utilização da Libras em diversos setores da sociedade brasileira revela que essa língua possui 

as mesmas propriedades linguísticas que as línguas orais: fonético e prosódico, fonológico, 

morfológico e lexical, sintático, semântico e pragmático (QUADROS; PERLIN, 2007). 

Então, a Libras é uma maneira de comunicação e expressão em que o sistema 

linguístico de natureza visual-motora possui uma estrutura gramatical própria. Assim, a Libras 

constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, que são oriundos de 

comunidades de pessoas Surdas no Brasil (BRASIL, 2005). Portanto, no ponto de vista do 

professor-pesquisador existe a necessidade de dedicação e contato com a comunidade surda 

para que os profissionais da educação (ouvintes) possam aprender essa língua. 

Dessa maneira, é importante ressaltar que os indivíduos Surdos pertencem a um grupo 

cultural específico que possui uma língua própria e uma visão de mundo diferenciada dos 

ouvintes, que são específicos da Cultura Surda (SANTANA; BERGAMO, 2005). Essa 

abordagem pode estar relacionada com a definição de etnomatemática, que estabelece que: 

Etno é hoje aceito como algo muito amplo, referente ao contexto cultural, e, 

portanto inclui considerações como linguagem, jargão, códigos de 

comportamento, mitos e símbolos; matema é uma raiz difícil, que vai na 

direção de explicar, de conhecer, de entender; e tica vem sem dúvida de 

techné, que é a mesma raiz de arte e de técnica (D’AMBROSIO, 1993, p. 5). 

 

Continuando com essa caminhada, quando o professor-pesquisador passou a ter 

contato com a Pastoral do Surdo
5
 de Belo Horizonte, esse profissional criou vínculos de 

amizade com muitos Surdos que frequentam a pastoral. Todos os sábados, essa Pastoral 

realiza missas em Libras para a comunidade surda católica de Belo Horizonte, na qual o 

                                                             
4
O povo surdo é considerado como o “conjunto de sujeitos surdos que não habitam no mesmo local, mas que 

estão ligados por uma origem, tais como a cultura surda, costumes e interesses semelhantes, histórias e tradições 

comuns e qualquer outro laço” (STROBEL, 2006 apud QUADROS, 2007, p. 19). 
5
A Pastoral do Surdo atua como centro de referência e apoio aos assuntos de âmbito social, político e cristão para 

os Surdos e seus familiares. O principal objetivo dessa pastoral é minimizar o impacto do estigma de deficiências 

na sociedade brasileira. Para a obtenção de maiores informações, acessar o endereço: 

http://www.arquidiocesebh.org.br/site/atuacao.php?id=90#sthash.hqXFZ8nb.dpuf. 
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professor-pesquisador participou como voluntário, interpretando missas para as pessoas com 

surdocegueira
6
. Após as missas, o professor-pesquisador conversava com várias pessoas e 

construiu relações de amizade. 

Vários desses Surdos relataram para o professor-pesquisador que viviam em situação 

financeira complicada, sendo que muitos demonstraram dificuldades relacionadas com a 

organização do dinheiro, ao cálculo de porcentagens e de juros e, também, com a 

compreensão do significado de descontos em situações cotidianas. Nesse contexto, Nunes 

(2004) argumenta que a organização monetária com aplicações financeiras é um dos desafios 

enfrentados por alunos Surdos ou com deficiência auditiva
7
. 

Por exemplo, os resultados do estudo conduzido por Austin (1975), realizado há quatro 

décadas, comprovam que esses alunos apresentam dificuldades com o desenvolvimento de 

conceitos monetários e de medidas. Nesse sentido, na metade da década de 1980 Bone, Carr, 

Daniele, Fisher, Innes, Maher, Osborn e Rockwell (1984) alertavam que existe uma necessidade 

de que os alunos Surdos aprendam os tópicos matemáticos relacionados com frações, números 

decimais, porcentagens, retas numéricas, razões e proporções, que são importantes para o 

entendimento dos conteúdos da educação financeira. 

Considerando que o tópico porcentagem é utilizado como uma base para as atividades 

propostas nos cursos de Matemática Financeira, é importante a implantação e implementação 

de metodologias inovadoras
8
 para o ensino desse conteúdo. Assim, os conteúdos relacionados 

com a Educação Financeira podem favorecer o desenvolvimento de atitudes nos alunos, 

como, por exemplo, posicionar-se criticamente, realizar previsões e tomar decisões perante as 

informações veiculadas pela mídia, pelos livros (BRASIL, 1998a) e pelas redes sociais. 

Então, o professor-pesquisador entendeu a importância de relacionar o conhecimento 

matemático aprendido na escola com aquele adquirido no cotidiano dos alunos pertencentes a 

esse grupo por meio da abordagem sociocultural da Educação Matemática. Essa concepção de 

educação está desvinculada da assimilação passiva dos conteúdos matemáticos, pois inclui o 

desenvolvimento e a utilização de esquemas e estratégias alternativas que visam à 

                                                             
6
Surdocegueira não significa a somatória das deficiências visual e auditiva, mas uma única deficiência com 

características peculiares que direciona os indivíduos a utilizarem uma comunicação específica [Libras e Braille 

tátil], que tem como objetivo a sua autonomia e acessibilidade ao lazer, à educação, ao trabalho e a vida social 

(MINAS GERAIS, 2008, p. 24). 
7
A deficiência auditiva indica a perda de audição ou a diminuição na capacidade de escutar os sons (REDONDO; 

CARVALHO, 2000). 
8
Nesse estudo, as metodologias inovadoras se opõem ao método de ensino tradicional, pois são consideradas um 

conjunto de estratégias que visam facilitar o processo de ensino e aprendizagem em matemática, como, por 

exemplo, a utilização de jogos, dinâmicas, aulas interativas com participação ativa dos alunos (SANTOS, 2005). 
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sobrevivência, à autonomia dos indivíduos e o desenvolvimento de sua capacidade de crítica e 

reflexiva (ROSA; OREY, 2006). 

No contexto da Educação Matemática, a Educação Financeira pode contribuir para o 

processo de formação de indivíduos ativos e autônomos, que sejam capazes de tomarem 

decisões responsáveis (ALVES, 2014). Nesse sentido, as orientações dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) de Matemática orientam 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, 1998b, p. 86). 

 

Ainda nessa caminhada, em fevereiro de 2015, o professor-pesquisador começou a 

trabalhar em uma escola da rede estadual de Minas Gerais, em Belo Horizonte, que é 

especializada em alunos Surdos. 

Nesse novo contexto de trabalho, o professor-pesquisador tem percebido a necessidade 

da utilização de atividades adaptadas para os membros desse grupo cultural, pois as pessoas 

pertencentes à cultura surda, assim como os ouvintes, podem apresentar dificuldades em lidar 

com questões relacionadas ao dinheiro. Similarmente, os alunos Surdos mostram-se 

dependentes dos familiares para a realização de compras e organização do próprio salário 

(NUNES, 2004). 

Esses fatos contribuíram para que o professor-pesquisador elaborasse a questão de 

investigação desta pesquisa, que o auxiliará na resposta da problemática deste estudo, 

contribuindo também para a elaboração do produto educacional: 

 

Como o Programa Etnomatemática pode contribuir para o desenvolvimento 

da Educação Financeira de alunos Surdos que se comunicam em Libras?  

 

Assim, um dos objetivos dessa pesquisa é contribuir com os professores das redes de 

ensino que atendem alunos Surdos para promover o desenvolvimento de habilidades 

acadêmicas e profissionais para auxiliá-los em sua inserção na vida produtiva e para o pleno 

exercício da cidadania. Dessa maneira, essa dissertação apresenta uma proposta de 

investigação sobre uma metodologia de ensino diferenciada para a Educação Financeira de 

alunos Surdos baseada nos pressupostos do Programa Etnomatemática. 

Nesse direcionamento, a lacuna na disponibilização de recursos e materiais didáticos 

para auxiliar no ensino da Matemática tem-se evidenciado, pois existe uma escassez de 
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referencial bibliográfico e fundamentação teórica
9
 sobre metodologias de ensino de Educação 

Financeira para os alunos Surdos. De acordo com o levantamento teórico realizado para a 

fundamentação desse estudo, o professor-pesquisador também verificou que existe a 

necessidade de condução de pesquisas que busquem o entendimento da educação financeira 

em uma perspectiva etnomatemática para alunos Surdos que se comunicam em Libras.  

Assim, a ampliação da quantidade de pesquisas e investigações relacionadas com essa 

problemática é importante para evidenciar a realidade educacional dessa população estudantil 

e justificar a relevância da proposta de pesquisa apresentada nessa dissertação. Então, o 

interesse em disponibilizar um material didático-pedagógico de consulta e estímulo para o 

desenvolvimento de novas investigações aos profissionais que trabalham com o ensino de 

Matemática para os alunos Surdos também é um importante objetivo para a condução desse 

estudo. 

De acordo com esse contexto, é importante a proposição de discussões sobre a 

utilização de metodologias inovadoras para a Educação Financeira, que podem estar baseadas 

nos pressupostos do Programa Etnomatemática, pois essa abordagem visa contribuir para o 

desenvolvimento da cidadania, criticidade e reflexão, bem como para o entendimento e a 

compreensão dos conteúdos matemáticos da população escolar Surda. 

Finalizando a parte introdutória desse estudo, o restante desta dissertação está 

estruturado da seguinte maneira:  

O primeiro capítulo apresenta um estudo da revisão de literatura referente aos 

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

análise aprofundada das principais teorias que fundamentam este estudo.  

O segundo capítulo apresenta a Teoria Fundamentada nos Dados (Grounded Theory) 

que foi o design metodológico utilizado na realização desta pesquisa. Esse capítulo também 

descreve cada um dos instrumentos de coleta de dados que foram elaborados para o 

desenvolvimento do processo de coleta, análise e interpretação dos dados.  

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

por meio dos questionários, das entrevistas, do diário de campo do professor-pesquisador e 

das atividades do registro documental. Esses dados foram analisados no decorrer da pesquisa 

                                                             
9
Nos dias 20 e 30 de abril de 2015 o professor-pesquisador realizou um levantamento bibliográfico no Diretório 

dos Grupos de Pesquisa no Brasil/ CNPq e no banco de teses da CAPES utilizando as seguintes de palavras-

chave: Libras e Educação Financeira; Surdez e Educação Financeira; Surdos e Educação Financeira, porém não 

encontrou registros sobre esses temas, evidenciando uma lacuna nos trabalhos de pós-graduação brasileira com 

relação a essa problemática na Educação Matemática. 
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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 emergiram durante o processo analítico dessa pesquisa. 

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

problemática estava relacionada com a determinação das possíveis contribuições que o 

Programa Etnomatemática poderia oferecer para o desenvolvimento da Educação Financeira 

de alunos Surdos que se comunicam em Libras com o objetivo de buscar a potencialização do 

desenvolvimento dessa área do conhecimento matemático para essa população escolar. 

Continuando com essa organização estrutural, o quinto capítulo também apresenta as 

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

desenvolvimento desse estudo em todas as fases de sua condução pelo professor-pesquisador. 

As referências bibliográficas e os apêndices também são parte integrante da estrutura 

dessa dissertação. 
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTANDO TEORICAMENTE O ESTUDO: DISCUTINDO A EDUCAÇÃO 

FINANCEIRA, A ETNOMATEMÁTICA E A LIBRAS PARA ALUNOS SURDOS 

 

O principal objetivo da revisão de literatura é providenciar um estudo da 

fundamentação teórica e metodológica relacionada com a problemática desta investigação. 

Assim, essa revisão tem por objetivo apresentar as principais bases teóricas que estão 

sendo discutidas nas pesquisas relacionadas com o ensino e aprendizagem de matemática para 

alunos Surdos em uma perspectiva etnomatemática. 

Dessa maneira, o foco desta revisão de literatura está embasado nos seguintes tópicos: 

 

a) Diferenciando os Surdos e os Deficientes Auditivos 

b) Relato Histórico da Educação de Surdos 

 Histórico da Educação de Surdos no Brasil 

 Filosofias Educacionais para Alunos Surdos 

c) Escola Especial: Um Atendimento Especializado e Diferenciado 

d) Língua Brasileira de Sinais (Libras) 

e) Educação Matemática e o Programa Etnomatemática 

f) Programa Etnomatemática e a Cultura Surda  

g) Educação Matemática e Financeira para Alunos Surdos 

 

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

relacionados com a revisão de literatura associada com a problemática deste estudo. 

 

1.1. Diferenciando os Surdos e os Deficientes Auditivos 

 

Na medicina, a surdez tem sido estudada desde o século XVII. Assim, nessa 

concepção medicinal, os Surdos foram submetidos a tratamentos experimentais para provar 

que poderiam ser curados dessa patologia (HONORA; FRIZANCO, 2009). 

Essa perspectiva clínica-patológica da surdez promovia o entendimento de que existia 

uma relação direta entre a deficiência auditiva e os problemas emocionais, sociais, 

linguísticos e intelectuais que seriam inerentes a essa deficiência. 
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Por exemplo, Skliar (2001) argumenta que existe uma crença de que os Surdos 

pertencem a um grupo cultural homogêneo, que são classificados de acordo com uma 

patologia médica da deficiência auditiva. 

Nesse contexto, o termo deficiência auditiva é utilizado para indicar a perda de 

audição ou a diminuição na capacidade de escutar os sons. Assim, essa deficiência está 

relacionada com qualquer problema que ocorra em alguma das partes do ouvido, prejudicando 

a audição em maior ou menor grau (REDONDO; CARVALHO, 2000), podendo causar uma 

deficiência na audição. 

Então, a perda da audição pode ser considerada como uma deficiência sensorial que 

ocorre em grau leve, moderado, severo ou profundo, em um ou em ambos os ouvidos 

(BISOL; VALENTINI, 2011a). Dessa maneira, no âmbito da medicina, o termo surdo tem 

sido utilizado para caracterizar a surdez profunda enquanto o termo deficiente auditivo é 

utilizado para caracterizar uma deficiência auditiva leve ou moderada.  

No final da década de 1990, o Decreto 3.298, de 20 de Dezembro de 1999, 

regulamentou a Lei n
o
 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispunha sobre a Política 

Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Nesse decreto, a surdez era 

categorizada em diferentes graus, que estavam relacionados com a quantidade de decibéis que 

a pessoa era capaz de escutar. 

Nesse sentido, o Artigo 4º desse decreto estabelecia que a deficiência auditiva fosse 

considerada como a perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, variando de 

graus e níveis (BRASIL, 1999): 

a) de 25 a 40 decibéis (db): surdez leve. 

b) de 41 a 55 db: surdez moderada. 

c) de 56 a 70 db: surdez acentuada. 

d) de 71 a 90 db: surdez severa. 

e) acima de 91 db: surdez profunda. 

f) anacusia
10

. 

 

Porém, o Artigo 4º do Decreto 3.298/99 foi alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de 

Dezembro de 2004, nos termos da Lei, para definir a deficiência auditiva como a “perda 

bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas 

frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz” (BRASIL, 2004, p. 2). 

                                                             
10

Anacusia é a perda total, em geral, permanente, da capacidade auditiva, sendo que pode ocorrer em um ou em 

ambos os ouvidos. Disponível em <https://www.todopapas.com.pt/diccionario/pediatria/anacusia-1116>. Acesso 

em 10 de Outubro de 2016. 

https://www.todopapas.com.pt/diccionario/pediatria/anacusia-1116
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Assim, a deficiência auditiva pode afetar somente um ouvido (surdez unilateral) ou os 

dois ouvidos simetricamente (surdez bilateral simétrica). A surdez bilateral pode ser mais 

severa de um lado que do outro (surdez bilateral assimétrica). 

De acordo com esse contexto, as consequências sobre a percepção auditiva são 

diferentes, pois a surdez bilateral é considerada muito mais incapacitante do que a unilateral 

(VENAIL; TRIGUEIROS-CUNHA, 2005). Nesse direcionamento, para diagnosticar a 

deficiência auditiva considera-se que a: 

(...) audição humana é medida em decibéis, um valor relativo, que significa a 

menor intensidade possível de ser ouvida e a sensação de intensidade é 

diferente de pessoa para pessoa. O limiar de audibilidade para a maioria das 

pessoas encontra-se em 20 dB (nível de audição), ou seja é o limite mínimo 

de detecção do som que a maioria das pessoas sem perda auditiva consegue 

perceber (BRASIL, [2013?], p. 28). 

 

Dessa maneira, o grau da perda auditiva está relacionado com a habilidade de os 

indivíduos ouvirem a fala. Assim, os níveis de limiares utilizados para caracterizar os graus de 

severidade da perda auditiva podem ter variações de acordo com as concepções de diferentes 

autores e estudiosos dessa temática. 

Por exemplo, de acordo com o Sistema de Conselhos Federal e Regionais de 

Fonoaudiologia, existem diversas classificações para caracterizar o grau das perdas auditivas. 

É importante ressaltar que essas classificações utilizam a média dos limiares tonais de via 

aérea em determinadas frequências para esse cálculo. 

Contudo, esse procedimento gera divergências sobre qual dessas classificações é a 

mais adequada para categorizar as perdas auditivas. Neste sentido, devido à existência de 

diversas classificações, a maioria considera a média dos limiares entre 500, 1.000 e 2.000 Hz 

(BRASIL, 2004). 

O quadro 01 mostra a classificação de Lloyd e Kaplan (1978) para categorizar as 

perdas auditivas. De acordo com Alpendre (2008) essa classificação pode ser entendida de 

acordo com a concepção clínico-patológica, pois a surdez pode ser considerada como um 

limite sensorial definido em níveis de perda, como, por exemplo, do ligeiro ao profundo. 
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Quadro 01: Classificação da perda auditiva de acordo com Lloyd e Kaplan (1978) 

 
Fonte: Brasil (2013, p. 14). 

 

Contudo, as orientações do Sistema de Conselhos Federal e Regionais de 

Fonoaudiologia estabelecem a importância de se “considerar a idade do paciente avaliado. 

Por isso, para analisar crianças abaixo dos 12 anos, é recomendada a classificação de 

Northern e Downs (1984)” (BRASIL, 2013, p. 16). 

O quadro 02 mostra a classificação da perda auditiva de acordo com Northern e 

Downs (1984) para crianças até 12 anos. 

 

Quadro 02: Classificação da perda auditiva de acordo com Northern e Downs (1984) 

 
Fonte: Brasil (2013, p. 17). 
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Em concordância com a visão clínica, patológica e médica, os indivíduos com níveis 

de perda auditiva leve, moderada e severa são frequentemente chamados de deficientes 

auditivos enquanto os indivíduos com níveis de perda auditiva profunda são chamados de 

surdos. Assim, uma pessoa com surdez leve pode apresentar dificuldade para ouvir sons 

baixos, como o pulsar de um relógio ou um cochicho. Uma pessoa com surdez moderada 

compreende a fala de uma conversa, mas pode ter dificuldades para acompanhar discussões e 

para ouvir uma voz fraca ou o canto de um pássaro (BRASIL, [2013?]). 

Por outro lado, uma pessoa com surdez severa pode ter dificuldades para ouvir sons 

mais altos, como o telefone tocando ou ruídos de um liquidificador enquanto ma pessoa com 

surdez profunda percebe apenas as vibrações, tendo dificuldades em ouvir ruídos muito altos, 

como o barulho de um caminhão, de discoteca ou de um avião decolando (BRASIL, [2013?]). 

Com relação à deficiência auditiva, o censo demográfico de 2010, realizado pelo 

Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revela que 9.717.318 (5,1%) dos 

190.755.799 de brasileiros declararam ter algum nível de deficiência auditiva. Destas pessoas, 

344.206 possuem surdez profunda, 1.798.967 têm grande dificuldade de ouvir e 7.574.145 

pessoas possuem alguma dificuldade de ouvir (BRASIL, 2012). 

A deficiência auditiva está diretamente relacionada com o ponto de vista clínico, 

sendo causada pela diminuição da acuidade e da percepção auditiva, dificultando a aquisição 

da linguagem oral. Porém, o termo surdez “significa uma perda profunda ou ausência de 

sons” (BRASIL, [2013?], p. 28), que também está relacionado com o pensamento cultural, 

pois envolve questões culturais da comunidade surda, como, por exemplo, a língua de sinais e 

a valorização de sua história, arte e literatura (BRASIL, [2013?]). 

Nesse sentido, após 14 anos da promulgação da Lei 10.172/01, a Lei nº 13.146, de 06 

de Julho de 2015 (BRASIL, 2015), instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é destinada a assegurar e a 

promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais 

por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. 

Contudo, apesar dessas leis assegurarem e promoverem a valorização dos surdos, 

muitas pessoas ouvintes referem-se às pessoas com surdez utilizando expressões e/ou 

classificações equivocadas, como, por exemplo, deficiente auditivo. Essa nomenclatura não é 

apropriada, pois os sujeitos que utilizam a Libras para se comunicarem, que são membros da 

comunidade surda e não possuem a audição ou que tem baixa audição, preferem ser chamados 

de Surdos. 
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Nesse contexto, é importante ressaltar que, nesse estudo, o termo Surdo com letra 

maiúscula é utilizado para diferenciá-lo dos termos deficiente auditivo e surdo, que se referem 

aos indivíduos que, tendo uma perda auditiva, não é caracterizado pela deficiência, mas por 

pertencer a uma cultura com língua própria. A utilização do termo surdo com letra minúscula 

refere-se à condição audiológica dos indivíduos de não ouvirem (MOURA, 2000). 

Dessa maneira, historicamente, nos últimos anos houve uma luta para que a: 

(...) nomenclatura “deficiência auditiva” fosse uma peça de roupa para se 

guardar no baú. E conseguimos lutar para a classificação nossa de surdos, de 

ser surdo culturalmente aceito e bem traçados os contornos dos nossos 

personagens há muito estigmatizados pelos dogmas do oralismo
11

 

(QUADROS; PERLIN, 2007, p. 206). 

 

Outros termos considerados inadequados do ponto de vista clínico e cultural são 

surdos-mudos
12

, mudos
13

 ou mudinhos. Contudo, depois de muitos estudos, a sociedade 

começou a se conscientizar de que essas nomenclaturas eram inapropriadas, pois o aparelho 

fonador dos Surdos era preservado. Por exemplo, o termo mudo tornou-se inadequado e a 

expressão deficiente auditivo começou a ser utilizada pelos indivíduos para se reportarem aos 

Surdos (HONORA; FRIZANCO, 2009). 

Assim, quando há referência aos Surdos utilizando essas terminologias existe uma 

insinuação em relação à mudez e a deficiência do intelecto, ou seja, remete aos discursos 

ouvintistas que relacionavam a surdez com a fraqueza da mente, com uma anomalia ou com 

uma doença (QUADROS; PERLIN, 2007). 

Ressalta-se que os termos ouvintista e ouvintismo são derivações de ouvintização, que 

sugere uma “forma particular e específica de colonização dos ouvintes sobre os Surdos. 

Supõem representações práticas de significação, dispositivos pedagógicos etc. em que os 

Surdos são vistos como sujeitos inferiores” (SKLIAR, 1999, p. 7). De acordo com esse 

contexto, existem: 

(...) variações de representações no decorrer de história de surdos e ao lado 

destas representações, baseadas nos discursos ouvintistas, encontramos os 

vários estereótipos negativos acerca de surdos, tais como o mudo, deficiente, 

anormal, doente e outros (QUADROS; PERLIN, 2007, p. 23). 

 

                                                             
11

O oralismo defende unicamente a predominância da voz, pois se baseia na crença de que a língua oral é a única 

maneira possível de comunicação e desenvolvimento cognitivo para os sujeitos surdos. Na oralidade, a Língua 

de Sinais deve ser evitada, pois atrapalha o desenvolvimento da oralização (PERLIN, 2002). 
12

O termo surdo-mudo não deve ser utilizado, pois a surdez não acarreta perca no aparelho fonador dos 

indivíduos. Nesse sentido, os surdos não falam porque não ouvem e não porque as suas cordas vocais foram 

comprometidas por causa da surdez (HONORA; FRIZANCO, 2009). 
13

Os mudos são os indivíduos privados da utilização da palavra por defeito orgânico ou por uma causa psíquica, 

sendo aqueles que não se expressam por meio de palavras (FERREIRA, 2000). 
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Por conseguinte, nas práticas ou discursos ouvintistas, os Surdos têm que abandonar a 

sua cultura e a sua identidade para se submeteram a uma etnocêntrica ouvintista por meio da 

qual os ouvintes não aceitam as diferenças culturais dos Surdos. Nesse sentido, os Surdos se 

moldariam aos ouvintes, pois teriam que imitá-los por meio das práticas oralistas que se 

constituem em uma forma institucionalizada do ouvintismo (SKLIAR, 1998a, p. 15). 

Então, o ouvintismo pode ser considerado como um “conjunto de representações dos 

ouvintes, a partir do qual o surdo está obrigado a olhar-se e narrar-se como se fosse ouvinte” 

(SKLIAR, 1998a, p. 15). Por exemplo, Quadros e Perlin (2007) registram em seus estudos 

que os Surdos eram vistos como seres deficientes de acordo com a definição de ouvintismo. 

Consequentemente, as “narrativas surdas constantes à luz do dia estão cheias de exclusão, de 

opressão, de estereótipos” (PERLIN, 2002, p. 80). 

O termo Surdo refere-se ao indivíduo com perda auditiva que não quer ser 

“caracterizado pela deficiência auditiva, mas sim pela sua condição de pertencer a um grupo 

minoritário de pessoas com uma cultura própria, com uma língua própria, a de sinais, e que 

querem ser respeitados pela sua diferença” (BRASIL, [2013?], p. 30). 

Esses sujeitos apreendem o mundo por meio de suas experiências visuais, podendo 

também se apropriar da Libras e da Língua Portuguesa para garantir o desenvolvimento de 

habilidades intelectuais, favorecendo o processo educativo e o seu convívio em diferentes 

contextos sociais e culturais (QUADROS, 2004). 

Então, na atual conjuntura, os Surdos são considerados diferentes (MOURA, 2000), 

pois possuem sua maneira de aprender e de entender o mundo diferente da maneira ouvinte, 

sendo que a surdez é uma diferença cultural que possui sua própria língua gestual e visual 

(KYLE, 1999), assim, essa perspectiva está relacionada com a concepção sócio-antropológica 

em relação à surdez. 

Por consequência, os membros da comunidade surda defendem a utilização do termo 

Surdo, que denomina os indivíduos que participam de uma cultura com língua própria. Por 

exemplo, Emmanuelle Laborit é uma atriz francesa que nasceu surda e argumenta que: 

Recuso-me a ser considerada excepcional ou deficiente. Não sou. Sou surda. 

Para mim, a língua de sinais corresponde à minha voz, meus olhos são meus 

ouvidos. Sinceramente nada me falta, é a sociedade que me torna 

excepcional (LABORIT, 1994, p. 26). 

 

Ainda existe uma luta do povo surdo para conquistar o seu espaço na sociedade 

contemporânea, pois para a maioria dos cidadãos, os Surdos nasceram em um mundo que 
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possui uma cultura predominantemente ouvinte. Então, esse povo deveria adaptar-se a esse 

mundo e aprender a sobreviver neste contexto (QUADROS; PERLIN, 2007). 

Esse contexto mostra que existe uma diferença entre a representação social utilizada 

pela sociedade ouvinte, que está relacionada com os estereótipos negativos em referência aos 

Surdos, com a representação atual conquistada pelo povo Surdo, que se relaciona como 

orgulho de possuir uma língua e cultura próprias. O quadro 03 mostra as diferenças entre a 

representação social imposta pela sociedade ouvinte com aquela utilizada pelo povo Surdo. 

 

Quadro 03: Representação social imposta pela sociedade ouvinte e do povo Surdo 

 
Fonte: Quadros e Perlin (2007, p. 32). 

  

Esse contexto mostra que a alteração no status quo da surdez, de uma patologia para 

um fenômeno social, está acompanhada de uma mudança de nomenclatura terminológica e 

conceitual, de deficiente auditivo para surdo ou Surdo. No contexto patológico, os Surdos 

eram considerados deficientes enquanto a surdez era caracterizada como uma patologia 

incurável. 

Geralmente, nessa visão clínica, os Surdos são apenas categorizados através de graus 

de surdez, pois as suas identidades culturais não são valorizadas nesse processo. 

Consequentemente, Honora e Frizanco (2009) afirmam que é importante que os Surdos não 
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sejam tratados como incapazes, pois esses cidadãos somente possuem um déficit auditivo que 

não os impedem de viver em sua plenitude em sociedade. 

Na concepção sócio-antropológica, a surdez não é concebida como uma deficiência, 

mas como uma diferença, no sentido de que a ausência de audição impõe diferenças na 

maneira como os indivíduos têm acesso às informações proporcionadas pelo mundo. No 

entanto, para que esse acesso seja facilitado, a língua de sinais constitui um elemento 

importante para a identificação cultural dos Surdos, pois o fato de se constituírem como uma 

comunidade possibilita que compartilhem e conheçam as normas de utilização dessa língua 

para que possam interagir cotidianamente em um processo comunicativo que seja eficaz e 

eficiente (SKLIAR, 1997). 

Apesar dos estereótipos negativos, das nomenclaturas errôneas e das expressões 

equivocadas relacionadas aos Surdos, existe uma luta incessante desse povo em busca dos 

direitos e valorização de sua cultura (SANTANA; BERGAMO, 2005). Então, é importante 

que as pessoas ouvintes conheçam as definições corretas sobre a deficiência auditiva e a 

surdez para que possam contribuir para o crescimento e a participação social dos membros 

desse grupo cultural minoritário por meio da valorização da identidade e da cultura surda.  

 

1.2. Relato Histórico da Educação de Surdos 

 

O conhecimento da história de Surdos proporciona a ampliação de conhecimentos 

sobre a sua cultura, bem como a reflexão crítica sobre os diversos acontecimentos 

relacionados com o processo educacional em diferentes épocas, como, por exemplo, o 

entendimento das questões relacionadas com as políticas de inclusão. 

Nesse sentido, o conhecimento da história da educação de Surdos é importante para 

auxiliar os pesquisadores, os educadores e os interessados nessa temática no entendimento de 

sua evolução histórica que, apesar dos impactos marcantes que foram caracterizados por 

momentos de mudanças, transformações, turbulências e crises, ofereceram também 

oportunidades para que se pudesse repensar a educação dos Surdos. Por conseguinte, a 

história dos Surdos é contada pelos ouvintes como: 

(...) primeiramente os Surdos foram “descobertos” pelos ouvintes, depois 

eles foram isolados da sociedade para serem “educados” e afinal 

conseguirem ser como os ouvintes; quando não mais se pôde isolá-los, 

porque eles começaram a formar grupos que se fortaleciam, tentou-se 

dispersá-los, para que não criassem guetos (SÁ, 2004, p. 3). 
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Então, é importante o reconhecimento de que a história dos Surdos mostra que, por 

muitos séculos de existência, a pedagogia, as políticas públicas e muitos outros aspectos 

próprios dessa cultura têm sido organizados geralmente no ponto de vista dos ouvintes e não 

dos Surdos. Nesse direcionamento, no decorrer da história, as pessoas com deficiências foram 

consideradas seres amaldiçoados ou semidivinos. 

Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), ocorreu um genocídio 

que aniquilou muitos grupos considerados seres humanos indesejáveis, como, por exemplo, os 

judeus, os ciganos, os gays e as pessoas com deficiências. Naquela época, um grupo 

minoritário que foi estigmatizado como deficientes e que foi perseguido durante o holocausto 

foram os Surdos (STERNIN, 2010). 

Contudo, antes que Adolph Hitler tomasse o controle, as pessoas Surdas estavam 

sendo reconhecidas como membros produtivos da sociedade local, que se esforçavam para 

obterem direitos iguais aos ouvintes. No entanto, as pessoas com deficiências, principalmente, 

os Surdos, foram dizimados por Hitler, que visava o desenvolvimento de uma raça humana 

superior, pois esses indivíduos não conseguiam se comunicar como os ouvintes (STERNIN, 

2010). 

Dessa maneira, os Surdos sempre foram excluídos do contexto sociocultural, pois 

eram percebidas como indivíduos que necessitavam de atos caridosos da sociedade 

(GHIRARDI, 1999). Contudo, não existem relatos sobre como a educação dos Surdos era 

realizada na antiguidade. 

Porém, geralmente, a educação oferecida variava de acordo com a concepção que cada 

cultura tinha com relação a esse povo. Assim, os primeiros registros sobre os Surdos são 

encontrados na Lei Hebraica, na época do povo Hebreu, que negavam direitos para esses 

indivíduos. Por exemplo, apesar de que o Torá
14

 protegesse os Surdos de serem amaldiçoados, 

não garantia a sua participação nos rituais religiosos (CARVALHO, 2007). 

No Egito antigo, os Surdos eram adorados como deuses que realizavam a mediação 

entre essas divindades e os faraós. Nesse sentido, os Surdos eram admirados, temidos e 

respeitados. Porém, na Grécia antiga, os Surdos eram tratados como seres incompetentes. Por 

exemplo, Aristóteles argumentava os Surdos eram insensíveis e incapazes de raciocinar, pois 

não tinham uma linguagem (HONORA; FRIZANCO, 2009). 

                                                             
14

O Torá é o mais reverenciado e sagrado objeto do ritual judaico, sendo a união dos Cinco Primeiros Livros de 

Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que também são denominados de livros do 

Tanakh. 
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Dessa maneira, Aristóteles, “considerava o ouvido como o órgão mais importante para 

a educação” (HONORA; FRIZANCO, 2009, p. 19). Os romanos também acreditavam que os 

Surdos eram imperfeitos e, por isso, os excluíam da sociedade. Assim, essas pessoas não 

tinham direito à cidadania, pois não podiam: assinar contratos, redigir testamentos, comprar 

propriedades ou reclamar heranças (CARVALHO, 2007). 

De acordo com os valores éticos, o estilo, as tradições, as crenças e os sistemas 

políticos predominantes no mundo ocidental
15

, até o século XII, as normas sociais vigentes 

privavam os Surdos de se casarem. Nesse contexto, desde o século XV, a surdez foi tratada 

como um caso patológico que poderia ser curada (HONORA; FRIZANCO, 2009). 

No entanto, foi somente no início do século XVI, a sociedade começa a reconhecer 

que os Surdos têm a capacidade de aprender sem nenhuma intervenção divina, mas sim com a 

utilização de recursos pedagógicos apropriados (CONRAD; BARANI, 2011). 

Na Idade Média, a Igreja Católica começa a se importar com os Surdos, direcionando-

lhes uma atenção diferenciada, pois se preocupava com o seu comportamento. A Igreja 

também estava preocupada com a grande quantidade de crianças Surdas que nasciam nos 

castelos devido aos casamentos consanguíneos que ocorriam entre primos, sobrinhos e 

irmãos, que eram uma prática comum nessa época (JANNUZZI, 2004). 

Assim, os nobres tinham o costume de se casarem entre si, pois não pretendiam dividir 

sua herança com outras famílias. Nesse período, as pessoas que geravam ou encontravam 

Surdos abandonados em espaços públicos, os entregavam aos cuidados das igrejas e dos 

demais ambientes religiosos (JANNUZZI, 2004). 

Então, os Surdos eram cuidados pelos abades, padres, madres, freiras e demais 

componentes do clero até atingirem a fase adulta (JANNUZZI, 2004). Esse costume se 

originou no final da Idade Média com a criação das Santas Casas de Misericórdia, que eram 

instituições que acolhiam, abrigavam e cuidavam das crianças abandonadas, mas por meio de 

um processo educacional informal e rudimentar (CONRAD; BARANI, 2011). 

Contudo, o surgimento das Santas Casas pode ser considerado como um dos passos 

iniciais para o oferecimento de uma educação formalizada para os Surdos (VELOSO; MAIA 

FILHO, 2009). Por outro lado, devido ao fato de não terem uma língua, os Surdos eram 

considerados mortais, sendo proibidos de receber a comunhão, pois seriam incapazes de 

                                                             
15

O Mundo Ocidental, também conhecido por Civilização Ocidental ou Ocidente, teve o seu conceito formado na 

Europa, originalmente, durante a existência da civilização greco-romana. Nesse contexto, a cultura ocidental é 

um termo comumente utilizado para se referir a um legado cultural de normas sociais, valores éticos, tradições, 

crenças, sistemas políticos, artefatos e tecnologias que têm alguma origem ou associação com a Europa, com o 

estilo de vida ocidental ou com a civilização europeia (KURTH, 2004). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Norma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Valor_%28%C3%A9tica%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tradi%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cren%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artefato_cultural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
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confessar os seus pecados e de proferir os sacramentos (CONRAD; BARANI, 2011). Esse 

contexto possibilitou que a Igreja oferecesse uma tentativa para educar os Surdos. Dessa 

maneira, os: 

(...) monges que estavam em clausura, e haviam feito Voto de Silêncio para 

não passar os conhecimentos adquiridos pelo contato com os livros sagrados, 

haviam criado uma linguagem gestual par que não ficassem totalmente 

incomunicáveis. Esses monges foram convidados pela Igreja Católica a se 

tornarem preceptores
16

 dos Surdos (HONORA; FRIZANCO, 2009, p. 19). 

 

Apesar da influência que a Igreja tinha sobre as sociedades da Idade Média, essa 

instituição religiosa necessitava de auxílio financeiro dos grupos sociais que detinham o poder 

econômico naquela época. Então, a Igreja se interessou em educar e instruir os Surdos 

nascidos na nobreza, pois poderiam participar dos ritos religiosos e manteriam as suas almas 

imortais. Dessa maneira, os Surdos não perderiam a posição de poder na sociedade e 

continuariam contribuindo política e financeiramente com a Igreja (HONORA; FRIZANCO, 

2009). 

Na Idade Moderna, começou a surgir os primeiros trabalhos na tentativa de educar as 

crianças surdas com o objetivo de inseri-las na sociedade. Até o século XV, os Surdos eram 

alvo da medicina, que tinha interesse em pesquisá-los e investigá-los. Nessa época, a religião 

católica também pretendia promover a caridade, pois para a igreja a surdez e outras 

deficiências eram consideradas como doença, que representavam punições ou castigos 

(HONORA; FRIZANCO, 2009). 

No início século XVI, os pedagogos que trabalhavam com os Surdos descrevem em 

seus relatos que o objetivo da educação para este segmento da sociedade era o 

desenvolvimento de seus pensamentos para que pudessem adquirir conhecimentos para que se 

comunicasse com o mundo ouvinte (LACERDA, 1998). Então, nesse período, surgem os 

interessados e os defensores da capacidade dos Surdos para a aprendizagem (VELOSO; 

MAIA FILHO, 2009). 

Nesse mesmo século, o médico, matemático e astrólogo italiano Girolamo Cardano 

(1501-1576) foi um dos primeiros educadores de Surdos, pois afirmou que essas pessoas 

poderiam ser ensinadas para que pudessem entender uma determinada combinação de 

símbolos escritos por meio de sua associação com os objetos que representam. Cardano 

interessou-se em estudar esse assunto, pois o seu primeiro filho nasceu sem audição 

(HONORA; FRIZANCO, 2009). 

                                                             
16

Os preceptores são os encarregados da educação e/ou da instrução das crianças ou dos jovens, que ocorria 

geralmente em suas casas (HONORA; FRIZANCO, 2009) ou em internatos. 
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Na Espanha, em 1570, o monge beneditino Pedro Ponce de Leon (1510-1584) 

ensinava os filhos surdos de nobres e, provavelmente, os futuros herdeiros reais a ler e 

escrever. Assim, esse monge organizou uma escola para Surdos no monastério em que vivia 

para educar os seus alunos por meio de gestos e sinais simples com o emprego de um alfabeto 

bimanual que utilizava ambas as mãos para se comunicarem (GOMES, 2008). 

Dessa maneira, ao contrário da afirmativa de Aristóteles, Pedro Ponce de Leon 

ensinou os irmãos surdos Francisco e Pedro de Velasco do Conde de Castilla, provando que 

os Surdos são capazes de aprender (PERLIN, 2002). Provavelmente, o método de ensino 

utilizado por esse monge se iniciava com o ensino da escrita com a utilização de objetos como 

referência, e em seguida os Surdos eram ensinados a falar por meio da identificação dos 

fonemas (HONORA; FRIZANCO, 2009). 

No século XVII, em 1620, o padre espanhol Juan Pablo Bonet (1579–1633) escreveu o 

livro sobre o ensino de Surdos intitulado Reducción de las letras y arte de enseñar a hablar a 

los mudos, que pode ser considerado como a primeira obra para ensinar os Surdos por meio da 

língua de sinais. Nesse contexto, Bonet idealizou e desenhou o alfabeto manual, defendeu a 

escrita e priorizou a utilização das formas visuais para o ensino da fala (PERLIN, 2002). 

Atualmente, esse monge beneditino é considerado como o primeiro professor de 

Surdos da história da humanidade. Contudo, é importante ressaltar que os serviços prestados 

por Juan Pablo Bonet era remunerado, sendo que os Surdos desfavorecidos continuavam 

perambulando pelas ruas das cidades sem direito à educação (CONRAD; BARANI, 2011). 

Nesse século, o holandês Van Helmont (1614-1699) propôs a oralização dos Surdos 

com a utilização do alfabeto da língua hebraica, pois as “letras indicavam a posição da laringe 

e da língua ao reproduzir cada som. Helmont foi quem primeiro descreveu a leitura labial e o 

uso do espelho” (HONORA; FRIZANCO, 2009, p. 21). Nesse contexto, o século XVIII pode 

ser considerado como um período próspero para o desenvolvimento da educação dos Surdos, 

pois houve a fundação de várias escolas para o oferecimento da educação forma para esse 

segmento da sociedade. 

Consequentemente, a educação dos Surdos evoluiu qualitativamente, pois por meio da 

Língua de Sinais puderam aprender conteúdos, dominar assuntos do cotidiano e exercer 

profissões diversas (CONRAD; BARANI, 2011). Por exemplo, em Paris, o abade Charles 

Michel de L’Epée (1712-1789) fundou, em 1760, o Instituto Nacional para Surdos-Mudos, 

que foi a primeira escola pública para os Surdos. Provavelmente, esse abade: 

(...) aprendeu a Língua de Sinais com [os] surdos pobres de Paris e utilizou-a 

em seu método de ensino que ficou conhecido como Sistema de Signos 
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Metódicos. A sua escola iniciou em 1760, com poucos alunos, mas, em 

1785, já contava com setenta estudantes (PERLIN, 2002, p. 35). 

 

É importante ressaltar que no decorrer dos séculos XVII e XVIII vários estudiosos e 

educadores se dedicaram ao ensino dos Surdos (HONORA; FRIZANCO, 2009). O quadro 04 

mostra alguns educadores de Surdos e os seus métodos de ensino e aprendizagem. 

 

Quadro 04: Educadores de Surdos e o método utilizado no processo de ensino e aprendizagem 

Educadores 

de Surdos 
Método 

Juan Pablo 

Bonet 

(1579-1633) 

Na Espanha, Juan Pablo Bonet iniciou a educação de Surdos com outro membro 

Surdo da família Velasco, Dom Luís, através de sinais, do treinamento da fala e da 

utilização do alfabeto manual. Juan Pablo Bonet publicou, em 1620, em Madri, 

Espanha, o primeiro livro sobre a educação de Surdos, intitulado Reducción de las 

letras y arte para enseñar a hablar a los mudos, no qual expunha o seu método oral. 

Bonet também defendia o ensino precoce de alfabeto manual para os Surdos. 

Charles 

Michel de 

L’Epée 

(1712-1789) 

O abade Charles Michel de L’Epée conheceu duas irmãs gêmeas surdas que se 

comunicavam através de gestos. Então manteve contato com os Surdos carentes e 

humildes que perambulavam pelas ruas da cidade de Paris. Assim, aprendeu o seu 

meio de comunicação e conduziu os primeiros estudos sérios sobre a língua de 

sinais. L’Epée instruía os Surdos em sua própria casa utilizando as combinações da 

língua de sinais e da gramática francesa sinalizada denominada de Sinais Metódicos.  

Jacob R. 

Pereira 

(1715-1780) 

Utilizou a língua de sinais para a comunicação, mas também defendia a oralização 

dos Surdos. Educou doze alunos Surdos que eram usuários da linguagem oral. 

Johann C. 

Amman 

(1669-1724) 

Médico suíço que focalizou o seu trabalho no oralismo. Aperfeiçoou o método de 

leitura labial por meio de espelhos e do tato. Esse procedimento ainda é utilizado 

nos tratamentos fonoaudiológicos. 

Thomas 

Braidwood 

(1715-1806) 

Fundou, em 1760, na Grã Bretanha, a primeira escola particular para os Surdos e os 

mudos. Recomendou a utilização das duas mãos para a utilização do alfabeto 

digital
17

 e, além disso, ensinava os seus alunos as palavras escritas, os seus 

significados, a pronúncia e a leitura labial. 

Samuel 

Heinicke 

(1729–1790) 

Fundou, em 1778, a primeira escola de Oralismo Puro na Alemanha (CONRAD; 

BARANI, 2011). 

Fonte: Adaptado de Honora e Frizanco (2009). 

 

Esse contexto histórico mostra que durante os séculos XVII e XVIII houve a 

ampliação do interesse dos estudiosos e educadores para o oferecimento de uma educação 

formalizada para os Surdos. Esses profissionais obtinham lucros financeiros altíssimos, pois a 

nobreza e as famílias abastadas os remuneravam com grandes fortunas para que os seus 

descendentes Surdos aprendessem falar, ler e escrever (CONRAD; BARANI, 2011). 

Contudo, o século XVIII pode ser considerado como o: 

                                                             
17

O alfabeto digital refere-se ao alfabeto manual ou dactilologia. Esse alfabeto é parte do sistema de língua dos 

surdos, que consiste em um sistema de representação simbólica e/ou icônica das letras dos alfabetos das línguas 

orais escritas, por meio das mãos. Esse alfabeto não é um sistema universal, pois cada país tem o seu próprio 

alfabeto (VALENTINI, 2009). 
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(...) período mais próspero da educação dos Surdos. Neste século, houve a 

fundação de várias escolas para Surdos. Além disso, qualitativamente, a 

educação do Surdo também evoluiu, já que, através da Língua de Sinais, eles 

podiam aprender a dominar diversos assuntos e exercer diversas profissões 

(HONORA; FRIZANCO, 2009, p. 22). 

 

Assim, até o ano de 1750, a maioria das pessoas Surdas não era alfabetizada ou 

instruída, mas, após a criação do Instituto Nacional para Surdos-Mudos, na França, essa 

realidade começou a ser transformada. Em 1790, Abbé Sicard (1742-1822) foi nomeado 

diretor desse Instituto. No entanto, com o falecimento de Sicard, o seu discípulo Massieu foi 

nomeado diretor, sendo que esse fato desencadeou uma disputa pelo poder entre dois 

estudiosos importantes da surdez, Itard e Gérando (HONORA; FRIZANCO, 2009). 

Baron Joseph Marie de Gérando (1772-1842) era filósofo, administrador, historiador e 

filantropo. Tornou-se diretor administrativo do Instituto, nomeou Jean Marc Itard (1774-

1838) como médico residente. Juntos, tornaram-se opositores da utilização da língua de sinais. 

Entretanto, após anos de trabalho com os Surdos, Gérando reconheceu a importância da 

utilização da língua Sinais para a educação dessa população (SILVA, 2009). 

Jean-Marc Itard foi um médico-cirurgião francês que, em 1814, se tornou médico 

residente no Instituto Nacional de Surdos-Mudos de Paris. Itard é conhecido como um 

educador de Surdos que utilizou as suas teorias educacionais com Victor de Aveyron (1788-

1828), cuja história foi dramatizada, em 1970, no filme A Criança Selvagem, que foi dirigido 

por François Truffaut. Itard realizou experimentos com os estudantes surdos do Instituto, 

porém, as suas tentativas foram inúteis para restaurar a audição desses alunos. Itard procurou 

entender quais são as causas da surdez, porém, sem sucesso (SILVA, 2009). 

Assim, os próximos passos de Itard foram aplicar choques elétricos e terapias com 

sanguessuga e dissecar cadáveres de Surdos; realizar cirurgias do ouvido, que provocaram 

fraturas cranianas e morte de alunos (SILVA, 2009). Porém, “após 16 anos de trabalho 

incessante para chegar à oralização, Itard rendeu-se ao fato de que o Surdo só pode ser 

educado por meio de Língua de Sinais” (HONORA; FRIZANCO, 2009, p. 23). 

Nos Estados Unidos, a educação dos Surdos ocorreu com maior dificuldade do que na 

Europa, pois a primeira escola para Surdos, denominada de Hartford School, foi inaugurada 

somente em 1817. Inicialmente, utilizaram a língua de Sinais Francesa, que se modificou no 

decorrer do tempo, para se transformar na Língua Americana de Sinais (ASL). Em 1864, 

Edward Gallaudet (1837-1917), educador, fundou a primeira faculdade para Surdos, em 

Washington. Contudo, o Oralismo foi a principal forma de educação utilizada para os alunos 

Surdos (HONORA; FRIZANCO, 2009). 
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Nesse contexto histórico, ressalta-se que Alexander Graham Bell (1847-1922) foi um 

dos principais defensores do Oralismo. Esse cientista era filho de uma Surda, sendo que se 

casou com uma mulher que perdeu a audição quando era jovem. Bell foi uma personalidade 

de prestígio, pois foi cientista e inventor. Em 1876, inventou o telefone tentando produzir um 

acessório para Surdos. Em 1880, Bell, dentre outros defensores do oralismo, votou a favor da 

oralidade no Congresso Internacional de Surdo-Mudez, em Milão, na Itália (STROBEL, 

2009). 

Em consequência do avanço de práticas pedagógicas e da disseminação de instituições 

que educavam Surdos em toda Europa, em 1878, foi realizado o I Congresso Internacional 

sobre a Instrução de Surdos, que promoveu discussões e debates sobre as experiências 

educacionais. Nesse direcionamento, os “surdos tiveram algumas conquistas importantes, 

como o direito a assinar documentos, tirando-os da marginalidade social, mas ainda estava 

distante a possibilidade de uma verdadeira integração social” (LACERDA, 1998, n.p.). 

No entanto, em 1880, foi realizado o II Congresso Internacional, determinando o 

Oralismo como o método ideal para a educação dos Surdos. Dessa maneira, o oralismo 

começou a ser: 

(...) adotado oficialmente a partir do Congresso de Milão em 1880, quando 

foram excluídas todas as possibilidades do uso das línguas de sinais na 

educação do surdo. A partir de então, ela foi proibida nas escolas de surdos e 

em instituições que acolhiam surdos, inclusive nas suas próprias 

organizações (PERLIN, 2002, p. 41). 

 

O Oralismo trouxe consequências negativas para o aprendizado dos Surdos, pois 

aqueles que não se adaptavam a esse método eram considerados retardados. A proposta do 

Oralismo não trouxe muitos benefícios, principalmente para os Surdos profundos
18

, pois não 

eram capazes de realizar a leitura labial e nem emitir sons que os ouvintes pudessem 

compreender. 

Nesse sentido, o Oralismo desconsiderou a língua dos Surdos e as “questões 

relacionadas à cultura e à sociedade surda” (QUADROS, 1997, p. 23). Assim, desde o 

Congresso de Milão até a década de 1960, a linguagem oral foi considerada como a única 

forma de comunicação, pois o principal objetivo da filosofia oralista era desenvolver esse tipo 

de linguagem nos Surdos. 

Porém, a partir dessa década, as expectativas relacionadas com a filosofia oralista 

referentes ao desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita: 

                                                             
18

Surdos profundos são aqueles que apresentam dificuldades em ouvir sons muito altos, sendo que “não 

conseguem ou não desejam adquirir a língua oral e só se comunicam por meio da língua de sinais” (BRASIL, 

[2013?], p. 27). 
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(...) começaram a ser revistas de modo que, a partir de então, sucessos 

excepcionais passaram a não ser o bastante: era preciso torná-los regra. Um 

ultimato foi dado à filosofia de ensino oralista: ou ela demonstrava que podia 

obter melhores resultados a partir de novos desenvolvimentos metodológicos 

e instrumentais capazes de reverter o quadro, ou ela deveria descartada a 

favor de outra filosofia de ensino (CAPOVILLA, 2000, p. 103). 

 

Nesse direcionamento, outras maneiras para educar os Surdos foram elaboradas, 

inclusive a utilização de sinais. Desse modo, a: 

(...) redenção dos sinais só começou a tornar-se realidade a partir das 

pesquisas básicas seminais de Stokoe (1960) e seu instituto de pesquisas 

linguísticas na Universidade Gallaudet, em Washington, e, mais tarde, com 

Klima e Bellugi (1979). Desde então em todo o mundo ocorreu uma 

explosão de pesquisas acerca da estrutura linguística, como também, da 

psicologia, neurologia, educação, sociologia e antropologia (CAPOVILLA, 

2000, p. 104). 

 

De acordo com essa asserção, após quase 80 anos de Oralismo, a utilização da língua 

de “Sinais só voltou a ser aceito como manifestação linguística, a partir de 1970, com a nova 

metodologia criada, a Comunicação Total
19

, que preconizava o uso de linguagem oral e 

sinalizada ao mesmo tempo” (HONORA; FRIZANCO, 2009, p. 26). 

É importante ressaltar que, em 1971, no Congresso Mundial de Surdos, que foi 

realizado em Paris, na França, a língua de sinais começou a ser valorizada como uma 

abordagem educacional para o processo de ensino e aprendizagem dos Surdos devido às 

pesquisas e investigações desenvolvidas nos Estados Unidos com relação à abordagem da 

Comunicação Total (KOZLOWSKI, 2000). 

Até o final do século XX, a história mostra que os Surdos passaram por períodos 

difíceis, mas, também, com várias conquistas. Contudo, os processos educacionais e as 

filosofias de ensino desenvolvidas foram importantes para que a sociedade atual possa 

compreender as metodologias que foram utilizadas no passado para que se possam buscar 

melhores maneiras para a educação dos Surdos no presente e no futuro. 

 

1.2.1. Histórico da Educação de Surdos no Brasil 

 

Historicamente, no Brasil, a educação de Surdos teve início no governo imperial de D. 

Pedro II, estando relacionada com a criação da primeira escola de Surdos, denominada de 

Imperial Instituto de Surdos-Mudos (IISM), por meio da Lei nº 839, de 26 de Setembro de 

                                                             
19

A Comunicação Total  “advoga o uso de todos os meios que possam facilitar a comunicação, da fala sinalizada, 

a uma série de sistemas artificiais até os sinais” (CAPOVILLA, 2000, p. 104). 
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1857, no Rio de Janeiro, conhecida atualmente como Instituto Nacional de Educação de 

Surdos (INES). Nesse dia comemora-se o Dia Nacional dos Surdos. 

Então, o Imperador Dom Pedro II propôs a criação desse Instituto após conhecer o 

professor francês Hernest Huet (1822-1882), que havia ficado surdo aos 12 anos idade. Huet 

foi o primeiro professor dessa escola, sendo formado na corrente educacional criada pelo 

Abade L’Epée (1712-1789), na França, que utilizava a língua de sinais com os seus alunos 

franceses como base para a instrução formal.  

Nesse instituto, era direcionado para a educação literária e o ensino profissionalizante 

de meninos com idade entre 7 e 14 anos, o professor Huet ensinou os alunos Surdos 

brasileiros com a utilização da Língua de Sinais Francesa (LSF), mesclando-a com a Língua 

de Sinais que, naquela época, os Surdos no Brasil empregavam para se comunicarem. Esse 

fator estabeleceu uma conexão entre a Libras e a LSF (PERLIN, 2002). 

Assim, o professor Huet trouxe para o Brasil o alfabeto manual e alguns sinais 

franceses para que a educação dos Surdos fosse realizada com a utilização da língua de sinais. 

Porém, esse método foi utilizado por pouco tempo, pois, em 1871, houve tentativas de 

introduzir a filosofia oralista nessa instituição, mas sem resultados positivos. Em 1861, por 

causa de problemas pessoais, Huet se exonerou da função de diretor desse Instituto (MOURA, 

2000). 

Em 1873, o ensino profissionalizante foi inserido nesse Instituto, que tinha vagas para 

100 alunos de todo o Brasil, porém, somente 30 delas eram financiadas pelo governo imperial 

(PERLIN, 2002). Os “alunos tinham de 9 a 14 anos e participavam de oficinas de sapataria, 

encadernação, pautação e douração” (PERLIN, 2002, p. 27). 

Posteriormente, o Instituto modificou a filosofia de ensino devido às normas 

estabelecidas no Congresso de Milão. Contudo, apesar de o: 

(...) Congresso de Milão, em 1880, ter decretado o ensino oral puro, o 

método de L’Epée continuou no Brasil até 1901. Nos anos seguintes, o 

Instituto caminhou para a concepção oralista na educação de surdos e, em 

1930, instaurou-se definitivamente a visão clínica, quando o Instituto passou 

a fazer parte do Ministério da Educação e Saúde (PERLIN, 2002, p. 75). 

  

Ressalta-se que durante muitas décadas, esse Instituto foi a única instituição oficial 

que recebeu alunos Surdos do Brasil e da América Latina. Em 1951, o Ministério da 

Educação (MEC) promoveu a instalação de cursos especializados para formação de 

professores com a regulamentação do ensino do Curso Normal de Formação de Professores 

para Surdos-Mudos (RINALDI, 1998). 
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Nesse sentido, desde o início da década de 1950, os Surdos brasileiros começaram a 

serem apoiados por: 

(...) uma escola especializada para a sua educação, obtendo a oportunidade 

de criar a Língua Brasileira de Sinais (Libras), mistura da língua de sinais 

francesa com os sistemas de comunicação já usados pelos surdos das mais 

diversas localidades brasileiras. Atualmente o Instituto é um Centro 

Nacional de Referência na área da surdez. Com todas as instruções passadas 

em Libras (Língua Brasileira de Sinais), o Instituto ainda ministra o 

português como segunda língua (RINALDI, 1998, p. 284). 

 

É importante enfatizar as conquistas e os movimentos relacionados com a 

Comunidade Surda Brasileira nos últimos 140 anos (Quadro 5). 

 

Quadro 05: Conquistas e movimentos da Comunidade Surda Brasileira 

Ano Conquistas e/ou movimentos da Comunidade Surda no Brasil 

1875 

Um ex-aluno do INES, Flausino José da Gama, aos 18 anos, publicou o livro intitulado 

Iconografia dos Signaes dos Surdos-Mudos, que foi o primeiro dicionário de língua de sinais 

no Brasil. 

1932 

O escultor surdo, Antônio Pitanga, pernambucano, formado pela escola de Belas Artes, foi o 

vencedor dos prêmios: Medalha de Prata para a escultura Menino Sorrindo, Medalha de 

Ouro para escultura Ícaro e o prêmio viagem à Europa com a escultura Paraguassú. 

1961 
O surdo brasileiro Jorge Sérgio L. Guimarães publicou no Rio de Janeiro o livro Até onde 

vai o Surdo, onde narra as suas experiências como uma pessoa surda em forma de crônicas. 

1969 
O padre americano Eugênio Oates publicou no Brasil o livro intitulado Linguagem das 

Mãos, que contém 1258 sinais fotografados. 

1977 

Foi criada a Federação Nacional de Educação e Integração dos Deficientes Auditivos 

(FENEIDA) que era composta apenas por pessoas ouvintes envolvidas com a problemática 

da surdez. O livro de poemas intitulado Ânsia de Amar escrito pelo surdo Jorge Sérgio 

Guimarães foi lançado após a sua morte. 

1987 

Foi fundada a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS), no Rio 

de Janeiro, que foi reestruturada da antiga ex-FENEIDA. A FENEIS conquistou a sua sede 

própria no dia 8 de janeiro de 1993, no Rio de Janeiro. 

1994 Foi fundada a Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS), em São Paulo. 

1997 
No mês de setembro, no Jornal Nacional, foi iniciado, pela primeira vez no Brasil, o acesso 

à exibição da legenda Closed Caption na televisão pela emissora Rede Globo. 

1999 
Foi lançada a primeira revista da FENEIS que tinha a capa ilustrada pelo desenhista surdo 

Silas Queirós. 

2002 

Formação de agentes multiplicadores em Libras em Contexto em MEC/FENEIS. 

A Lei 10.436/2002 reconhece a Libras como uma língua nacional que é oriunda das 

Comunidades Surdas brasileiras (BRASIL, 2002). 

2005 
Publicação no Diário Oficial da União do Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que 

regulamenta a Lei de Libras. 

2006 
Iniciou-se o curso de graduação em Letras/Libras oferecido pela Universidade Federal de 

Santa Catarina.  

2011 

Nos dias 19 e 20 de Maio de 2011, cerca de 4.000 surdos reuniram-se em Brasília em favor 

das Escolas Bilíngues para esse segmento da população. Essa manifestação originou o 

movimento Setembro Azul que movimentou os Surdos de todo o Brasil (BREGONCI, 2012). 
Fonte: Baseado em Strobel (2008) e complementado com outras referências relacionadas com a 

Comunidade Surda. 
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O conhecimento da história dos Surdos mostra que os membros desse grupo 

minoritário percorreram um trajeto cheio de imposições, de experimentos sem sucesso e com 

muito preconceito. Assim, durante muito tempo, os Surdos não tiveram chances de 

desenvolvimento pessoal e profissional na sociedade oralista contemporânea. Então, para que 

os Surdos possam viver em uma sociedade igualitária, existe a necessidade de que sejam 

aceitos como parte de uma cultura surda que utiliza uma língua diferente, rica e expressiva 

para se comunicarem. 

 

1.2.2. Filosofias Educacionais para Alunos Surdos 

 

Por meio do relato histórico da Educação para Surdos, é possível verificar a longa 

trajetória desse povo para alcançar os seus direitos e a sua cidadania. Assim, a história mostra 

que foi somente no século XV que houve iniciativas de educação para este público, na 

maioria das vezes, por objetivos que nem sempre eram educacionais.  

A primeira escola para pessoas Surdas no Brasil foi o Imperial Instituto Nacional para 

Surdos-Mudos, atualmente conhecido como INES. O Instituto foi inaugurado com uma 

filosofia de ensino baseada na metodologia francesa, trazida por Ernest Huet, que utilizava a 

língua de sinais para a comunicação. Contudo, após o Congresso de Milão, em 1880, o 

instituto aderiu à filosofia oralista (STROBEL, 2009). Como consequência, a: 

(...) educação do surdo reduziu-se ao ensino da oralização, os professores 

surdos foram expulsos, a língua de sinais foi banida e a comunidade surda 

foi excluída da política das instituições de ensino, por ser considerada um 

perigo para o desenvolvimento da linguagem oral (SACKS, 1998). Em 

resultado da concentração exclusiva da educação na oralização, o nível 

educacional do surdo caiu muito abaixo dos ouvintes (CAPOVILLA, 2000, 

p. 101). 

 

No início da década de 70, muitas pesquisas e investigações foram realizadas na área 

da Linguística, que buscavam instrumentos pedagógicos para suprir as lacunas deixadas pelo 

Oralismo. Nesse período, surgiu a filosofia educacional denominada Comunicação Total 

(BORDINHON, 2010), que permitiu o “uso de todos os meios que possam facilitar a 

comunicação, da fala sinalizada, a uma série de sistemas artificiais até os sinais” 

(CAPOVILLA, 2000, p. 104). 

Essa nova filosofia educacional também tinha o objetivo de permitir aos Surdos a 

aquisição e o desenvolvimento da linguagem falada. Assim, a Comunicação Total consiste na 

utilização simultânea de palavras e sinais por meio de uma língua oral e de uma língua 

sinalizada. Esse tipo de comunicação promoveu a utilização de qualquer recurso linguístico, 
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como, por exemplo, a língua de sinais, a linguagem oral ou os códigos manuais, para propiciar 

uma comunicação efetiva com as pessoas com surdez (CICCONE, 1990). Então, essa 

modalidade mista comunicacional: 

(...) produziu um problema que é até hoje contestado pelos surdos, ou seja, a 

mistura de duas línguas, a língua portuguesa e a língua de sinais resultando 

numa terceira modalidade que é o português sinalizado. E essa prática 

recebe denominação de bimodalismo, ou seja, que encoraja o uso simultâneo 

da língua de sinais e do português o que é inadmissível já que a estrutura de 

ambas [as] línguas são diferentes e é impossível [realizar]uma prática 

equilibrada (PERLIN; STROBEL, 2009, p. 21).  

 

Nessa época, diversos sistemas de sinais que foram criados, como, por exemplo, o 

Português Sinalizado e o Inglês Sinalizado, que contribuíram para aumentar a visibilidade da 

língua falada, ultrapassando a questão da leitura labial e ampliando a compreensão da língua 

oral. Então, após estudos, os pesquisadores e educadores constaram a inviabilidade da prática 

de utilizar duas línguas simultaneamente (COPAVILLA, 2000). 

Essa prática é denominada de bimodalismo, que consiste na utilização concomitante de 

uma língua oral e de uma língua de sinais, como, por exemplo, o Português e a Libras. 

Contudo, ressalta-se que a preservação da estrutura dessas duas línguas é impraticável 

(FERREIRA BRITO, 1993). 

A partir da década de 1970, houve uma conscientização de que a língua de sinais 

deveria ser utilizada independentemente da língua oral. Dessa maneira, surge a proposta de 

ensino da educação Bilíngue, que desde a década de oitenta vem se disseminando por todos os 

países do mundo. Nessa proposta educacional, os Surdos não são considerados como 

deficientes, mas como membros de uma cultura que possui língua própria, pois têm uma 

maneira peculiar de pensar e agir que devem ser respeitadas (GOLDFIELD, 2002). Nesse 

direcionamento, ser: 

(...) bilíngue não é só conhecer as palavras, estruturas das frases, enfim a 

gramática de duas línguas, mas também conhecer profundamente as 

significações sociais e culturais das comunidades linguísticas de que faz 

parte. De modo que o bilinguismo só pode ser associado ao biculturalismo, 

isto é, quando o indivíduo se identifica e convive, de fato, com os grupos 

linguísticos com quem mantém contato (ANDREIS-WITKOSKI, 2012, p. 

33). 

 

O bilinguismo é uma proposta educacional que recomenda que os Surdos sejam 

instruídos em duas línguas para possibilitar o seu acesso nos contextos social e escolar. Essa 

proposta considera a Língua de Sinais como a primeira língua, sendo que a língua materna 

que, no caso do Brasil é o português, é considerada como o segundo idioma. O pressuposto 

principal do bilinguismo é que os Surdos sejam bilíngues, pois é importante que adquiram a 
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língua de sinais como a língua materna e, como segunda língua, a língua oficial de seu país 

(PERLIN; STROBEL, 2009). 

No bilinguismo, a língua de sinais é importante para o desenvolvimento dos Surdos, 

pois propicia o desenvolvimento da comunicação e desempenha uma importante função de 

suporte do pensamento e de estimulador do desenvolvimento cognitivo e social em todos os 

campos do conhecimento (BRITO, 1993). 

No Brasil, o bilinguismo conseguiu o reconhecimento legal por meio do Decreto nº 

5.626/05, que regulamentou a Lei nº 10.436/2002. Esse decreto dispôs sobre: a) a inclusão da 

Libras como disciplina curricular, b) a formação dos professores, instrutores e 

tradutores/intérpretes de Libras, c) a certificação da proficiência em Libras, d) o ensino da 

Língua Portuguesa como segunda língua para alunos Surdos e d) a inclusão de alunos Surdos 

com a organização da educação bilíngue nos sistemas de ensino brasileiros. 

Nesse contexto, esse decreto inicia a desconstrução da visão hegemônica da surdez, 

pois possibilitou a regulamentação oficial dos direitos educacionais dos Surdos na Legislação 

Brasileira. 

 

1.3. Escola Especial: Um Atendimento Especializado e Diferenciado  

 

As escolas especiais têm um papel importante na sociedade em relação à educação de 

pessoas com deficiência. É importante ressaltar que, de acordo com os documentos oficiais, 

essas escolas não são consideradas como ambientes de segregação e/ou exclusão, pois servem 

de apoio para as escolas inclusivas no processo educacional. Dessa maneira, a Lei nº 7.853, de 

24 de Outubro de 1989, que dispôs sobre o apoio às pessoas com deficiências e à sua 

integração social estabeleceu em seu artigo 2º, no parágrafo único, no item c, a inserção no 

sistema educacional das escolas especiais públicas. 

Então, o Decreto Lei nº 3.289, de 20 de Dezembro de 1999, regulamentou essa lei ao 

definir que as escolas públicas deveriam oferecer programas de apoio para os alunos que 

estavam integrados no sistema regular de ensino ou em escolas especializadas, 

exclusivamente, quando a educação das escolas comuns não pudesse satisfazer ao bem estar e 

às necessidades educativas ou sociais dos alunos. Existe uma reorientação para que as escolas 

especiais prestem apoio para os programas de inclusão
20

 (BRASIL, 2006a). 

                                                             
20

É importante ressaltar que existe um entendimento de que a inclusão dos alunos significa a sua integração no 

ambiente escolar. Contudo, esses conceitos não possuem o mesmo significado, pois de acordo com o Modelo de 

Integração, os alunos com necessidades especiais precisam estar preparados para se adaptarem às normas, 



49 

 

Nesse sentido, as escolas especiais providenciam um atendimento especializado e 

diferenciado, pois dispõem de profissionais, como, por exemplo, fonoaudiólogos, psicólogos 

e assistentes sociais que se organizam com o objetivo de oferecer: 

(...) apoio às escolas comuns, através de capacitações dos professores, 

suporte de recursos didáticos e tecnológicos específicos e oferecimento de 

complementação curricular aos alunos público da Educação Especial que 

estão matriculados nas escolas de ensino comum (MINAS GERAIS, 2014, p. 

25). 

 

De acordo com essa asserção, existem, por um lado, as escolas que “implementam 

processos de educação inclusiva – aprendizado conjunto, em salas comuns – e, de outro, 

entidades que mantêm escolas especiais, onde só estudam crianças e jovens com deficiência” 

(BRASIL, 2006a, p. 11).Além disso, existe a necessidade de que se entendam as: 

(...) escolas especiais, como suporte ao processo de inclusão dos alunos com 

necessidades educacionais especiais na escola regular comum, a 

coordenação entre os serviços de educação, saúde e assistência social 

aparece como essencial, apontando, nesse sentido, a possibilidade das 

escolas especiais funcionarem como centros de apoio e formação para a 

escola regular, facilitando a inclusão dos alunos nas classes comuns ou 

mesmo a frequência concomitante nos dois lugares (BRASIL, 2005, p. 20). 

 

Consequentemente, os autores do Documento Subsidiário à Política de Inclusão 

(BRASIL, 2005) utilizaram uma proposta semelhante aos pressupostos da Declaração de 

Salamanca, que abordou “uma importante contribuição às escolas regulares que os 

profissionais das escolas especiais podem fazer [que] refere-se à provisão de métodos e 

conteúdos curriculares às necessidades individuais dos alunos” (UNESCO, 1994, p. 6). 

Essa declaração também mostrou a necessidade de políticas educacionais que 

considerem as diferenças e as especialidades de cada indivíduo para que possam enfatizar a 

comunicação entre as pessoas Surdas por meio da valorização de suas línguas ou linguagens. 

Nesse sentido, a Declaração de Salamanca indica a: 

(...) importância da linguagem de signos como meio de comunicação entre 

os surdos, por exemplo, deveria ser reconhecida e provisão deveria ser feita 

no sentido de garantir que todas as pessoas surdas tenham acesso a educação 

em sua língua nacional de signos. Devido às necessidades particulares de 

comunicação dos surdos e das pessoas surdas/cegas, a educação deles pode 

ser mais adequadamente provida em escolas especiais ou classes especiais e 

unidades em escolas regulares (UNESCO, 1994, p.7). 

 

 Nesse direcionamento, um dos pressupostos da Declaração de Salamanca destaca a 

importância das escolas auxiliarem os alunos com necessidades educacionais especiais para 

                                                                                                                                                                                              
padrões e condições das escolas enquanto no Modelo da Inclusão são as escolas que precisam estar preparadas 

para atender as condições educacionais desses alunos. Para a obtenção de mais informações, consultar: 

<http://integrarnaoeincluir.blogspot.com.br/>. Acesso em 15 de Outubro de 2016. 
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que possam adquirir as habilidades de reflexão, criticidade e autonomia. Assim, de acordo 

com o decreto, os: 

(...) jovens com necessidades educacionais especiais deveriam ser auxiliados 

no sentido de realizarem uma transição efetiva da escola para o trabalho. 

Escolas deveriam auxiliá-los a se tornarem economicamente ativos e provê-

los com as habilidades necessárias ao cotidiano da vida, oferecendo 

treinamento em habilidades que correspondam às demandas sociais e de 

comunicação e às expectativas da vida adulta (UNESCO, 1994, p. 13). 
 

Contudo, a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) também reconhece que a 

escolarização dos alunos Surdos em escolas especiais deveria ser uma exceção, sendo 

recomendável somente quando pode ser demonstrado que a educação nas classes comuns não 

consegue satisfazer às necessidades educativas ou sociais desses alunos. Por outro lado, o 

Ministério da Educação recomenda que a: 

(...) educação escolar de alunos que apresentam necessidades educacionais 

especiais e que requeiram atenção individualizada nas atividades da vida 

autônoma e social, bem como ajudas e apoios intensos e contínuos e 

flexibilizações e adaptações curriculares tão significativas que a escola 

comum não tenha conseguido prover – pode efetivar-se em escolas especiais, 

assegurando-se que o currículo escolar observe as diretrizes curriculares 

nacionais para as etapas e modalidades da Educação Básica e que os alunos 

recebam os apoios de que necessitam. É importante que esse atendimento, 

sempre que necessário, seja complementado por serviços das áreas de Saúde, 

Trabalho e Assistência Social (BRASIL, 2006a, p. 323). 

 

A Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), em consonância 

com a Declaração de Salamanca, aborda a importância de realizar projetos que auxiliem os 

alunos a serem inseridos no mundo do trabalho e se tornarem autônomos. Por exemplo, o item 

IV, capítulo V, artigo 59 aponta que para as pessoas com deficiências a: 

Educação especial para o trabalho visa a sua efetiva integração na vida em 

sociedade, inclusive [oferecendo] condições adequadas para os que não 

revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante 

articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 

apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 

psicomotora (BRASIL, 1996, p. 21). 
 

Nesse direcionamento, a educação especial no sistema de ensino pode ser considerada 

como uma “ampliação do regulamento das escolas especiais para prestarem apoio e 

orientação aos programas de integração, além do atendimento específico” (BRASIL, 2006a, p. 

159). 

No entanto, o atendimento à demanda de “especialização dos professores para o 

atendimento nas (...) escolas especiais” (BRASIL, 2006a, p. 159) se constitui um grande 

obstáculo a ser transposto e um grande objetivo a ser alcançado. A Lei n°. 10.172/01, que 
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aprovou o Plano Nacional de Educação, instituiu o atendimento extraordinário dos alunos 

com deficiências em escolas especiais. De acordo com esse contexto, ressalta-se que a: 

(...) escola regular comum em cumprimento à legislação deve receber todo e 

qualquer aluno, [enquanto] a escola especial ainda mantém certos critérios 

de seleção, os quais permitem que não receba alguns casos com quadros 

psíquicos graves e/ou deficiências múltiplas (BRASIL, 2005,p. 26). 

 

Contudo, essa abordagem pode evidenciar uma contradição em relação à educação 

especial, que se caracteriza como um importante paradoxo nas políticas públicas destinadas 

para os alunos com deficiências. Nesse direcionamento, o Guia de Orientação da Educação 

Especial da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, aponta que a: 

(...) escola especial, frente ao processo de inclusão, deve transformar-se, 

romper com o papel assistencialista, cujas prioridades eram o cuidado 

pessoal, a clínica e a socialização dos alunos com deficiências e transtornos 

globais do desenvolvimento, organizando-se para o oferecimento de apoio às 

escolas comuns, através de capacitações dos professores, suporte de recursos 

didáticos e tecnológicos específicos e oferecimento de complementação 

curricular aos alunos público da Educação Especial que estão matriculados 

nas escolas de ensino comum (MINAS GERAIS, 2014, p. 25). 

 

É importante ressaltar que, de acordo com a Secretaria Estadual de Educação de 

Minas Gerais, a Educação Inclusiva parte do princípio de que: 

(...) todos têm o direito de acesso ao conhecimento sem nenhuma forma de 

discriminação. Tem como objetivo reverter a realidade histórica do país 

marcada pela desigualdade e exclusão. A política educacional inclusiva da 

rede pública estadual de educação é orientada pelo reconhecimento deste 

direito, respeito à individualidade e valorização da diversidade (MINAS 

GERAIS, 2014, p. 7). 
 

Assim, com relação ao estado de Minas Gerais, as escolas especiais estaduais são 

orientadas e regulamentas pela Secretaria Estadual de Educação Especial. O quadro 06 mostra 

algumas similaridades e diferenças entre a escola especial e as escolas inclusivas do estado de 

Minas Gerais, que têm alunos surdos matriculados no sistema público de ensino.  
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Quadro 06: Similaridades e diferenças entre a escola especial lócus da pesquisa e as escolas 

inclusivas do estado de Minas Gerais 

Especificidades das 

Escolas 

Escola Especial para aluno(s) Surdo(s) 

do estado de Minas Gerais 

Escola Inclusiva do estado 

de Minas Gerais com 

presença de aluno(s) 

Surdo(s) 

Número de alunos 

por turma 
De 08 a 15 alunos. 

Aproximadamente, de 30 a 

35 alunos, podendo ter, de 1 

a 15 alunos Surdos. 

Atendimentos 

especiais 

(diferenciados) 

Equipe multidisciplinar composta por 

profissionais de diferentes áreas como, por 

exemplo, psicologia, assistência social, 

fonoaudiologia e fisioterapia. Atendimento 

Educacional Especializado (AEE). Oficinas 

pedagógicas. 

Atendimento Educacional 

Especializado (AEE). 

Exigências para a 

contratação de 

professores e de mais 

profissionais 

Curso de Libras
21

 e habilitação na área. Habilitação na área. 

Língua de instrução 
Libras. Em alguns casos Libras e Português 

(sem presença de intérprete). 

Português (com presença de 

intérprete de 

Libras/Português) 

Línguas ensinadas Português, Inglês e Libras. 
Português e Inglês ou 

Espanhol. 

Avaliação 

100 pontos para serem distribuídos em 

bimestres por meio de avaliações somativas 

e formativas. 

100 pontos para serem 

distribuídos em bimestres (ou 

trimestres) por meio de 

avaliações somativas e 

formativas. 

Recebimento de livro 

didático 
Sim

22
. Sim. 

Carga horária de 

aulas 

15 aulas semanais (EJA) mais os 

atendimentos oferecidos pela equipe 

multidisciplinar
23

. 

20 aulas semanais. 

Fonte: Adaptado de Coura (2016). 

 

É importante ressaltar que, apesar de existirem algumas similaridades entre as escolas 

especiais de Minas Gerais, cada uma delas atende a um público específico. Dessa maneira, a 

escola especial tem potencial para oferecer um atendimento diferenciado aos alunos Surdos, 

proporcionando-lhes oportunidades de aprendizagem que valorizem a sua língua e a sua 

cultura. 

                                                             
21

Não é exigido fluência em Libras. 
22

Não é utilizado pelos professores e alunos devido a escolhas internas da equipe pedagógica. 
23

Os atendimentos oferecidos pela equipe multidisciplinar são:os acompanhamentos psicológico, 

fonoaudiológico e fisioterapêutico; a assistência social, as oficinas pedagógicas e o atendimento educacional 

especializado. Contudo, ressalta-se que os acompanhamentos possuem objetivos educacionais, não sendo, 

portanto, tratamentos clínicos. 
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Além disso, essas escolas servem de apoio e referência às escolas inclusivas, que por 

sua vez tem o objetivo de respeitar a individualidade de cada educando e valorizar a sua 

diversidade. Porém, em geral, na escola especial, a: 

(...) visão que se tem de surdez, centra-se em aspectos clínico-terapêuticos, 

ou seja, a surdez é vista como deficiência; já a escola bilíngue foca em uma 

perspectiva sócio-antropológica da surdez que vê o surdo como diferente, 

respeitando sua cultura e língua; enquanto a escola inclusiva propõe uma 

visão aparentemente sócio-antropológica, mas que acaba, na maioria das 

vezes, realizando um trabalho em que um conceito clínico-terapêutico da 

surdez é mais acentuado (COURA, 2016, p. 60). 

 

Na visão clínico-terapêutica é aconselhável que as crianças com surdez sejam 

“encaminhada[s] o mais cedo possível a uma escola especializada, para que possa[m] receber 

estimulação auditiva e oral adequada, adquirindo um desenvolvimento próximo aos padrões 

de normalidade
24

” (BRASIL, 2006b, p. 68, itálico do professor-pesquisador). Além disso, a 

história mostra que durante, aproximadamente, meio século a educação dos Surdos foi 

conduzida nesse modelo, o que: 

(...) acarretou no seguinte resultado: uma parcela mínima de surdos 

conseguiu desenvolver uma forma de comunicação sistematizada, seja oral, 

escrita ou sinalizada, e a maioria foi excluída do processo educacional ou 

perpetuou-se em escolas ou classes especiais, baseadas no modelo clínico-

terapêutico (BRASIL, 2006b, p.70). 

 

No entanto, de acordo com o Guia de Orientações da Educação Especial de Minas 

Gerais (MINAS GERAIS, 2014), a “escola especial, frente ao processo de inclusão, deve 

transformar-se, romper com o papel assistencialista, cujas prioridades eram o cuidado pessoal, 

a clínica e a socialização dos alunos com deficiências” (p. 20) para que possa propiciar um 

atendimento complementar e/ou suplementar para a formação dos alunos Surdos que tem 

como objetivo desenvolver a sua autonomia na escola e na comunidade. 

Nesse direcionamento, as várias reivindicações do Movimento Surdo, bem como a 

busca por um espaço democrático de discussão junto ao MEC possibilitaram a criação de um 

Grupo de Trabalho (GT) designado pelas Portarias n
o
 91/2013 e n

o
 1.060/2013 do SECADI, 

que publicou o Relatório do GT que apresenta “um planejamento linguístico prevendo a 

educação bilíngue de surdos” (BRASIL, 2014, p. 8). 

                                                             
24

Na visão clínico-terapêutica, “à medida que a surdez é uma deficiência e aquisição de linguagem será a maior 

dificuldade, cabe então, aos terapeutas, a tarefa de minimizar a deficiência buscando igualar o surdo ao ouvinte, 

treinando a comunicação oral. Assim, o surdo pode também falar, e isto o aproxima do ouvinte [ou seja], da 

normalidade” (BRASIL, 2013?, p. 63). 
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Esse relatório também forneceu orientações sobre a elaboração de uma política pública 

bilíngue que considera as especificidades educacionais dos Surdos. No entanto, apesar das 

reivindicações para a implementação da educação bilíngue, a maioria das escolas brasileiras 

adota a política da inclusão, sendo que algumas dessas instituições de ensino ainda são 

denominadas escolas especiais. 

Contudo, enquanto a proposta bilíngue não se desenvolve de maneira efetiva, o Guia 

de Orientações da Educação Especial de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2014) recomenda 

que as escolas especiais organizem-se para apoiaram as escolas inclusivas através de 

capacitação dos professores, suporte de recursos didáticos e tecnológicos específicos e 

oferecimento de complementação curricular para os alunos da Educação Especial que estão 

matriculados nas escolas públicas. 

 

1.4. Língua Brasileira de Sinais (Libras) 

 

Historicamente, foi a partir da miscigenação da antiga Língua de Sinais Brasileira com 

a Língua de Sinais Francesa que nasceu a Língua Brasileira de Sinais - Libras (MOURA, 

2000). Nesse sentido, no caso da Libras, o: 

(...) canal perceptual é diferente, por ser uma língua de modalidade gestual 

visual, a mesma não teve sua origem da língua portuguesa; que é constituída 

pela oralidade, portanto considerada oral-auditiva; mas em uma outra língua 

de modalidade gestual visual, a Língua de Sinais Francesa, apesar de a 

Língua Portuguesa ter influenciado diretamente a construção lexical da 

Língua de Brasileira de Sinais, mas apenas por meio de adaptações por 

serem línguas em contato (ALBRES, 2005, p.1).  
 

Em 1875, foi publicado o livro intitulado Iconographia dos Signaes dos Surdos-

Mudos, de autoria de Flausino José da Costa Gama, que é considerado como a primeira obra 

de língua de sinais produzida no Brasil. Esse livro foi escrito com litogravuras para facilitar a 

comunicação entre os alunos surdos e os professores ouvintes do INES, sendo que contém 

382 sinais, excetuando-se o alfabeto manual (SOFIATO; REILY, 2011). 

Porém, em 1880, no Congresso Internacional de Educação de Surdo, que foi realizado 

em Milão, na Itália, foi rejeitada a utilização da Língua de Sinais nas escolas de surdos, 

proibindo que os alunos se expressassem e se comunicassem nessa língua. A partir desse 

congresso, houve a valorização do método oral que foi considerado superior à língua de 

sinais. 

Posteriormente, seguindo uma tendência mundial, em 1911, o INES estabeleceu o 

oralismo puro como filosofia educacional no processo de ensino e aprendizagem, ignorando 
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quase três décadas da utilização da língua de sinais nessa escola. Dessa maneira, a língua de 

sinais começou a ser desvalorizada e desprezada nos meios educacionais e também pela 

sociedade (DINIZ, 2010). Contudo, a Língua de Sinais continuou a ser utilizada em sala de 

aula até o final da década de 1950, bem como nos pátios e corredores da escola a partir do ano 

de 1957, quando a sua utilização foi proibida nessa escola (ALBRES, 2005). 

Nesse contexto, os alunos Surdos se escondiam nos refeitórios e dormitórios do INES 

para se comunicarem. No entanto, em anos posteriores, a língua de sinais que utilizavam de 

uma maneira oculta estava formada como um sistema linguístico. Então, essa língua foi 

difundida pelo Brasil, pois os alunos do INES eram oriundos de outros estados brasileiros, 

além do Rio de Janeiro, e, quando regressavam para os seus lares, ensinavam a língua de 

sinais que adquiriram nessa escola (DINIZ, 2010). 

Na década de 1980, as pesquisas linguísticas e pedagógicas focalizaram a importância 

da utilização da Língua de Sinais no processo de aprendizagem. Na década seguinte, em 

função da necessidade de melhorar a qualidade do ensino nas salas de aula do INES, os 

monitores surdos atuavam como mediadores na transmissão e no processo de ensino e 

aprendizagem entre os professores ouvintes e os alunos Surdos (DINIZ, 2010). 

No início da década de 2000, a comunidade surda do Brasil, as associações de surdos e 

a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS) se consagram 

vitoriosos em sua luta pela valorização da língua de sinais e pela sua importância na área 

educacional (DINIZ, 2010). Então, em 2002, a Libras foi reconhecida como meio legal de 

comunicação e expressão utilizada pelas comunidades surdas no Brasil (BRASIL, 2002). 

Assim, a Lei nº 10.436 promulgada em 24 de abril de 2002, estabeleceu em seu 

Parágrafo único que a Língua Brasileira de Sinais é a “forma de comunicação e expressão, em 

que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, 

constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de 

pessoas surdas do Brasil” (BRASIL, 2002, n.p.). 

Nesse contexto, a partir do momento que a Libras é “reconhecida como língua, como 

todas as outras línguas orais, com estruturas gramaticais próprias, perde o status de mímica e 

gesto, passando a não ser considerada como linguagem. Por isso, não se diz Linguagem 

Brasileira de Sinais, e sim Língua Brasileira de sinais” (ALMEIDA, 2013, p. 23). 

Em 2005, com o Decreto nº 5.626, a Língua Brasileira de Sinais se tornou uma 

disciplina obrigatória nos cursos de licenciatura e fonoaudiologia (BRASIL, 2005). Nesse 

direcionamento, a Libras assumiu um papel linguístico em destaque na educação brasileira, 
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gerando oportunidade de socialização, interação e participação das pessoas Surdas em 

qualquer espaço social (ALMEIDA, 2013). 

Na Libras, “os sinais são os itens lexicais da língua de sinais, dotados de significado, 

arbitrários na relação entre o significado e o significante, de modo visual. Os sinais expressam 

sentimentos, emoções, inclusive ideias abstratas” (ALMEIDA, 2013, p.24). Então, a Libras é 

uma língua independente da língua oral, que dispõe dos mesmos níveis linguísticos de análise, 

sendo, assim, tão complexa quanto as línguas faladas. 

O alfabeto manual de Libras ou datilologia é um sistema simbólico e icônico que 

representa as letras do alfabeto das línguas orais em sua forma escrita por meio das mãos. 

Esse alfabeto é utilizado “quando não existe ou se desconhece um [sinal] equivalente (...) à 

palavra ou conceito na língua de sinais; para nomes próprios; para títulos de trabalhos; para 

explicar o significado de um sinal para um ouvinte que conheça o alfabeto manual” (BISOL; 

VALENTINI, 2011b, p.1). A figura 01 mostra o alfabeto manual de Libras ou datilologia. 

 

Figura 01: Alfabeto manual de Libras 

 
Fonte: Almeida (2013, p.31). 

 

O alfabeto manual de Libras consiste na soletração de letras e numerais com as mãos. 

Assim como o alfabeto, os números também são representados manualmente na Libras. A 

figura 02 mostra a representação dos números em Libras. 
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Figura 02: A representação dos números em Libras 

 
Fonte: Almeida (2013, p.31). 

 

É importante enfatizar que a principal característica da Língua Brasileira de Sinais é a 

sua modalidade gestual-visual-espacial. Contudo, ainda persiste a percepção equivocada de 

que os sinais realizados para comunicação são somente desenhos no ar ou mímica 

(QUADROS; KARNOPP, 2004). Porém, devido à natureza linguística da Libras, a: 

(...) realização de um sinal pode ser motivada pelas características do dado 

da realidade a que se refere, mas isso não é uma regra. A grande maioria dos 

sinais da LIBRAS são arbitrários, não mantendo relação de semelhança 

alguma com seu referente (STROBEL; FERNANDES, 1998, p. 4). 

 

Assim, um sinal icônico tem a característica de representar um determinado objeto de 

maneira semelhante à realidade, pois lembra o seu significado. Por exemplo, uma foto é 

icônica, pois reproduz e representa a imagem do referente, ou seja, da pessoa ou do objeto que 

foi fotografado. Similarmente, vários sinais da Libras correspondem aos gestos que aludem à 

imagem de seu significado na realidade. 

Nesse sentido, o gesto da mão fechada como se estivesse pegando a escova de dente 

realizando movimentos repetidos em frente à boca lembra exatamente os movimentos ao 

escovar os dentes (Figura 03). 

 

Figura 03: Sinal icônico de escovar os dentes 

 
Fonte: Capovilla e Raphael (2001). 
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Porém, ressalta-se que os sinais icônicos não são iguais em todas as línguas, pois cada 

sociedade pode captar facetas ou características diferentes do mesmo referente, representando 

convencionalmente os seus próprios sinais (STROBEL; FERNANDES, 1998). Por outro lado, 

o sinal que não mantém uma determinada semelhança ou característica com uma dada 

representação da realidade é denominado de sinal arbitrário, como, por exemplo, os gestos 

para pessoa e perdoar. A figura 04 mostra o sinal arbitrário para pessoa e perdoar. 

 

Figura 04: Sinal arbitrário para Pessoa e Perdoar 

 
Fonte: Strobel e Fernandes (1998). 

 

Por muito tempo as línguas de sinais não eram consideradas como línguas por serem 

icônicas, então, não poderiam representar conceitos complexos e abstratos. Porém, estudos 

mostram que, atualmente, as línguas de sinais podem representar qualquer conceito complexo 

e abstrato (STROBEL; FERNANDES, 1998). 

A Libras, como qualquer outra língua, também apresenta variações e dialetos 

regionais. Dessa maneira, as variações na representação dos sinais nas regiões de um mesmo 

país são denominadas de Variação Regional. As variações que existem na configuração das 

mãos e/ou nos movimentos sem que haja modificações no sentido do sinal são denominadas 

de Variação Social. Por outro lado, com o passar do tempo, um sinal pode sofrer alterações, 

denominadas de Mudanças Históricas, que são provenientes dos costumes e hábitos da 

geração que o utiliza (STROBEL; FERNANDES, 1998). 

Essas variações e características fortalecem a existência da Libras como uma língua e, 

assim como as línguas orais, tem a capacidade para transmitir ideias, conceitos e costumes 

dos membros de um grupo cultural denominado de Comunidade Surda (STROBEL; 

FERNANDES, 1998). A figura 05 mostra algumas variações e mudanças na Libras. 
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Figura 05: Variações e mudanças de alguns sinais em Libras 

 
Fonte: Adaptado de Strobel e Fernandes (1998). 

 

Na Libras, os sinais são formados por meio das articulações com as mãos e com o 

corpo, que dependem da combinação de três aspectos importantes: a) um formato específico 

feito com as mãos, b) um determinado lugar do corpo ou em frente ao corpo que o sinal é 

feito e c) o movimento das mãos. 

Essas articulações com as mãos e com o corpo que compõem a estrutura da Libras são 

denominadas de parâmetros, que podem ser comparados aos fonemas
25

 e, às vezes, aos 

morfemas
26

 (ALMEIDA, 2013). Os parâmetros são: configuração de mão (CM), movimento 

(M), ponto de articulação (PA), orientação (O) e expressão facial e/ou corporal. O quadro 07 

mostra os cinco parâmetros da Libras com as suas respectivas definições. 

                                                             
25

No nível fonológico, as línguas são formadas por fonemas, que somente têm valor contrastivo, pois não 

possuem significado. Porém, a partir das regras de cada língua, os fonemas se combinam para formar os 

morfemas que se combinam para formar as palavras. Por exemplo, na língua portuguesa, os fonemas {M} {N} 

{E} {I} {A} {S} podem se combinar e formar a palavra {MENINAS} (ALMEIDA, 2013). 
26

No nível morfológico, a palavra MENINAS é formada pelos morfemas {MENIN} {A} {S}. Diferentemente 

dos fonemas, cada um destes morfemas tem um significado, pois {MENIN} é o radical desta palavra que 

significa criança, o morfema {A} significa o gênero feminino e o morfema {S} significa o plural (ALMEIDA, 

2013). 
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Quadro 07: Os cinco parâmetros da Libras 

Parâmetros Definição 

Configuração das 

mãos 

Essa configuração está relacionada com os formatos realizados com as mãos, 

que podem ser obtidos por meio da datilologia (alfabeto manual) ou de outras 

formas realizadas pela mão predominante (mão direita para os destros e mão 

esquerda para os canhotos), ou pelas duas mãos (ambidestro) dos emissores ou 

dos sinalizadores, ou seja, da pessoa que realiza o sinal. Por exemplo, os sinais 

para aprender, laranja e amar têm a mesma configuração de mão (ALMEIDA, 

2013). A figura 06 mostra a configuração de mãos para esses sinais. 

Ponto de 

articulação 

É o lugar onde incide a mão predominante configurada pode toca alguma parte 

do corpo ou estar em um espaço neutro vertical (do meio do corpo até à cabeça) 

e horizontal (à frente do emissor). Os sinais Trabalhar e Brincar são realizados 

no espaço neutro enquanto os sinais Aprender e Pensar são realizados na testa 

(ALMEIDA, 2013, p. 79). A figura 07 mostra o ponto de articulação dos sinais 

trabalhar, brincar, aprender e pensar. 

Movimento 

Os sinais podem ter um movimento ou não, que é definido como um parâmetro 

complexo que pode envolver uma vasta rede de formas e direções, desde os 

movimentos internos da mão, os movimentos do pulso e os movimentos 

direcionais no espaço (ALMEIDA; ALMEIDA, 2012, p. 11). A figura 08 

mostra os possíveis movimentos para a realização dos sinais de Libras 

enquanto a figura 09 mostra o movimento em espiral do sinal para barco. 

Orientação 

É a direção da palma da mão durante a execução de um determinado sinal da 

Libras, como, por exemplo, para cima, para baixo, para o lado e para a frente. 

Também pode ocorrer a mudança de orientação da mão durante a execução de 

um sinal [que pode significar ideia de oposição, contrário ou concordância] 

(STROBEL; FERNANDES, 1998). A figura 10 mostra a orientação de diversos 

sinais da Libras enquanto a figura 11mostra a orientação dos sinais gostar e 

não gostar. 

Expressão 

facial/corporal 

As expressões facial e corporal podem traduzir alegria, tristeza, raiva, amor e 

encantamento, fornecendo mais sentido à Libras e, em alguns casos, 

determinando o significado de um sinal (STROBEL; FERNANDES, 1998). A 

figura 12 mostra a expressão facial/corporal para os sinais triste e cansando. 
Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador. 

 

Figura 06: Configuração das mãos para os sinais Aprender, Laranja e Amar 

 
Fonte: Almeida (2013, p. 79). 
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Figura 07: Ponto de articulação dos sinais trabalhar, brincar, aprender e pensar 

 
Fonte: Adaptado de Almeida, 2013. 

 
Figura 08: Movimentos necessários para realizar os sinais de Libras 

 
Fonte: Almeida e Almeida (2012, p. 11). 

 

 

Figura 09: Movimentação em espiral do sinal de barco 

 
Fonte: Almeida e Almeida (2012, p. 11). 



62 

 

Figura 10: Orientação de diversos sinais da Libras 

 
Fonte: Itiro (2013, p. 24). 

 

 

Figura 11: Orientação dos sinais gostar e não gostar 

 
Fonte: Itiro (2013, p. 23). 
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Figura 12: Expressão facial/corporal para os sinais triste e cansando 

 
Fonte: Almeida (2013, p. 81). 

 

Na língua de sinais a exploração do espaço físico e a utilização do próprio corpo são 

importantes elementos para uma boa comunicação, pois o “uso do espaço favorece a 

iconicidade, uma vez que ele é mais palpável do que o tempo, que é a dimensão utilizada 

pelas línguas orais-auditivas” (BERNADINHO, 2012, p. 251). A iconicidade presente em 

vários sinais possibilita uma confusão errônea da língua de sinais com as mímicas ou os 

gestos. 

Contudo, o espaço no qual os sinais são realizados ou o espaço neutro nas línguas de 

sinais são utilizados para: 

(...) marcação e identificação dos referentes, sendo esses identificados em 

pontos específicos no espaço de referenciação. Além desse uso, o espaço 

neutro ou a localização física à frente do sinalizador é utilizado para a 

realização das construções gramaticais com verbos espaciais e de 

concordância, e também para a realização de construções usando 

classificadores (CLs) (BERNADINHO, 2012, p. 251). 

 

Na Libras, os classificadores são as formas representadas pelas configurações das 

mãos, dos braços, dos dedos e de todo o corpo para transmitir conceitos, ideias, ações, 

formatos de objetos e situações que possibilitam a representação da realidade para 

complementar o sentido de uma frase, de uma situação ou de um sinal. Os classificadores 

auxiliam na construção da estrutura sintática da língua de sinais por meio de recursos 

corporais que possibilitam as relações gramaticais complexas e abstratas (BOMFIM, 2011). 

Por exemplo, uma pessoa pode estar andando devagar, correndo, subindo, descendo, 

andando distraído ou cambaleando. Nesses casos, não existem sinais padronizados para 

representar cada situação, mas sabe-se que há um único verbo relacionado com a ação de 

andar. Porém, existe a necessidade de que os classificadores sejam utilizados para indicar 

cada representação, sendo que o movimento realizado com as mãos se modificará para cada 



64 

 

uma dessas situações, pois quem estiver sinalizando deve utilizar os classificadores para 

representar pessoas andando (BRASIL, 1997a). 

A figura 13 mostra alguns classificadores para representar uma pessoa andando em 

diferentes contextos, sendo que na gravura 1 as duas imagens representam uma pessoa 

andando rápido ou correndo, na gravura 2 as quatro imagens representam uma pessoa 

andando ou passando em frente outra enquanto na gravura em 3 as cinco imagens representam 

uma pessoa subindo. 

 

Figura 13: Classificadores para representar o verbo andar em diferentes contextos 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

Nesse sentido, o “classificador em ANDAR (para pessoa) pode ser utilizado também 

com outros significados como ‘duas pessoas passeando’ ou ‘um casal de namorados’ (no caso 

das pontas dos dedos estarem voltadas para cima), ‘uma pessoa em pé’ (pontas dos dedos para 

baixo)” (BRASIL, 1997, p. 28). 

A figura 14 mostra a representação desse classificador pela configuração de mãos em 

V para uma pessoa andando enquanto a figura 15 mostra a representação desse classificador 

para duas pessoas passeando ou namorando. 
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Figura 14: Classificador para representar uma pessoa andando 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

Figura 15: Classificador para representar duas pessoas passeando ou namorando 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

A utilização dos classificadores está relacionada com as experiências de cada 

indivíduo com a sua cultura, pois “ao nos referirmos a esse tipo de sistema, desencadeamos 

outras análises que abarcam os aspectos sociais, culturais, semânticos e morfológicos” 

(MENDONÇA, 2012, p. 2). É importante ressaltar também que a “função dos classificadores 

ultrapassa os aspectos morfossintáticos e vai ao encontro de fatores sociais e culturais que 

fazem parte do sistema de classificação nominal das línguas” (MENDONÇA, 2012, p. 46). 

Em concordância com esse contexto, as pessoas ouvintes que não sabem Libras podem 

se comunicar com os Surdos por meio do Intérprete de Língua de Sinais
27

. Quando a 

comunicação acontece, a Libras pode ressignificar as relações sociais entre os Surdos e os 

ouvintes, pois essa língua agrega valores para essas relações ao estabelecer o diálogo e a 

interação transcultural
28

 sob a perspectiva da diversidade. Dessa maneira, Almeida (2013) 

                                                             
27

O Intérprete da Língua de Sinais é a “pessoa que interpreta de uma dada língua de sinais para outra língua [oral 

ou de sinais], ou desta outra língua para uma determinada língua de sinais” (QUADROS, 2004, p. 7). 
28

Na interação transcultural, a comunicação efetiva ocorre quando o resultado do processo satisfaz às 

necessidades das partes envolvidas no diálogo. A interação transcultural [que ocorre] por meio da comunicação 

está sujeita a uma série de distorções que podem ser causadas pela semântica das palavras ou por outros fatores 

como o tipo de comunicação interpessoal que varia em diferentes estilos, como, por exemplo, do passivo para o 

assertivo (LIMONGI-FRANÇA, 2007). 
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argumenta que a Libras é um instrumento importante que possibilita a evolução das relações 

entre os Surdos e os ouvintes. 

 

1.5.      Educação Matemática e o Programa Etnomatemática 

 

 As práticas educacionais e as concepções de educação que as fundamentam são 

diversas. Assim, a educação é entendida como uma estratégia de estímulo ao desenvolvimento 

individual e coletivo, cujas práticas são geradas por membros de grupos culturais distintos 

com objetivo de se firmarem e avançarem para que possam satisfazer as suas necessidades de 

sobrevivência e de transcendência (D’AMBROSIO, 1996). 

Nesse sentido, é importante que a concepção de educação considere os aspectos 

histórico e cultural de uma determinada organização social para a proposição de objetivos 

educacionais. Nessa abordagem, a educação pode ser conceituada como uma “estratégia da 

sociedade para facilitar que cada indivíduo atinja o seu potencial e para estimular cada 

indivíduo a colaborar com outros em ações comuns na busca do bem comum” 

(D’AMBROSIO, 1996, p. 68). 

 Em concordância com esse contexto, a educação possui duas dimensões que se 

associam entre si. A primeira dimensão está relacionada com o aspecto individual 

educacional, pois considera as aspirações, as características e as limitações dos indivíduos 

enquanto na segunda, o aspecto político assume a possibilidade da construção do engajamento 

ético e consciente das realidades sociais na relação com os outros (ROSA, 2010). 

 O ensino da Matemática possui propriedades específicas em cada contexto histórico e 

cultural no qual é desencadeado. Essas variações no ensino da Matemática são perceptíveis e 

originadas das necessidades, valores e crenças que orientam as diferentes organizações 

sociais. Então, o estudo da história da Educação Matemática proporciona a constatação de que 

os métodos de ensino dos conteúdos matemáticos variam no decorrer da história (ROSA; 

OREY, 2005). 

Contudo, o conhecimento das técnicas de ensino utilizadas em outros momentos 

históricos, ainda que essenciais para a consolidação de novas propostas pedagógicas, 

respondem minimamente às necessidades e demandas da contemporaneidade 

(D’AMBROSIO, 1996). 

Nesse contexto, no século XIX, surgiu a Educação Matemática em decorrência dos 

questionamentos sobre o ensino e aprendizagem dos conteúdos matemáticos. Assim, os 

pesquisadores matemáticos preocupavam-se em como tornar os conhecimentos mais 
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acessíveis aos alunos e, para isso, buscavam inovar o ensino da Matemática (FLEMMING, 

LUZ; MELLO, 2005). 

No Brasil, as primeiras discussões sobre a Educação Matemática foram realizadas na 

década de 1950, sendo que esse campo de pesquisa se consolidou em 1988 com a fundação da 

Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM), pois é na “busca por mudanças no 

ensino da Matemática que surgem práticas inovadoras que se destacam como tendências em 

Educação Matemática” (FLEMMING et al., 2005, p. 13). 

Dessa maneira, é importante o estudo das tendências
29

 em Educação Matemática, pois 

têm como objetivo facilitar o processo de ensino e aprendizagem dessa área do conhecimento. 

Nesse sentido, a Educação Matemática é uma: 

(...) área de estudos e pesquisas que possui sólidas bases na Educação e na 

Matemática, mas que também está contextualizada em ambientes 

interdisciplinares. Por este motivo, caracteriza-se como um campo de 

pesquisa amplo, que busca a melhoria do processo ensino-aprendizagem de 

Matemática (FLEMMING et al., 2005, p. 13). 

 

A área da Educação Matemática tem atraído muitos pesquisadores e investigadores 

que buscam encontrar ou mostrar diferentes abordagens para o processo de ensino e 

aprendizagem de conteúdos matemáticos por meio de suas tendências (FLEMMING et al., 

2005). 

Nesse direcionamento, a busca de uma estratégia de ensino e aprendizagem em 

matemática para os alunos Surdos pode ser realizada por meio do alinhamento da 

contextualização do ensino da Matemática de acordo com a realidade cultural desse grupo de 

alunos por meio da utilização da Etnomatemática, pois esse programa “representa um 

caminho para uma educação renovada em que a matemática pode proporcionar 

questionamentos sobre as situações reais vivenciadas pela sociedade” (FLEMMING et al., 

2005, p. 36-37). 

Por exemplo, existe uma desconexão educacional entre as práticas matemáticas 

escolares relacionadas com os cálculos numéricos, aritméticos e algébricos com as 

experiências que os alunos vivenciam fora dos espaços escolares (ROSA, 2010). O 

conhecimento quantitativo é útil para a convivência pessoal e social, pois os ouvintes e os 
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De acordo com Flemming et al, (2005) as principais Tendências em Educação Matemática são: Educação 

Matemática Crítica, Etnomatemática, Informática e Educação Matemática, Escrita na Matemática, Modelagem 

Matemática, Literatura e Matemática, Resolução de Problemas, História da Matemática, Compreensão de Textos 

e Jogos e Recreações. Contudo, é importante ressaltar que outras tendências podem emergir no contexto da 

educação matemática, como, por exemplo, a Educação Financeira e a Educação Inclusiva, que podem envolver 

diferentes abordagens educacionais consideradas importantes quando aplicadas ao processo de ensino e 

aprendizagem em matemática. 
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Surdos utilizam essas informações numéricas para: a) escolher um plano de compra de 

telefone, de carro, de móveis, de eletrodomésticos, b) para o pagamento de hipotecas e de 

impostos, c) investimento de capital, d) para a análise de rótulos e e) para considerar padrões 

de votação (WIEST, HIGGINS; HART FROST, 2007). 

De acordo com a perspectiva etnomatemática, os alunos Surdos e ouvintes precisam 

do conhecimento quantitativo para que possam perceber e reformular as relações matemáticas 

e o papel dessa área de estudo na sociedade para que possam identificar e reconhecer os 

problemas que ocorrem no cotidiano. Nesse contexto, é importante que os alunos ouvintes e 

Surdos, os cidadãos e os consumidores processem as habilidades necessárias para que possam 

entender e interpretar criticamente os dados numéricos presentes nas atividades do cotidiano 

(MALLOY, 2002). 

Nesse sentido, a perspectiva etnomatemática com relação ao estudo de conteúdos 

matemáticos representa um componente essencial para a interpretação de princípios de 

racionalidade econômica que orientam os padrões de argumentação que justificam as 

estruturas sociais existentes. Então, existe a necessidade de que se discuta o “tipo de 

[conteúdo] matemático [que] deve ser ensinado nas escolas, [pois] a Matemática é um 

instrumento importantíssimo para a tomada de decisões [e que] fornece os instrumentos para 

uma avaliação das consequências da decisão escolhida” (D’AMBROSIO, 2002, p. 4). 

No entanto, um dos maiores desafios para essa perspectiva pedagógica que está 

relacionada como o seu aspecto “conceitual na educação [matemática] talvez seja passar do 

linear para o complexo e do quantitativo para o qualitativo” (D’AMBROSIO, 2003, p. 7) no 

processo de elaboração das atividades curriculares propostas na perspectiva do Programa 

Etnomatemática. Esse processo deve incorporar os aspectos culturais do conhecimento 

matemático nas atividades curriculares propostas em sala de aula, pois tem como objetivo 

possibilitar a compreensão do caráter qualitativo dos conteúdos matemáticos (ROSA; OREY, 

2007). 

Como o Programa Etnomatemática possui uma conceituação ampla, é importante 

entender quais são os seus objetivos e como a sua ação pedagógica pode ser aplicada em sala 

de aula. Nesse contexto, a Etnomatemática pode ser definida como um: 

(...) programa de pesquisa em história e filosofia da Matemática, com 

implicações pedagógicas, que se situa num quadro muito amplo. Seu 

objetivo maior 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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De acordo com essa asserção, um dos principais objetivos da etnomatemática é 

analisar as práticas matemáticas realizadas pelos membros de um grupo cultural específico. 

Além disso, esse programa possui uma dimensão sociocrítica que pode esclarecer a natureza 

do conhecimento matemático dos membros desses grupos (D’AMBROSIO, 1990). 

Então, Rosa (2010) argumenta que o programa etnomatemática possui diversas ações 

pedagógicas que valorizam os conhecimentos matemáticos dos membros de grupos culturais 

distintos, que contribuem para a interação entre os alunos e os professores, tornando-os 

críticos para refletirem sobre os problemas enfrentados no cotidiano. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que a Etnomatemática possui importantes 

aplicações pedagógicas na sala de aula que podem contribuir para a valorização dos diversos 

modos de aquisição do conhecimento que é desencadeado no processo de ensino e 

aprendizagem em matemática. Então, a “proposta pedagógica da Etnomatemática é fazer da 

matemática algo vivo, lidando com situações reais no tempo [agora] e no espaço [aqui]. E, 

através da crítica, questionar o aqui e o agora” (D’AMBROSIO, 2009, p. 46). 

Consequentemente, com relação à ação pedagógica do Programa Etnomatemática, é 

importante destacar que:  

(...) houve algum tempo em que se pensou nas “aulas de Matemática” como 

um espaço e tempo no qual se estava “somente” ensinando conteúdos 

oriundos de uma ciência neutra, asséptica, desinteressada das injunções do 

mundo real, este é, possivelmente, um tempo que se esvaiu (KNIJNIK, 

WANDERER; OLIVEIRA, 2004, p.21). 

 

Similarmente, um “importante componente do [programa] etnomatemática é 

possibilitar uma visão crítica da realidade, utilizando instrumentos de natureza matemática” 

(D’AMBROSIO, 2009, p. 23) que possibilitem uma “análise comparativa de preços, de contas 

e de orçamento, [pois] proporciona [um] excelente material pedagógico” (D’AMBROSIO, 

2009, p. 23) que pode auxiliar no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos 

relacionados com a Educação Financeira. 

Dessa maneira, o principal objetivo dessa aprendizagem é o desenvolvimento de um 

processo educacional que possibilite, para os alunos, a aquisição e a utilização dos 

instrumentos comunicativos, analíticos e materiais que são essenciais para seu exercício de 

todos os direitos e deveres intrínsecos à cidadania (D’AMBROSIO, 2009). 
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Por conseguinte, o “ensino da matemática para a alfabetização financeira e para a 

justiça social reformula a análise do foco da aprendizagem de tal forma que fornece voz para 

os desfavorecidos
30

” (TANABE; LUCEY, 2015, p. 82, tradução do professor-pesquisador). 

Por exemplo, existe a necessidade de se argumentar que a “sala de aula pode ser vista 

como uma possibilidade de estudo inspirada em práticas pedagógicas que são desenvolvidas 

no movimento etnomatemático, isto é, numa perspectiva etnomatemática para a ação 

pedagógica” (ROSA; OREY, 2006, p. 15). Assim, de acordo com Rosa (2010), com a 

utilização do programa etnomatemática é possível promover um ensino de Matemática de 

qualidade para atingir os seus objetivos educacionais. 

 

1.6.     Programa Etnomatemática e Cultura Surda 

 

Os indivíduos estão inseridos em um mundo plural, um mundo composto por uma 

diversidade de culturas, linguagens e línguas. Uma das maneiras mais importantes para o 

reconhecimento das diferentes culturas que convivem no mesmo contexto social é a 

identificação e a valorização do o pluralismo de linguagens presentes no mundo 

contemporâneo (FERNANDES; HEALY, 2013). 

Consequentemente, “cada uma dessas culturas tem suas próprias práticas linguísticas a 

oferecer, seja ela verbal, corporal, pictórica ou outra, sendo essas práticas representativas de 

determinado grupo social” (FERNANDES; HEALY, 2013, p. 350). Assim, a comunidade 

surda, como um grupo sociocultural específico, possui características específicas próprias da 

Cultura Surda, pois a identificação das pessoas com surdez, não é com a deficiência, mas sim 

com os sujeitos culturais. 

Nesse contexto, a cultura surda é a maneira de os Surdos se ajustarem à própria 

identidade de acordo com as suas percepções visuais (STROBEL, 2008). Então, a cultura 

surda pode ser entendida como a maneira dos Surdos entenderem e compreenderem o: 

(...) mundo e de modificá-lo a fim de se torná-lo acessível e habitável, 

ajustando com suas percepções visuais, que contribuem para a definição das 

identidades surdas e das almas das comunidades surdas. Isso significa que 

abrange a língua, as ideias, as crenças, os costumes e os hábitos do povo 

surdo (STROBEL, 2009, p. 27). 
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Teaching mathematics for financial literacy and social justice reframes the learning focus of the analysis such 

that it provides voice to the underprivileged. 
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Partindo do ponto de vista de que a cultura é a herança que os membros de um 

determinando grupo cultural transmitem para os demais integrantes do grupo através das 

relações sociais e da convivência. Então, a cada geração, os seus membros podem contribuir 

para ampliar e modificar algumas características dessa cultura (ROSA, 2010). 

Nesse sentido, no Brasil, o povo Surdo legou muitas tradições e histórias por meio de 

organizações, como, por exemplo, as associações, as federações e as igrejas. Essas 

organizações surgiram diante da necessidade das pessoas Surdas terem um espaço para se 

reunirem e aprenderem a lidar contra as práticas ouvintistas que não respeitavam a sua cultura 

(STROBEL, 2009). 

Assim, a “cultura surda exprime valores, crença que, muitas vezes, se originaram e 

foram transmitidas pelos sujeitos surdos de geração passada ou de líderes surdos bem-

sucedidos, através das associações de surdos” (STROBEL, 2009, p. 29). 

Dessa maneira, de acordo com a perspectiva etnomatemática, a Cultura Surda pode ser 

considerada como o: 

(...) conjunto de comportamentos compatibilizados e de conhecimentos 

compartilhados, [que] inclui valores. Numa mesma cultura, os indivíduos 

dão as mesmas explicações e utilizam os mesmos instrumentos materiais e 

intelectuais no dia-a-dia. O conjunto desses instrumentos se manifesta nas 

maneiras, nos modos, nas habilidades, nas artes, nas técnicas, nas ticas de 

lidar com o ambiente, de entender e explicar fatos e fenômenos, de ensinar e 

compartilhar tudo isso, que é o matema próprio ao grupo, à comunidade, ao 

etno. Isto é, na sua Etnomatemática (D’AMBROSIO, 2005, p. 35). 

 

Similarmente, a cultura surda se refere aos próprios códigos desenvolvidos pelos 

Surdos e, também, às suas formas de organização, de solidariedade, de linguagem, de juízos 

de valor e de arte. Então, os Surdos se auto-referenciam como participantes de sua própria 

cultura (SÁ, 2004). 

É importante ressaltar que os Surdos têm uma “forma peculiar de apreender o mundo 

que gera valores, comportamento comum compartilhado e tradições sócio-interativas. A esse 

‘modus vivendi’ dá-se o nome de Cultura Surda” (FELIPE, 2008, p. 38). 

Então, os Surdos se inserem nesse contexto, pois possuem uma identidade própria, 

uma cultura e uma língua. Contudo, o termo cultura na área da surdez geralmente está 

relacionado com a língua de sinais, as estratégias sociais e aos mecanismos compensatórios 

que os Surdos desenvolvem e utilizam para agir e transformarem a sociedade. Assim, é 

importante ressaltar que, historicamente, a: 

(...) deficiência é uma marca que não caracteriza os Surdos, pois sugere auto-

representações socioculturais que não são familiares à esse povo. Assim, 

quando os surdos discutem a sua surdez, utilizam termos profundamente 
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relacionados com a sua língua, com o seu passado, com as suas tradições e 

com a sua comunidade (PADDEN; HUMPHRIES, 1988, p. 44). 
 

Nesse sentido, a questão da língua de sinais está relacionada com a cultura surda que 

remete à identidade dos indivíduos que convivem com as comunidades surdas e ouvintes, pois 

(...) um dos aspectos mais importantes, responsáveis pela formação da 

comunidade surda, e o que gera uma cultura diferente: a cultura surda. O 

reconhecimento da diferença passa pela capacidade de apreensão das 

potencialidades dos surdos, no que diz respeito ao seu desempenho na 

aquisição de uma língua cujo canal de comunicação é o viso-gestual e 

também à sua habilidade linguística que se manifesta na criação, uso e 

desenvolvimento dessa língua (DORZIAT, 2004, p.79). 

 

Além disso, para que as pessoas Surdas tenham acesso às informações, aos 

conhecimentos e à construção de sua identidade, é muito importante que criem laços com a 

comunidade Surda. Essa comunidade utiliza uma língua comum de sinais, que é uma das 

principais características e peculiaridades da Cultura Surda, pois é uma “forma de 

comunicação que capta as experiências visuais dos sujeitos surdos, e que vai levar o surdo a 

transmitir e proporcionar-lhe a aquisição do conhecimento universal” (STROBEL, 2009, p. 

47). 

De acordo com esse contexto, a diferença cultural não pode ser entendida como um 

espaço retórico, que está baseada em representações e significações que podem gerar ideias, 

procedimentos, práticas e atitudes sociais. Por exemplo, a “cultura surda como diferença se 

constitui numa atividade criadora. Símbolos e práticas jamais conseguidos, jamais 

aproximados da cultura ouvinte. Ela é disciplinada por uma forma de ação e atuação visual” 

(PERLIN, 2002). 

Nesse sentido, no livro intitulado As imagens do outro sobre a cultura surda, escrito 

por Karin Strobel, em 2008, existem oito artefatos culturais
31

 que ilustram a Cultura Surda e 

que estão relacionados com os comportamentos e as atitudes de ser Surdo, de ver, perceber e 

modificar o mundo. O quadro 08 descreve esses artefatos que possibilitam o fortalecimento da 

Cultura Surda. 
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“O conceito artefatos não se refere apenas a materialismos culturais, mas àquilo que na cultura constitui 

produções do sujeito que tem seu próprio modo de ser, ver, entender e transformar o mundo” (STROBEL, 2009, 

p. 39). 
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Quadro 08: Artefatos culturais e relação com a Cultura Surda 

Artefato 

Cultural 
Relação com a Cultura Surda 

Experiência 

visual 

A experiência visual significa a utilização da visão, em substituição total à audição, 

como um meio de comunicação. A Cultura Surda se origina dessa experiência visual, 

sendo representada pela língua de sinais, pelo modo diferente de ser do povo Surdo, 

de se expressar, de conhecer o mundo, de entender as artes e de adquirir o 

conhecimento científico e acadêmico. Assim, a Cultura Surda comporta a língua de 

sinais, a necessidade do intérprete e da tecnologia de leitura. 

Linguístico 

Um aspecto fundamental da cultura surda é a língua de sinais. Porém, o artefato 

linguístico inclui também os gestos denominados sinais caseiros ou sinais 

emergentes
32

 das pessoas Surdas, que vivem em zonas rurais ou isoladas das 

comunidades Surdas. Essas pessoas procuram entender e compreender o mundo por 

meio dos experimentos visuais e tentam se comunicar apontando e criando sinais, 

pois não possuem o conhecimento da leitura, da escrita e dos sons. Contudo, a 

“língua de sinais é uma língua prioritária do povo surdo que é expressa da 

modalidade espacial-visual” (STROBEL, 2008, p. 49).  

Familiar 

Nas famílias, os familiares Surdos têm comportamentos próprios. Por exemplo, é 

habitual assistirem à televisão no volume mudo para não incomodarem os vizinhos. 

Todos priorizam a utilização da língua de sinais no lar, lavam as louças e realizam 

movimentos inesperados com barulho alto sem perceberem. 

Literatura 

Surda 

Este artefato cultural representa a memória das vivências surdas de várias gerações e 

se traduz em diversos gêneros, como, por exemplo, a poesia, a história de surdos, a 

literatura infantil, os clássicos, as fábulas, os contos, os romances, as lendas e as 

outras manifestações culturais. A literatura surda relata muitas experiências vividas 

por pessoas surdas, como as lutas, as dificuldades e as conquistas em relação à sua 

língua e identidade. Esse povo utiliza várias formas de comunicação, como, por 

exemplo, a própria língua de sinais, os desenhos, as expressões faciais e corporais e 

as imagens visuais. 

Vida social 

e esportiva 

Esses artefatos são importantes para a comunidade Surda, pois estão relacionados 

com acontecimentos socioculturais, como, por exemplo, as festas, os lazeres e as 

atividades nas associações, nos casamentos entre surdos, nos batizados realizados na 

língua de sinais e nos eventos esportivos. Por exemplo, a cada quatro anos é 

organizada a Olimpíada Mundial dos Surdos, que realiza diversas competições de 

jogos esportivos com atletas surdos de vários países. 

Artes 

visuais 

Os povos surdos realizam muitas criações artísticas visuais que demonstram as suas 

emoções, as suas histórias, as suas subjetividades e a sua cultura. Existem diversos 

artistas surdos que criam desenhos, pinturas e esculturas, que são trabalhadas com 

muita beleza e equilíbrio e harmonia. 

Política  

A política consiste em inúmeros movimentos e lutas do povo surdo pelos seus 

direitos. Por exemplo, os currículos tradicionais não estudavam a cultura surda, 

porém, com as mudanças curriculares propostas, está havendo uma tentativa de 

introdução da língua de sinais, da história de surdos e da literatura surda. 

                                                             
32

Sinais caseiros correspondem aos gestos ou construções simbólicas inventadas no âmbito familiar, onde é 

comum a constituição de um sistema convencional de comunicação entre mãe-ouvinte e criança-surda. Assim, os 

familiares utilizam esse recurso apesar de, muitas vezes, não aceitarem a Língua de Sinais por pensarem que o 

seu uso pode atrapalhar a aprendizagem dos filhos (ALBRES, 2007 apud STROBEL, 2009). 
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Materiais  

Os materiais são instrumentos que auxiliam a acessibilidade da vida cotidiana das 

pessoas surdas. Por exemplo, o Telephone Device for the Deaf (TDD) é um telefone 

maior do que o convencional, que possui um visor na parte de baixo no qual aparece 

escrito o que for falado e, mais abaixo, têm as teclas para digitar. Existem também os 

instrumentos luminosos como a campainha em casas e escolas de surdos e os 

despertadores com vibradores. Além disso, há a acessibilidade para as pessoas surdas 

em eventos, como, por exemplo, em congressos e palestras, onde são utilizados 

telões, cartazes e intérpretes de língua de sinais. 
Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador baseado no livro As imagens do outro sobre a cultura surda escrito 

por Karin Strobel (2008). 

 

Esses artefatos mostram as principais características específicas da Cultura Surda 

relacionadas com os seus jargões, conhecimento matemático e científico, as suas ideias, 

crenças, língua, costumes e os hábitos próprios das comunidades surdas. Esse contexto refere-

se especificamente às ideias matemáticas praticadas pelos membros de grupos culturais 

específicos, como, por exemplo, as comunidades urbanas e rurais, os grupos de trabalhadores, 

as classes profissionais, as crianças de uma determinada faixa etária, as sociedades indígenas 

e outros grupos como os Surdos, que se identificam por meio de objetivos e tradições comuns 

aos membros desses grupos (D’AMBROSIO, 1990). 

De acordo com essa asserção, a etnomatemática se relaciona com a Cultura Surda por 

causa de suas questões sociais e de suas práticas escolares, pois parte do cotidiano onde a sua 

ação pedagógica necessita se concretizar em espaços escolares (ROSA, 2010). Assim, a 

etnomatemática “restabelece a matemática como uma prática natural e espontânea” 

(D’AMBROSIO, 1993, p. 31) que é praticada pelos membros de grupos culturais distintos. 

Por conseguinte, o programa Etnomatemática possibilita o processo de socialização 

dos membros pertencentes aos grupos minoritários ou marginalizados, como, por exemplo, os 

Surdos, pois a matemática pode funcionar como um instrumento de empoderamento que 

contribui para melhorar a qualidade de vida e a dignidade nas relações humanas (ROSA; 

OREY, 2006). 

Em uma perspectiva etnomatemática, existe a necessidade de valorizar as experiências 

socioculturais dos alunos Surdos para que possam vincular os próprios conhecimentos 

matemáticos àqueles apresentados pelas instituições de ensino. Dessa maneira, o: 

(...) ensino da matemática nesta concepção permitirá ao aluno vincular os 

conceitos trabalhando em classe a sua experiência cotidiana, de acordo com 

o seu ambiente natural, social e cultural. Não se trata de rejeitar a 

matemática acadêmica, mas sim incorporar a ela valores que são vivenciados 

nas experiências em grupo, considerando os vínculos histórico-culturais 

(CARNEIRO, 2012, p. 3). 

 

Nesse sentido, a surdez pode ser considerada como uma diferença, que é uma 

construção histórica e social que está ancorada em práticas socioculturais de (re)significação e 
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de representações compartilhadas entre os Surdos (SKLIAR, 1998b). Contudo, não se trata 

somente de reconhecerem a: 

(...) diferença cultural do povo surdo, e sim, além disso, de perceberem a 

cultura surda através do reconhecimento de suas diferentes identidades, suas 

histórias, suas subjetividades, suas línguas, valorização de suas formas de 

viver e de se relacionar. (...) Então, nesse campo de estudos culturais, a 

cultura é uma ferramenta de transformação, de percepção, forma de ver 

diferente, não são mais de homogeneidade, mas de vida social constitutiva 

de jeitos de ser, de fazer, de compreender e de explicar (STROBEL, 2008, p. 

18). 

 

É importante atentar para as carências, urgências e traços culturais
33

 de um 

determinado grupo de alunos em sala de aula, como, por exemplo, os alunos surdos. Essa 

abordagem demanda uma atuação ativa dos professores de Matemática por meio da 

valorização da história e da cultura dos membros desse grupo com a utilização de estratégias e 

métodos de ensino que sejam desenvolvidos para sanar as dificuldades de ensino e 

aprendizagem em matemática dessa população escolar (ROSA, 2010). 

Então, é possível estabelecer uma aproximação da Cultura Surda com a 

Etnomatemática para que se possa destacar a importância de um currículo escolar que 

centralize a importância da língua de sinais para os membros desse grupo cultural, bem como 

para os alunos ouvintes. Dessa maneira, existe a necessidade de “pensar os surdos, com os 

surdos, desde os surdos, para os surdos” (SKLIAR, 2004, p. 8). 

Ressalta-se que o pensamento etnomatemático está interessado pelas práticas 

matemáticas desenvolvidas em outras racionalidades, pois é preciso oferecer outras 

possibilidades para o processo de ensino e aprendizagem da matemática escolar (ROSA, 

2010). Por exemplo, D’Ambrosio (2005) argumenta que a “proposta pedagógica da 

etnomatemática é fazer da matemática 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 dinâmica cultural” (p. 46). 

Dessa maneira, Rosa (2010) argumenta que existe a necessidade de se mergulhar na 

dinâmica cultural existente em sala de aula para que se possa reconhecer no processo 

educativo o valor da cultura Surda e as suas implicações para o processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

                                                             
33

Os traços culturais compõem um sistemadecrenças, valores, tradições, símbolos e significados quesão 

difundidos de geração para geração entre os membros deum determinado grupo cultural. Após essa difusão, os 

traços culturais funcionam comounidadesdereplicaçãoque podemsermodificadas e/ou transformadas como parte 

do repertórioculturaldesses membros por meio do contato com outros grupos no processo do dinamismo cutlural 

(LYMAN; O’BRIEN, 2003). 
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1.7.     Educação Matemática e Financeira para Alunos Surdos 

 

Em Minas Gerais, as escolas especiais que atendem exclusivamente aos alunos Surdos 

contratam profissionais da educação que tenham, no mínimo, um curso básico de Libras com 

uma carga horária de 180 horas, cujo diploma é emitido pela Secretaria Estadual de Educação 

(MINAS GERAIS, 2014).Porém, um curso de 180 horas não garante a contratação de 

profissionais que sejam fluentes em Libras e que tenham um “real domínio da Língua de 

Sinais” (FERNANDES, 2003, p. 83). 

Em contrapartida, as escolas inclusivas que contratam intérpretes de Libras para 

trabalharem em salas de aula não podem assegurar que as necessidades de aprendizagem dos 

alunos Surdos sejam contempladas nas atividades pedagógicas propostas em classe (LEITE, 

2009).Outro fator que pode dificultar a aprendizagem dos alunos Surdos é o desconhecimento 

por parte de muitos profissionais da educação sobre a existência de uma Cultura Surda, pois a 

maioria dos professores ouvintes, mesmo que de maneira inconsciente, possuem visões 

estereotipadas sobre os alunos Surdos (JOHNSON, 1991). 

Similarmente, a formação de alunos Surdos vem sendo realizada por professores e/ou 

profissionais da educação que não estão preparados ou desconhecem a língua de sinais e as 

condições bilíngues desses alunos (SOUZA; GÓES, 1999), bem como a formação 

universitária inadequada para os professores que lecionam matemática para essa população 

escolar (TITUS, 1995). 

Nesse direcionamento, existe um desconhecimento por parte de muitos professores 

com relação à aprendizagem em matemática de alunos Surdos (TITUS, 1995). Similarmente, 

após quase duas décadas, Silveira (2012) argumenta que, com relação ao ensino de conteúdos 

matemáticos para alunos Surdos, ainda existe uma lacuna a ser preenchida, com relação às 

pesquisas e às práticas docentes nas escolas, em virtude do desconhecimento ou por causa da 

não utilização, por parte dos professores ouvintes, da Língua Brasileira de Sinais como um 

meio de instrução na disciplina de matemática. 

Contudo, é importante ressaltar que, embora nos últimos 5 (cinco) anos tenha havido 

um aumento significativo na condução de pesquisas com relação à aprendizagem em 

matemática de alunos Surdos, os resultados da revisão bibliográfica desse estudo mostram 

que ainda existe uma lacuna na realização de pesquisas que investigam o desenvolvimento do 

conhecimento matemático relacionado com a Educação Financeira dessa população escolar. 

No entanto, na década de 1990, os resultados dos estudos conduzidos por Allen (1995) 

e Marschark e Everhart (1999) mostraram que os alunos Surdos possuem algumas 
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dificuldades na resolução de problemas envolvendo o pensamento e o raciocínio lógico. 

Algumas investigações realizadas na última década do século XX e na primeira década do 

século XXI também mostraram que existem dificuldades com relação ao desenvolvimento do 

conhecimento matemático de alunos Surdos nas escolas. Essas dificuldades estão relacionadas 

com o entendimento de conceitos matemáticos básicos (KRITZER, 2008) e de sequências 

numéricas (LEYBART; VANCUSTEM, 2002), com a representação de relações (BLATTO-

VALLE, KELLY; GAUSTAD, PORTER; FONZI, 2007), com a apreensão da realização de 

cálculos matemáticos (TRAXLER, 2000) e com a compreensão do processo de resolução de 

problemas (QI; MITCHELL, 2007). 

Porém, apesar de a revisão de literatura mostrar que existe uma demora na aquisição 

do conhecimento matemático pelos alunos Surdos nas escolas, os resultados obtidos pelo 

estudo conduzido por Zarfaty, Nunes e Bryant (2004) mostram que a habilidade matemática 

de alunos Surdos para a representação de números é semelhante à de seus colegas ouvintes. 

Os resultados de vários estudos também revelam que não há uma base cognitiva significante 

para as diferenças documentadas com relação ao desempenho matemático entre alunos Surdos 

e ouvintes, sendo que as lacunas observadas resultam de uma combinação de diferenças 

linguísticas, procedimentais para esses alunos.  

Esses estudos mostram que há um reconhecimento de que o papel da linguagem na 

compreensão de matemática está sendo identificado para ambos os alunos Surdos e ouvintes 

(LUCKNER; MCNEILL, 1994; ZEVENBEGEN, 2002). O conhecimento dessas áreas é 

importante para o entendimento conceitual da matemática e o seu relacionamento com as 

atividades realizadas no cotidiano. Existem dois fatores que podem contribuir para que essas 

dificuldades surjam durante o processo de ensino e aprendizagem em matemática: uma lacuna 

na exposição de conceitos matemáticos básicos (KRITZER, 2008) e uma carência nos cursos 

de formação de professores com relação aos conteúdos especializados, especialmente, em 

matemática (PAGLIARO, 1998). 

Por exemplo, os resultados dos estudos conduzidos por Pagliaro e Ansell (2002) e 

Pagliaro e Kritzer (2005) mostram que os professores de Surdos disponibilizam poucas 

oportunidades para que um processo de ensino e aprendizagem em matemática relevante seja 

oferecido para esses alunos. Os resultados desses estudos também mostram que os professores 

possuem uma baixa expectativa quanto ao desempenho escolar desses alunos. De acordo com 

esse contexto, o ensino da Matemática pode ser considerado como um desafio para a maioria 

dos professores e alunos. 
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Nesse direcionamento, os resultados de algumas pesquisas internacionais mostram que 

o desempenho em matemática de alunos Surdos está abaixo daquele observado pelos seus 

colegas ouvintes (FROSTAD, 1999; KELLY,GAUSTAD, 2007). No entanto, outros estudos 

identificaram que apesar de que alguns desses alunos terem um desempenho satisfatório em 

matemática, muitos deles possuem um desempenho abaixo da média em aritmética e em 

resolução de problemas quando comparados com os alunos ouvintes (HALL, 2005; NUNES, 

2004). 

No entanto, os resultados de outros estudos mostram que o baixo desempenho desses 

alunos não está relacionado com o nível de sua perda auditiva e nem com o seu gênero 

(SWANWICK, ODDY; ROPER, 2005). Nesse sentido, existe a necessidade de ressaltar que o 

fraco desempenho desses alunos em matemática não deve ser atribuído ao seu QI (NUNES, 

2004), pois os alunos Surdos precisam de mais tempo para que possam aprender os conteúdos 

matemáticos e entenderem os seus conceitos complexos (FOISACK, 2007). 

Por outro lado, os alunos Surdos possuem dificuldades no entendimento de conceitos 

numéricos e também das operações matemáticas. Então, esses alunos frequentemente 

necessitam de mais tempo para que possam desenvolver as habilidades matemáticas 

relacionadas com a resolução de problemas, a representação numérica, a estimativa e os 

conceitos de medidas, de frações, de porcentagem e de proporcionalidade (BULL, 2008). 

Similarmente, Nunes e Moreno (2002) argumentam que os alunos Surdos e com 

deficiência auditiva também possuem dificuldades para entenderem os conceitos de razão e 

para desenvolver o cálculo mental. Quase duas décadas antes, os resultados do estudo 

conduzido por Post, Behr e Lesh (1984) mostraram que a importância da compreensão de 

conceitos numéricos está relacionada com o desenvolvimento de seu raciocínio proporcional, 

que pode ser considerado como a pedra angular da matemática elementar. 

Por outro lado, os resultados do estudo conduzido por Zarfaty, Nunes e Bryant (2004) 

revelaram que a habilidade dos alunos Surdos para o trabalho com a representação numérica 

assemelha-se à de seus colegas ouvintes em sala de aula, contudo, sugerem que os professores 

tenham um conhecimento sólido sobre a língua de sinais para o trabalho docente com os 

conteúdos matemáticos. 

Resultados similares foram encontrados por Lang e Pagliaro (2007) com relação à 

utilização da língua de sinais pelos professores, pois auxilia a aquisição do conhecimento 

matemático pelos alunos Surdos. Nesse sentido, é importante que a língua de sinais seja 

utilizada pelos professores em sua prática pedagógica, pois auxilia na aprendizagem do 

conteúdo escolar (LANG; PAGLIARO, 2007).  
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Corroborando com esse ponto de vista, os resultados do estudo conduzido por Van de 

Walle (2004) mostram que um dos conteúdos mais difíceis para alunos Surdos aprenderem 

são as frações, pois não segue as mesmas regras que foram estudadas para os números 

inteiros. Essa dificuldade está relacionada com o fato de que as frações são representadas por 

mais de uma nomenclatura e, também, por uma relação entre duas quantidades discretas. 

Como as frações centesimais são números que fundamentam muitos conceitos 

matemáticos, como, por exemplo, as porcentagens decimais, as razões, as proporções e os 

números racionais, então o domínio desse conteúdo é essencial para o desenvolvimento do 

entendimento matemático dos alunos Surdos relacionado com a matemática financeira 

(CHAN; LEU, 2007). 

Ressalta-se que os conteúdos da Matemática Financeira são estabelecidos pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (BRASIL, 1998a) para serem ministrados 

no Ensino Fundamental, sendo que também constam nas Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio (BRASIL, 2006a). Além disso, de acordo com Nasser, Pereira, Vassalo, Xavier 

e Dias (2007), a porcentagem é o fundamento da Matemática Financeira e, atualmente, é o 

tópico que tem substanciais aplicações práticas no dia a dia dos cidadãos, sendo, portanto, de 

extrema importância trabalhar esses conteúdos com os alunos com qualidade e segurança.  

No entanto, é importante enfatizar que apesar de o desempenho matemático possa 

estar relacionado com a capacidade que os alunos Surdos têm para entender os conceitos 

matemáticos, existem outros elementos externos, como, por exemplo, a formação de 

professores, as oportunidades educacionais e os fatores exteriores à sala de aula que podem 

contribuir para o desenvolvimento dessa dificuldade no processo de ensino e aprendizagem 

em matemática (PAGLIARO; ANSEL, 2002; KRITZER, 2008; PAGLIARO, 2010). 

Por exemplo, o conhecimento dos conteúdos matemáticos pode influenciar o processo 

de ensino e aprendizagem dos alunos Surdos, pois frequentemente os professores têm uma 

formação deficiente em matemática (KELLY, LANG, PAGLIARO; 2003). Então, o 

conhecimento insuficiente dos conteúdos matemáticos e a fragilidade na formação pedagógica 

em educação matemática impactam a aprendizagem matemática desses alunos. 

Por outro lado, o acesso tardio ao ensino da Libras e as questões de ordem 

socioeconômica podem causar prejuízos ao aprendizado da Matemática para esses alunos 

(BARBOSA, 2008). Então, alguns fatores que podem contribuir para a lacuna no desempenho 

dos alunos surdos na resolução de atividades matemáticas também estão relacionados com as 

suas dificuldades linguísticas (MOUSLEY; KELLY, 1998). 
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É necessário que se reconheça a existência de desafios enfrentados pelos alunos surdos 

com relação à aprendizagem em matemática (NUNES, 2004), como, por exemplo, a 

realização de atividades curriculares envolvendo a resolução de problemas, as operações de 

adição, subtração e divisão, bem como o entendimento da conceituação de razões, proporções 

e porcentagem na utilização e aplicação do dinheiro (EDWARDS; CROCKER, 2007; 

GREGORY, 1998; HALL, 2005). 

Esses desafios também foram constatados na década de 1980, pois os resultados do 

estudo conduzido por Bone et al. (1984) mostram que existem dificuldades específicas para 

alunos com deficiência auditiva e para os Surdos, que estão relacionadas com a aprendizagem 

de conteúdos matemáticos referentes aos conceitos de razões, proporções, frações e 

porcentagem. 

É importante ressaltar que as frações, as razões e as proporções são importantes para o 

aprendizado de conceitos matemáticos avançados (SIEGLER, THOMPSON; SCHNEIDER, 

2011). Consequentemente, o entendimento desses conceitos é um ponto central para a 

compreensão conceitual de porcentagem (BAILEY, SIEGLER; GEARY, 2014) e de outros 

conteúdos relacionados com a educação financeira. 

Dessa maneira, a evolução do raciocínio proporcional, o entendimento de situações 

que envolvem a resolução de problemas e a compreensão das aplicações de conceitos da 

educação financeira são habilidades matemáticas básicas necessárias para o desenvolvimento 

de cidadãos críticos e reflexivos (MARKEY, 2003). 

Apesar de que a escassa revisão de literatura nacional e internacional estudada mostre 

que existem evidências sobre o baixo desempenho dos alunos Surdos, essas investigações 

também sugerem que a surdez não é uma causa direta da dificuldade que esses alunos possam 

apresentar com a aprendizagem dos conteúdos matemáticos (NUNES; MORENO, 2002). Os 

resultados desses estudos revelam que apesar de a surdez ser considerada como um fator de 

risco para a aprendizagem em matemática, os alunos Surdos também resolvem problemas 

matemáticos e podem ter um desempenho médio ou acima da média em matemática. 

Esses estudos também mostram que existe uma pequena correlação entre a surdez e a 

capacidade matemática dos alunos Surdos, bem como a perda auditiva os coloca em risco por 

causa das dificuldades identificadas na aprendizagem em matemática (NUNES; MORENO, 

1998; NUNES; MORENO, 2002; NUNES, 2004, WOOD, WOOD; HOWARTH, 1983). 

A inclusão dos alunos Surdos nas escolas deve contemplar as mudanças necessárias no 

sistema educacional para que seja realizada uma adaptação no currículo escolar com 
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alterações nas metodologias de ensino e no processo avaliativo, que devem estar condizentes 

com as necessidades educacionais desses alunos (FRIAS, 2008). 

Porém, para que essa adaptação possa ocorrer, é necessário que as escolas especiais se 

organizem para oferecerem “apoio às escolas comuns, através de capacitações dos 

professores, suporte de recursos didáticos e tecnológicos específicos e oferecimento de 

complementação curricular aos alunos público da Educação Especial que estão matriculados 

nas escolas de ensino comum” (MINAS GERAIS, 2014, p. 25). Essas adaptações devem, 

principalmente, nos currículos de matemática, pois os alunos Surdos possuem mais 

dificuldades com a aprendizagem em matemática em relação aos alunos ouvintes (ANSEL; 

PAGLIARO, 2006). 

Por exemplo, as atividades matemáticas devem explorar o aspecto visual dos 

conteúdos, sendo importante que as intervenções pedagógicas sejam planejadas para atender 

as especificidades dos alunos Surdos (NUNES, EVANS, BARROS; BURMAN, 2013). Uma 

maneira de aumentar o acesso dos alunos surdos aos conceitos e conteúdos matemáticos é por 

meio da exploração da utilização de representações visuais e espaciais (BULL, 2008). Então, 

esses alunos podem ser prejudicados no processo de ensino e aprendizagem em matemática se 

não tiverem oportunidades para utilizarem as suas habilidades visuais e espaciais para que 

possam representar e manipular as informações presentes nos problemas matemáticos (NUNES, 

2004). 

Essa abordagem pedagógica também requer a elaboração de trabalhos que promovam 

a interação em grupos em sala de aula e do espaço físico adequado para a circulação dos 

alunos. Assim, a inclusão deve ocorrer com a garantia de oportunidades para os alunos Surdos 

iguais aos dos alunos ouvintes. Nesse contexto, é importante que os professores se 

conscientizem sobre a necessidade da elaboração de novas estratégias e métodos de ensino 

que sejam adequados à aprendizagem dos alunos Surdos. 

Dessa maneira, Marschark e Hauser (2008) recomendam que para que este ambiente 

de aprendizagem possa promover avanços significativos para a inclusão escolar, existe a 

necessidade de que os professores promovam modificações pedagógicas que apoiem o 

desempenho acadêmico de alunos com déficit de aprendizagem. 

Então, Bertoli (2012) argumenta que para que o processo de ensino e aprendizagem 

em matemática ocorra de maneira satisfatória em classes de alunos Surdos, os professores 

devem buscar o apoio e o suporte de três fatores: a língua de sinais, o conhecimento 

matemático e uma metodologia apropriada, que podem ser considerados como as bases de um 
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tripé educacional, pois sem dominar a Libras, não há comunicação entre os envolvidos nesse 

processo. 

Contudo, o conhecimento matemático interligado às questões como, por exemplo, de 

economia, sustentabilidade, vida profissional, vida financeira pessoal e familiar pode 

contribuir para o crescimento individual dos alunos e a sua inserção na sociedade. Nesse 

direcionamento, entende-se que a:  

(...) Educação Financeira [é] como uma prática social (...). Estamos 

preocupados em contribuir não somente com a oferta de informações sobre o 

funcionamento de objetos financeiro-econômicos (taxa de juros, prestações, 

cartões, empréstimos, etc.), mas também e, principalmente, com a tomada da 

decisão de consumo dos indivíduos-consumidores (CAMPOS, 2013, p.13).  

 

Além disso, Campos (2013) argumenta que, de acordo com a Organização de 

Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE)
34

 (2005), a Educação Financeira deve 

ser ensinada desde a educação infantil. Nesse contexto, a utilização da Educação Financeira 

tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento da criticidade, da autonomia e da 

cidadania dos alunos Surdos por meio da elaboração de atividades que possibilitem a reflexão 

crítica sobre a influência que os conteúdos matemáticos relacionados à Educação Financeira 

podem desencadear nas escolas. 

Então, existe a necessidade de se garantir uma postura crítica sobre a omissão das 

instituições de ensino com relação à elaboração de uma proposta pedagógica para a Educação 

Financeira, pois o “sistema educacional ignora o assunto ‘dinheiro’, algo incompreensível, já 

que a alfabetização financeira é fundamental para ser bem-sucedido em um mundo 

complexo!” (MARTINS, 2004, p. 5). 

Similarmente, Souza e Torralvo (2008) também argumentam sobre a necessidade da 

implementação de uma proposta de Educação Financeira nas escolas, que contribua com a 

formação financeira dos cidadãos para que os gastos desnecessários de sua renda sejam 

reduzidos e/ou evitados. 

Nesse contexto, a expressão desfrutar agora e pagar depois é uma escolha que exige 

discussões sobre o cenário econômico para que os cidadãos possam estar cientes e conscientes 

de suas decisões para que não sejam influenciados por propagandas que oferecem produtos 

para pagamentos parcelados sem juros (BARROSO, 2013). De acordo com Kistemann Jr. 

                                                             
34

A OCDE é um organismo internacional e intergovernamental, criado em 1961, que possui 34 países membros, 

que tem o objetivo de desenvolver atividades nas mais diversas áreas do conhecimento humano, discutindo os 

assuntos macro, como, por exemplo, ações contra terrorismo e os assuntos micro, como, por exemplo, os textos 

com as fontes minúsculas, que são muito comuns ao final de contratos (CAMPOS, 2013, p. 14).   



83 

 

(2011), existe uma ilusão monetária em que a igualdade de preço à vista e a prazo pode atrair 

os consumidores por meio de uma proposta de juro zero. 

Então, é importante alertar os cidadãos sobre os artifícios utilizados pelo mercado 

financeiro e, também, pelo comércio para atrair e conquistar novos clientes com o 

oferecimento de facilidades e vantagens que escondem altas taxas de juros (DANA; PIRES, 

2008). Esses exemplos apresentam indícios da ausência de uma educação financeira da 

população brasileira, pois “são comuns as situações em que alguns preferem pagar, por 

exemplo, a parcela mínima da fatura do cartão de crédito para não sacar recursos da 

poupança” (SOUZA; TORRALVO, 2008, p. 17). 

Nesse sentido, Campos (2013) argumenta que esses cidadãos têm utilizado o cartão de 

crédito em seu cotidiano, tendo também pago taxas altas de juros, que pode acarretar com que 

os consumidores não consigam pagar as suas dívidas se direcionando para a inadimplência. 

Nesse sentido, existe um problema com o parcelamento das dívidas, bem como uma lacuna na 

educação financeira da população brasileira de uma maneira geral. 

Por exemplo, Lucci, Zerrenner, Verrone e Santos (2006) argumentam que a educação 

financeira se refere aos conceitos e atitudes direcionados para as ações financeiras, sendo, 

portanto, um conjunto de atividades, como, por exemplo, o controle diário das despesas, do 

cartão de crédito, dos financiamentos e dos empréstimos. 

Então, a educação financeira é importante para o bem estar pessoal e das ações 

socialmente orientadas, pois a consequências das decisões equivocadas financeiramente 

podem desorganizar a vida pessoal dos cidadãos, bem como comprometer a sua carreira 

profissional. Dessa maneira, Lelis (2006) argumenta que a educação financeira pode ser 

utilizada como uma ferramenta que possibilita aos cidadãos a administração de seu próprio 

dinheiro.  

De acordo com esse ponto de vista, a educação financeira pode ser considerada como 

a capacidade de realizar julgamentos inteligentes e tomar decisões eficazes em relação à 

utilização e a gestão do dinheiro (GALLERY, NEWTON; PALM, 2011). Dessa maneira, 

Lelis (2006) destaca a importância da educação financeira para o desenvolvimento da 

cidadania. Essa abordagem tem como objetivo fornecer informações financeiras úteis para 

que os cidadãos possam aumentar a sua renda, reduzir as suas despesas e gerenciar os seus 

fundos com a utilização de conteúdos matemáticos. 

Contudo, alguns estudos internacionais indicam que, geralmente, os professores de 

alunos Surdos dificilmente estruturam o processo de ensino e aprendizagem em matemática 



84 

 

visando providenciar oportunidades para que essa população escolar seja bem-sucedida na 

escola (KELLY, LANG; PAGLIARO, 2003; PAGLIARO; KRITZER, 2005).  

Consequentemente, um currículo matemático limitado continua sendo utilizado em 

salas de aula com alunos Surdos apesar do reconhecimento das demandas para uma reforma 

pedagógica no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos 

(REMNARAIN, 2003; VAN DE WALLE, 2004), como, por exemplo, o trabalho com alguns 

conteúdos específicos da matemática financeira como a razão, a proporção, as frações e 

porcentagem. Nesse sentido, a revisão de literatura aponta que esses conteúdos são 

considerados um desafio para o ensino e aprendizagem dos alunos Surdos (BULL, 2008; 

EDWARDS; CROCKER, 2007; HALL, 2005). 

Dessa maneira, de acordo com Scott-Wilson (2009), a comunidade escolar necessita 

desenvolver um olhar diferenciado para trabalhar os conteúdos matemáticos e, assim, 

contribuir para o desenvolvimento de habilidades que possibilitem o desenvolvimento de 

alunos autônomos, críticos e reflexivos para que possam viver e conviver em sociedade. 
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CAPÍTULO II 

 

DELINENANDO UMA TRAJETÓRIA METODOLÓGICA BASEADA NA TEORIA 

FUNDAMENTADA 

 

Essa é uma pesquisa de natureza qualitativa que procura identificar quais são as 

contribuições que as atividades elaboradas sobre conteúdos da Matemática Financeira 

embasadas nos pressupostos do Programa Etnomatemática podem oferecer para o 

desenvolvimento da Educação Financeira de alunos Surdos que se comunicam em Libras. 

Para atingir esse objetivo, dentre os vários designs metodológicos, o professor-

pesquisador e seu orientador optaram pela utilização da metodologia da Teoria 

Fundamentada nos Dados (GLASER; STRAUSS, 1967). Nessa teoria indutiva
35

, os dados 

brutos são sistematicamente coletados, analisados e interpretados para facilitar a elaboração 

de um modelo metodológico fundamentado teoricamente nas informações obtidas durante a 

fase analítica
36

 desse estudo.  

Contudo, ressalta-se que, apesar de que essa pesquisa seja de cunho qualitativo, 

utilizou-se, também, a estatística descritiva para a organização das informações obtidas nos 

instrumentos de coleta, por meio da elaboração de gráficos e quadros para a apresentação dos 

dados. Assim, a Teoria Fundamentada, que é originalmente qualitativa, também pode ser 

utilizada com uma abordagem quantitativa (GLASER; STRAUSS, 1967). 

Nesse direcionamento, a visão de mundo que está associada a essa investigação é o 

paradigma Construtivista. Essa visão de mundo apoia-se em uma perspectiva qualitativa de 

coleta, análise e interpretação dos dados, que utiliza os pressupostos da Teoria Fundamentada, 

na qual se procura fornecer significado à realidade dos participantes desse estudo por meio do 

diálogo e da interação desses participantes com o professor-pesquisador. Nessa pesquisa, os 

seus participantes são alunos Surdos que estão se interagindo, em Libras, entre si e com o 

professor-pesquisador. 

No contexto da Teoria Fundamentada, foram utilizados dois questionários, o diário de 

campo do professor-pesquisador, uma entrevista semiestruturada e três blocos de atividades 

matemáticas do registro documental, que possibilitaram a interpretação das repostas 

                                                             
35

Na metodologia indutiva, os códigos, os temas e as categorias emergem dos dados brutos ao invés de serem 

codificados e categorizados a priori antes da coleta realizada no trabalho de campo (PATTON, 1990). 
36

O principal objetivo da fase analítica de uma pesquisa é a organização sistemática dos dados para possibilitar o 

fornecimento de respostas para a questão de investigação. Assim, para a análise dos dados, existe a necessidade 

de sistematizá-los, organizá-los, descrevê-los e sumarizá-los para que os pesquisadores possam obter 

informações que sustentem o seu raciocínio conclusivo (GIL, 1999). 
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fornecidas pelos alunos, auxiliando o professor-pesquisador na busca da resposta para a 

questão de investigação. 

Ressalta-se que essa investigação também está associada ao paradigma Sociocrítico, 

pois está centrada ao estudo dos membros um grupo cultural minoritário, os participante da 

Cultura Surda que, muitas vezes, é marginalizado pela sociedade. Essa concepção do 

paradigma dessa pesquisa está relacionada ao fato de que as investigações em Educação 

Matemática também devem servir a propósitos políticos e sociais (ROSA, 2010). Nesse caso, 

o Programa Etnomatemática visa o empoderamento dos membros desse grupo social, pois 

tem como objetivo a sua transformação social para que possam atuar como cidadãos 

autônomos. 

Dessa maneira, a abordagem de pesquisa utilizada nesse estudo é considerada de 

natureza qualitativa, pois o método qualitativo pode contribuir para uma melhor compreensão 

dos fenômenos estudados. Assim, os procedimentos metodológicos serão realizados a partir 

da obtenção dos dados coletados mediante o contato direto e interativo do professor-

pesquisador com os participantes deste estudo. Esse contexto possibilitará que o professor-

pesquisador verifique se as informações obtidas durante o trabalho de campo possuem relação 

com a problemática desse estudo. 

Na abordagem qualitativa, os pesquisadores aprofundam-se na compreensão dos 

fenômenos que estudam que estão relacionados com as ações dos indivíduos, dos grupos ou 

das organizações em seu contexto sociocultural, interpretando-os de acordo com a perspectiva 

dos participantes e da problemática estudada, sem se preocuparem com a sua 

representatividade numérica, com as suas generalizações estatísticas e com as relações 

lineares de causa e efeito (PATTON, 1990). 

Nesse sentido, a abordagem qualitativa é útil e necessária para que se possa identificar 

e explorar os significados dos fenômenos estudados, bem como as suas interações. Assim essa 

abordagem possibilita o estímulo e o desenvolvimento de novas compreensões sobre os 

fenômenos investigados (BARTUNEK; SEO, 2002). 

O foco qualitativo dessa pesquisa busca o entendimento e a interpretação das 

informações presentes nos dados brutos que serão coletados durante a realização do trabalho 

de campo. Então, na abordagem qualitativa, a interpretação dos dados é conduzida com a 

utilização de várias técnicas de análise dos dados, pois a pesquisa qualitativa: 

(...) pode ser concebida como uma trajetória circular em torno do que se 

deseja compreender, não se preocupando única e exclusivamente com [os] 

seus princípios, leis e generalizações, mas sim focando nos elementos que se 
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constituem significativos para o pesquisador (JAVARONI, SANTOS; 

BORBA, 2011, p. 198). 

 

Diante do exposto, a abordagem qualitativa é o método de pesquisa que melhor atende 

aos anseios do professor-pesquisador desse estudo, pois “envolve a obtenção de dados 

descritivos obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o 

processo do que o produto, e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes” 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 49). 

Em outras palavras, Oliveira (2007) afirma que as pesquisas de cunho qualitativo são 

conceituadas como processos de “reflexão e análise da realidade através da utilização de 

métodos e técnicas para a compreensão detalhada do objeto de estudo em seu contexto 

histórico e/ou sua estruturação” (p. 37). 

Nesse direcionamento, essas características mostram que essa abordagem poderá 

auxiliar o professor-pesquisador na compreensão das relações entre os participantes, do 

contexto no qual estão inseridos e das ações relacionadas com o desenvolvimento a Educação 

Financeira. 

 

2.1.     Contextualização da Escola 

 

Essa pesquisa foi conduzida em uma escola pública do estado de Minas Gerais 

especializada no atendimento a alunos Surdos. Em 1983, o governo do Estado de Minas 

Gerais decretou a sua transformação para escola de Educação Especial. Essa escola oferece os 

Ensinos Fundamental I e Fundamental II, sendo que no turno vespertino as turmas oferecidas 

são de Ensino Fundamental I. Nos turnos matutino e noturno, as turmas oferecidas são de 

Ensino Fundamental II na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que é dividida 

em três anos: 1º, 2º e 3º períodos. 

Atualmente, essa escola possui 153 alunos, que foram matriculados no ano letivo de 

2016, sendo que cada turma contém no máximo 15 alunos Surdos. Contudo, é importante 

ressaltar que muitos desses alunos apresentam outras deficiências, como, por exemplo, a 

mental, a intelectual e a motora.  

A estrutura física é composta por 20 salas de aula, sendo que apenas 09 (nove) são 

utilizadas para o trabalho docente; uma biblioteca, um laboratório de informática que 

atualmente está desativado, uma sala de oficinas, uma quadra de esportes e um refeitório. A 

escola também possui uma sala para os professores, três salas para psicologia, uma para 
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fonoaudiologia, uma para a direção e uma sala conjunta para a supervisão, a orientação e a 

assistência social. 

É importante ressaltar que todas as aulas e as atividades propostas nas salas de aula e 

nas dependências da escola são desenvolvidas em língua de sinais, pois uma das exigências 

para contratação dos profissionais é a sua certificação de, no mínimo, 180 horas em Libras. 

Outro fator importante é que essa escola também oferece para esses alunos os 

acompanhamentos: psicológico, fisioterapêutico e fonoaudiológico. 

 

2.2.     Participantes da Pesquisa 

 

O professor-pesquisador leciona na escola, na qual esse estudo foi conduzido, desde o 

mês de Fevereiro de 2015, sendo que, no corrente ano letivo de 2016, está responsável por 

apenas uma turma do Ensino Fundamental II, classificada como 3° ano da EJA, que 

corresponde ao 9º ano do segundo ciclo do Ensino Fundamental. 

Contudo, o professor-pesquisador optou em realizar essa pesquisa em duas turmas dos 

anos finais do ensino fundamental II, sendo uma turma do 3° período B da EJA, noturno, na 

qual o pesquisador é o professor responsável e, em uma turma de 2° período A da EJA, 

matutino, sendo que a professora responsável autorizou e cedeu as suas aulas do primeiro 

semestre de 2016 para que o professor-pesquisador pudesse conduzir esse estudo. 

Os estudantes da turma do 2° período A foram alunos do professor-pesquisador no ano 

letivo de 2015 e demonstravam muito interesse nos assuntos relacionados à educação 

financeira, além disso, a maioria desses alunos é adolescente e jovem que estuda no turno 

matutino. Por outro lado, a maioria dos alunos da turma de 3° período é adulta e estudam à 

noite. Então, esses fatores levaram o professor-pesquisador a realizar o estudo nessas duas 

turmas. Nesse sentido, ressalta-se que essa pesquisa foi conduzida com 20 alunos, sendo que 

cada turma foi composta por 10 alunos. 

É importante enfatizar que os alunos que possuem deficiência intelectual e aqueles que 

não se comunicam em Libras não constituíram a população desse estudo, pois o objetivo 

dessa pesquisa foi verificar quais são as contribuições que o Programa Etnomatemática pode 

oferecer para os alunos com surdez que se comunicam em Libras, pois esses estudantes 

constituem um grupo cultural específico, que pertencem à Cultura Surda. Portanto, os alunos 

que possuem deficiência intelectual e/ou não se comunicam em língua de sinais podem 

configurar um grupo cultural diferente daquele que o professor-pesquisador pretende analisar. 
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Dessa maneira, os participantes desse estudo se constituíram de alunos Surdos das duas 

turmas, que se comunicam em Libras.  

Então, os participantes dessa pesquisa foram 20 alunos de duas turmas que estão 

cursando o 2º e 3° ano da EJA Fundamental II, dos turnos matutino e noturno, 

respectivamente, que possuem entre 15 e 56 anos. Por meio do contato diário do professor-

pesquisador com esses alunos, verificou-se que a sua maioria é participativa e interessada 

pelas aulas de matemática, contudo, apresentam dificuldades com a interpretação da língua 

portuguesa, que é a sua segunda língua e, consequentemente, com a interpretação de textos, 

mesmo que sejam curtos. Esse fato por ser comprovado por meio dos resultados do estudo 

conduzido por Marschark e Everhart (1999). 

Por meio do contato do professor-pesquisador com esses alunos, constatou-se que 

muitos desses estudantes são dependentes dos pais ou de seus responsáveis, pois não 

desenvolveram a autonomia necessária para realizarem as suas compras e deslocarem-se 

sozinhos para a escola ou para outros ambientes. De acordo com os professores de matemática 

da escola que lecionaram anteriormente para esses alunos, muitos deles também possuem 

dificuldades com a manipulação de dinheiro e com a realização de cálculos matemáticos. Os 

resultados do estudo conduzido por Nunes (2004) mostram a percepção dos professores dessa 

escola com relação às essas dificuldades. 

O perfil dos participantes desse estudo foi delineado por meio das respostas dadas para 

algumas questões do questionário I (Apêndice 06), que foram apresentadas em Libras e que, 

também, estavam relacionadas com a idade, o gênero e o nível econômico familiar dos alunos. 

Em outras questões desse questionário, os participantes responderem se tiveram algum 

contato anterior com os conteúdos de Matemática Financeira, bem como o que entendem por 

porcentagem, lucro, desconto e como utilizam esses conteúdos em seu cotidiano. 

 Por exemplo, a análise dos dados da primeira questão do questionário I referentes à 

idade e ao gênero dos participantes desse estudo mostra que os 20 (100%) participantes desse 

estudo têm entre 16 e 56 anos de idade, sendo que 03 (15%) têm 16 anos, 04 (20%) têm 17 

anos, 02 (10%) têm 21 anos, 02 (10%) têm 31 anos, 02 (10%) têm 42 anos e 07 (35%) têm 18, 

19, 26, 32, 37, 54 e 56 anos, respectivamente. O gráfico 01 mostra a idade dos participantes 

desse estudo. 
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Gráfico 01: Idade dos participantes 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

  

O quadro 09 mostra o gênero dos participantes desse estudo, sendo que 15 (75%) são 

do gênero masculino enquanto 05 (25%) são do gênero feminino. 

 

Quadro 09: Gênero dos participantes 

Gênero dos participantes 

Masculino 15 (75%) 

Feminino 05 (25%) 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

Continuando com a análise dos dados coletados no questionário I, a questão 2 que 

estava relacionada a renda familiar dos participantes desse estudo mostra que 02 (10%) 

participantes possuem renda familiar até R$ 830,00, 08 (40%) participantes possuem uma 

renda familiar de R$831,00 a R$ 1.245,00, 09 (45%) participante possui renda familiar de R$ 

1.246,00 a R$ 2.490,00 e 01 (5%) participante possui renda familiar de R$ 2.491,00 a R$ 

4.150,00. Essa análise também mostra que nenhum participante possui renda familiar superior 

a R$ 4.150,00. O gráfico 02 mostra a renda familiar dos participantes desse estudo. 

 

Gráfico 02: Renda familiar 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 
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 A seguir apresenta-se um perfil resumido de cada um dos participantes desse estudo. 

 

2.2.1. Perfil dos Participantes 

 

 É importante ressaltar que, para assegurar o sigilo com relação à identificação dos 

participantes desse estudo, foram utilizados números adjacentes às letras A e B que 

identificam os alunos das duas turmas, como, por exemplo, A1, A2, ... , A20 ou B1, B2, ... , 

B21. Assim, os participantes com numeração par representam o gênero feminino enquanto os 

participantes com numeração ímpar representam o gênero masculino. 

Essa numeração obedeceu a uma ordem aleatória, elaborada pelo professor-

pesquisador, sendo diferente da ordenação alfabética constante no diário de classe da 

disciplina na qual os participantes estavam matriculados. Então, os alunos pertencentes ao 2° 

ano da EJA foram representados pela letra A enquanto os alunos do 3° ano da EJA foram 

representados pela letra B. As letras adjacentes aos números ímpares de 1 a 29 representam os 

participantes do gênero masculino e as letras acompanhadas de números pares de 2 a 10 

representam os participantes de gênero feminino. 

Nesse direcionamento, apresenta-se um breve perfil dos 20 participantes desse estudo, 

que foi elaborado com base nas informações obtidas no Plano de Desenvolvimento Individual 

(PDI) de cada sujeito dessa pesquisa e, também, através das observações registradas por meio 

do contato diário entre o professor-pesquisador e os participantes. 

 

2.2.1.1. Participante A1 

Esse participante tem 16 anos, é do gênero masculino, comunica-se em Libras e não 

realiza leitura labial. Mora com a sua mãe e com o seu padrasto. A família não utiliza a Libras 

para se comunicarem. É um participante educado, participativo e demonstra muito interesse 

em aprender, mas apresenta dificuldades no aprendizado de alguns conteúdos matemáticos, 

como, por exemplo, subtração, divisão, expressões numéricas e porcentagem. Locomove-se 

desacompanhado, porém, não possui autonomia para realizar compras e nem mantém 

relacionamentos em outros espaços que não seja o familiar e o escolar. 

 

2.2.1.2. Participante A2 

Essa participante tem 16 anos de idade, é do gênero feminino, comunica-se em Libras, 

é oralizada e realiza leitura labial. A família vive em conflitos, então, por um determinado 

período de tempo mora com o seu pai e com os seus avós e depois com a sua mãe e o seu 
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irmão. Apresenta facilidade em aprender os conteúdos de língua portuguesa e matemática, 

sendo uma aluna participativa e interessada que gosta de ajudar os colegas. Locomove-se 

sozinha para todos os ambientes. Em 2015, essa aluna participou do Programa de 

Aprendizagem
37

, sendo que trabalha como menor aprendiz na rede de fast-food Bob’s. 

 

2.2.1.3. Participante A3 

Esse participante tem 18 anos, é do gênero masculino, possui uma deficiência física 

que dificulta a sua movimentação em sala de aula e na escola, sendo que utiliza o aparelho 

andador para auxiliar a sua locomoção. É muito tímido e tem dificuldades em se comunicar 

com os colegas e com o professor. Apresenta dificuldades para escrever e para realizar as 

operações básicas matemáticas e, frequentemente, afirma que não sabe realizar as atividades 

propostas em sala de aula. É um aluno educado e bem humorado, mas não responde os 

questionamentos quando solicitado apesar de se comunicar em Libras. 

 

2.2.1.4. Participante A4 

Essa participante tem 17 anos, é do gênero feminino, mora com o seu pai e se 

comunica em Libras no ambiente familiar, pois o seu pai é fluente em língua de sinais. Às 

vezes, locomove-se desacompanhada de casa para escola e vice-versa. É participativa, 

demonstra interesse em aprender, respeita as regras escolares e se interage com os colegas em 

sala de aula. Devido à sua deficiência motora, apresenta dificuldades para escrever, mas isso 

não interfere em sua comunicação e em sua aprendizagem, pois se comunica bem com os 

colegas e os professores. Possui boas notas e apresenta facilidade em aprender os conteúdos 

ministrados em sala de aula.  

 

2.2.1.5. Participante A5 

Esse participante tem 16 anos, é do gênero masculino, comunica-se bem em Libras e 

mora com a família, contudo, a mãe se comunica em língua de sinais, mas não possui 

fluência. É pouco estimulado pelos membros familiares e um pouco disperso durante as aulas, 

                                                             
37

É um programa técnico-profissional que prevê a execução de atividades teóricas e práticas sob a orientação de 

uma entidade qualificada em uma formação técnico-profissional metódica, com especificação do público-alvo, 

dos conteúdos programáticos a serem ministrados, do período de duração, da carga horária teórica e prática, dos 

mecanismos de acompanhamento, avaliação e certificação do aprendizado, observando-se os parâmetros 

estabelecidos pela Portaria MTE nº 615, de 13 de dezembro de 2007 (BRASIL, 2009). 
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mas é participativo, educado e demonstra muito interesse em aprender. Tem facilidade em 

aprender os conteúdos matemáticos, mas possui dificuldades com a língua portuguesa. 

 

2.2.1.6. Participante A6 

Essa participante tem 26 anos, é do gênero feminino, mora com a família e não utiliza 

Libras no ambiente familiar. É pouco estimulada pela família, então, depende de terceiros 

para resolver os problemas pessoais. Tem dificuldade em permanecer nos empregos e 

trabalhar com projetos. É tímida e locomove-se desacompanhada. Apresenta muita 

dificuldade nos conteúdos matemáticos e, também, no relacionamento com os colegas. Possui 

um temperamento forte e não aceita ser corrigida. Utiliza a Libras para se comunicar, mas, às 

vezes, tem dificuldade para compreender os colegas e os professores. Não consegue resolver 

operações simples, como, por exemplo, adição e subtração. Quando o professor pergunta a 

sua opinião sobre alguma atividade, às vezes, argumenta que não sabe resolver os exercícios 

ou responde os questionamentos formulados fora do contexto proposta em sala de aula. 

Mesmo com a utilização da calculadora, essa participante não consegue resolver as atividades 

matemáticas simples, sendo que não aceita auxílio dos professores.  

 

2.2.1.7. Participante A7 

Esse participante tem 17 anos, é do gênero masculino, mora com o pai e com os 

irmãos e se comunica em Libras, sendo que se locomove desacompanhado de casa para escola 

e vice-versa. Tem facilidade em aprender os conteúdos matemáticos, mas apresenta 

dificuldades com a língua portuguesa. Conversa durante as aulas, faz brincadeiras inoportunas 

e, às vezes, é agressivo. Apesar de ser indisciplinado, demonstra interesse em aprender, é 

frequente e pontual.  

 

2.2.1.8. Participante A9 

Esse participante tem 17 anos, é do gênero masculino, é oralizado e, de acordo com a 

análise de seu PDI, esse aluno também possui déficit de aprendizagem, sendo que utiliza 

medicamentos para auxiliar em sua concentração. Comunica-se em Libras, mas possui 

resquício de audição, então utiliza a leitura labial. Mora com os seus pais e o seu irmão. Após 

a aula, esse participante costuma ajudar os seus familiares por meio do trabalho no mercado 

da família, realizando as seguintes tarefas: entregas, pedidos e organização do espaço físico. 

Nas aulas de matemática é bastante agitado, pois gosta de conversar e brincar com os seus 

colegas de sala de aula. Apresenta dificuldade no entendimento de conteúdos matemáticos e 
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demora em copiar a matéria do quadro ou resolver as atividades escritas. É lento para realizar 

qualquer tipo de atividade e esquece com facilidade os conteúdos aprendidos, mas é um aluno 

educado e interessado em aprender, contudo, é um aluno teimoso e não utiliza o seu aparelho 

auditivo e nem os seus óculos. A mãe desse participante relatou que quando o aluno está em 

casa não estuda e joga videogame a maior parte do dia. 

 

2.2.1.9. Participante A11 

Esse participante tem 32 anos, é do gênero masculino, sendo que de acordo com as 

informações constantes em seu PDI, esse aluno viveu na zona rural do Estado do Pará até os 

31 anos de idade e está aprendendo a língua de sinais. No ano de 2015, mudou-se para a 

cidade de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais e, atualmente, mora com o seu irmão. 

Não se comunica em Libras no ambiente familiar, porém, comunica-se nesse idioma na escola 

e na igreja. Esse participante se adapta às mudanças, entende as orientações do professor, é 

frequente às aulas e respeita as regras escolares. Locomove-se para a escola desacompanhado. 

É organizado, sendo que deseja inserir-se no mercado de trabalho. Contudo, tem dificuldades 

em Língua Portuguesa, mas é esforçado, prestativo e interage bem com os colegas. O Plano 

de Desenvolvimento Individual (PDI) elaborado pela professora de Libras mostra que esse 

aluno consegue se comunicar em língua de sinais, apesar de ainda estar aprendendo a Libras. 

Os familiares desse participante o estimulam a continuar os seus estudos. 

 

2.2.1.10. Participante A13 

Esse participante tem 17 anos, é do gênero masculino, apresenta dificuldades no 

entendimento dos conteúdos matemáticos, contudo, consegue resolver operações simples de 

adição, subtração, multiplicação e divisão. Comunica-se em Libras, mas não possui fluência, 

pois muitas vezes não entende os seus colegas e nem os seus professores. Mora na periferia e 

não possui outros membros da família surdos, sendo que os seus familiares não empregam a 

língua de sinais, pois não sabem com utilizá-la. Esse participante utiliza a maior parte de seu 

tempo acessando a internet, sendo que demonstra entendimento sobre vários jogos eletrônicos 

e gírias específicas das comunidades virtuais. Durante as aulas, é um aluno interessado e 

participativo, mas apresenta dificuldades no processo de ensino e aprendizagem devido às 

dificuldades de comunicação na língua de sinais. 
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2.2.1.11. Participante B8 

Essa participante tem 54 anos, é do gênero feminino, mora com uma irmã que também 

é surda e comunica-se em Libras. Trabalha como costureira na Federação Nacional de 

Educação e Integração dos Surdos (FENEIS) e estuda à noite. Acorda muito cedo e trabalha 

durante o dia todo e, por isso, sempre reclama de cansaço e, frequentemente, dorme durante as 

aulas. É tímida, calada e apresenta muita dificuldade em várias disciplinas. Às vezes, tem 

dificuldades na comunicação, mas relaciona-se bem com os seus colegas e com os seus 

professores. 

 

2.2.1.12. Participante B10 

Essa participante tem 42 anos, é do gênero feminino, mora sozinha, mas no mesmo 

terreno em que a sua família reside. Comunica-se bem em Libras, é um pouco oralizada e tem 

um bom relacionamento com os seus filhos e com os seus colegas da escola. Trabalha como 

empregada doméstica e gosta de passear e estuda à noite. É muito esforçada, educada e 

demonstra muito interesse em aprender. Contudo, apresenta muita dificuldade em matemática 

e em português. Administra o próprio salário, mas sempre pede auxílio para a filha que é 

ouvinte.  

 

2.2.1.13. Participante B15 

Esse participante tem 37 anos, é do gênero masculino, comunica-se em Libras, é 

oralizado e realiza leitura labial. Mora com a sua mãe e os seus irmãos, sendo que tem um 

bom relacionamento com a sua família. Tem filhos, mas não moram juntos, contudo, possuem 

uma boa relação. Tem uma vida social ativa, muitos amigos, sendo que gosta de passear e 

jogar futebol. É esforçado, mas possui pouco vocabulário em português. Apesar de faltar 

muito às aulas é participativo e consegue resolver os problemas matemáticos com a utilização 

de calculadora, pois tem dificuldades com a utilização da tabuada. 

 

2.2.1.14. Participante B17 

Esse participante tem 56 anos, é do gênero masculino, comunica-se em Libras e com 

sinais caseiros. Mora com a sua esposa e com os seus filhos e possui um bom relacionamento 

familiar. Começou a frequentar a escola com 47 anos de idade e, por isso, apresenta muita 

dificuldade em diversas disciplinas. Trabalha com reciclagem de latas que encontra na rua. É 

frequente na escola, mas durante as aulas não costuma dar respostas aos professores e não 



96 

 

aceita ser corrigido. Apresenta muita dificuldade nas operações básicas da matemática, 

inclusive nas somas e subtrações. 

 

2.2.1.15. Participante B19 

Esse participante tem 21 anos, é do gênero masculino, se comunica em Libras, mora 

com a sua família e ajuda a cuidar dos irmãos mais novos. Além disso, trabalha em uma 

empresa de elevadores, faz academia e estuda à noite, porém, devido à sua rotina agitada é 

muito infrequente na escola. Contudo, é muito participativo, educado e interessado em 

aprender. Apresenta facilidade em compreender os conteúdos matemáticos e demonstra saber 

administrar o próprio salário. 

 

2.2.1.16. Participante B21 

Esse participante tem 31 anos, é do gênero masculino, mora com o seu pai e os seus 

irmãos e possui uma boa relação familiar. Apesar de comunicar-se em Libras, possui 

dificuldades em sua comunicação com os colegas e professores, sendo necessária uma 

sinalização pausada para que esse aluno possa compreender as explicações referentes aos 

conteúdos apresentados em sala de aula. É muito tímido, mas relaciona-se bem com os 

colegas e com os professores. Começou a frequentar a escola aos 22 anos de idade e apresenta 

muita dificuldade em várias disciplinas, principalmente, português e matemática. Geralmente, 

não costuma responder os questionamentos quando é solicitado e, muitas vezes, não 

compreende os professores e nem os seus colegas. 

 

2.2.1.17. Participante B23 

Esse participante tem 19 anos, é do gênero masculino, mora com a sua mãe e com os 

seus irmãos, sendo a única pessoa Surda em sua família. Possui ótima comunicação em Libras 

e a mãe também se comunica em língua de sinais. Tem uma filha e trabalha como jovem 

aprendiz. Na escola é muito participativo, educado e muito interessado em aprender, além 

disso, apresenta facilidade em todas as disciplinas, principalmente, matemática. Gosta de 

ajudar os seus colegas e tem um bom relacionamento com os demais alunos e professores. 

 

2.2.1.18. Participante B25 

Esse participante tem 31 anos, é do gênero masculino, mora com a sua avó, o seu 

irmão, a sua cunhada e os seus sobrinhos. Comunica-se em Libras e possui baixa visão, sendo 

que, às vezes, essa deficiência compromete o desenvolvimento de sua comunicação. Tem um 
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bom relacionamento com a sua família e com os seus colegas da escola. É participativo e 

demonstra muito interesse em aprender, sabe a tabuada e tem facilidade com as operações de 

adição, subtração e multiplicação, contudo apresenta dificuldades em realizar as operações de 

divisão. Esse aluno gosta de matemática, mas não de português e apresenta dificuldades na 

leitura e interpretação de textos, mesmo que sejam curtos. 

 

2.2.1.19. Participante B27 

Esse participante tem 21 anos, é do gênero masculino, mora com os seus pais e 

comunica-se em Libras. Na escola, tem uma boa relação com os seus colegas e com os seus 

professores. É bastante participativo e demonstra interesse em aprender, mas conversa durante 

as aulas e utiliza o celular indevidamente, sendo que esses fatos prejudicam o seu desempenho 

escolar. Nunca trabalhou e não tem vontade de se inserir no mercado de trabalho. Gosta de 

ficar em casa, navegar na internet, utilizar as redes sociais e jogar jogos eletrônicos. 

 

2.2.1.20. Participante B29 

Esse participante tem 42 anos, é do gênero masculino, mora com a família e 

comunica-se em Libras. É educado, participativo e tem uma boa relação com os seus colegas 

e com os seus professores. Apresenta dificuldades com os conteúdos matemáticos e em 

entender e recordaras palavras em português. Consegue resolver operações de soma e 

subtração, mas necessita de auxílio do professor para resolver os exercícios de multiplicações 

e divisões. Gosta de passear e possui independência financeira, pois trabalha na loja Ponto 

Frio como carregador de caixas. 

 

2.3. Design Metodológico: Teoria Fundamentada nos Dados 

 

O design metodológico que será utilizado neste estudo é a Teoria Fundamentada nos 

Dados, que é “uma metodologia de natureza exploratória que enfatiza a geração e o 

desenvolvimento de teorias que especificam o fenômeno e as condições para a sua 

manifestação” (GASQUE, 2007, p. 90). 

O principal objetivo dessa teoria é analisar os dados brutos coletados em diversos 

instrumentos para buscar uma resposta para a questão de investigação. Assim, esse design 

metodológico visa entender a compreensão que os participantes possuem em relação à 

problemática deste estudo. 
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Nesse contexto, os pesquisadores analisam os dados para que possam elaborar uma 

teoria sobre a problemática estudada a “partir de uma sistemática observação, comparação, 

classificação e análise de similaridades e dissimilaridades” (FRAGOSO, RECUERO; 

AMARAL, 2011, p. 83) das informações que, posteriormente, serão interpretadas. Dessa 

maneira, os conceitos extraídos das informações contidas nos dados brutos são blocos 

fundamentais para a elaboração de uma teoria emergente (GASQUE, 2007), que descreverá a 

problemática sob estudo, interpretando-a e averiguando-a de uma maneira sistemática e 

rigorosa. 

Então, na Teoria Fundamentada, a problemática estudada é desenvolvida por meio de 

uma coleta e análise de dados sistemática (STRAUSS; CORBIN, 1990). Nessa perspectiva, 

essa teoria exige 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” 

(BAGGIO; ERDMANN, 2011, p. 179). 

Assim, existe a necessidade de que, após realizarem a coleta dos dados, os 

pesquisadores os separem, classificando-os e sintetizando-os por meio de codificações para 

organizá-los em categorias. Nesse direcionamento, esses pesquisadores devem: 

(...) 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 entre as diversas categorias 

e criar um esquema analítico interpretativo inovador (BAGGIO; 

ERDMANN, 2011, p. 179).  

 

Nesse contexto, a Teoria Fundamentada tem como embasamento a amostragem 

teórica, a codificação dos dados e a redação da teoria emergente (GASQUE, 2007). 

 

2.3.1. Amostragem Teórica 

 

A amostragem teórica é composta pela coleta de dados que será utilizada como ponto 

de partida para a elaboração de uma determinada teoria. Nesse sentido, os pesquisadores 

coletam, analisam e codificam os dados, bem como interpretam as informações obtidas para 

fundamentarem a teoria emergente (GLASER; STRAUSS, 1967). 

Então, um dos principais objetivos da amostragem teórica é “maximizar as 

oportunidades de obtenção de dados para auxiliar na explicação das categorias, em termos de 
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suas propriedades e dimensões, visando o desenvolvimento conceitual e teórico” (BAGGIO; 

ERDMANN, 2011, p. 180) do estudo. 

Por outro lado, a coleta é realizada até ocorrer a saturação teórica por meio da 

repetição ou ausência de dados novos (STRAUSS; CORBIN, 1990). Dessa maneira, outro 

objetivo da amostragem teórica é apontar as informações obtidas na análise dos dados que são 

elementos indicativos para a elaboração de categorias. 

 

2.3.2. Codificação dos Dados 

 

A codificação ocorre quando os dados são cuidadosamente examinados de acordo com 

as suas características para que possam ser organizados por meio da elaboração de categorias 

semelhantes. Nessa etapa, a codificação dos dados envolve comparações constantes entre os 

fenômenos, os casos e os conceitos, as quais conduzem ao desenvolvimento de teorias por 

meio da abstração e das relações entre os elementos (GASQUE, 2007) que compõem as 

categorias. 

Assim, a codificação se refere ao processo utilizado para rotular, codificar e analisar os 

dados coletados, pois envolve comparações constantes entre os fenômenos, que podem 

conduzir os pesquisadores ao desenvolvimento de teorias por meio da abstração e relações 

entre esses elementos. Os processos codificatórios são denominados de codificação aberta, 

axial e seletiva, que devem ser entendidos como maneiras distintas para tratar os dados brutos 

coletados durante a condução do trabalho de campo. 

 

2.3.2.1. Codificação Aberta: códigos preliminares 

 

Esse tipo de codificação pode ser considerado como o processo analítico pelo qual os 

conceitos são identificados e desenvolvidos em relação às suas propriedades e dimensões 

(PINTO, 2012). Esse processo envolve as atividades de examinar, comparar, conceituar e 

categorizar os dados que são sumarizados em códigos e categorias. 

Nessa etapa, os dados coletados nos instrumentos são analisados linha a linha, frase a 

frase e parágrafo a parágrafo (GASQUE, 2007). Dessa maneira, várias subcategorias 

emergem, que poderão se tornar categorias na próxima etapa de codificação. 
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2.3.2.2. Codificação Axial: categorias conceituais 

 

Nessa etapa, a codificação axial aprimora e diferencia as categorias resultantes da 

codificação aberta. Assim, os pesquisadores selecionam as categorias mais relevantes por 

meio do agrupamento das informações constantes nos dados. Durante esse processo 

codificatório, os pesquisadores podem alternar entre a codificação aberta e axial, pois as 

categorias devem ser constantemente verificadas pelos dados e informações que as compõem, 

podendo ser reagrupadas e reorganizadas. Então, categorias mais densas são elaboradas, pois 

são mais desenvolvidas e completas, devendo estar relacionadas entre si (BAGGIO; 

ERDMANN, 2011). 

 

2.3.2.3. Categoria Seletiva: categorias abstratas 

 

Essa é a última etapa da codificação que tem como objetivo integrar e refinar as 

categorias em um nível mais abstrato, sendo essencial para a escrita da teoria emergente, pois 

as principais propriedades e dimensões são identificadas. O principal objetivo dessa etapa é a 

elaboração da categoria central, em torno da qual as outras categorias elaboradas podem ser 

agrupadas e integradas (GASQUE, 2007). 

Contudo, é importante enfatizar que a categoria seletiva não foi apresentada nesse 

estudo, pois o professor-pesquisador e o seu orientador optaram por não redigirem a teoria 

emergente, que consistiria em uma narrativa sobre o fenômeno central desse estudo. 

 

2.3.3. Redação da Teoria 

 

Após a realização da fase de codificação dos dados, os pesquisadores podem adaptar 

as etapas da Teoria Fundamentada nos Dados, optando pela redação de uma teoria que emerge 

dos dados analisados e das informações interpretadas. Essa teoria consiste em uma narrativa 

descritiva sobre a problemática pesquisada, que está embasada na comparação dos conceitos 

estudados e com as suas relações com os dados coletados (PINTO, 2012). No entanto, 

ressalta-se que a teoria a ser desenvolvida possui similaridades com as demais teorias 

existentes, que foram previamente interpretadas e investigadas (GASQUE, 2007). 

No entanto, ressalta-se que, para esse estudo, o professor-pesquisador e o seu 

orientador optaram pela não redação da teoria emergente, pois o objetivo principal dessa 

investigação estava relacionado com a verificação sobre como o programa etnomatemática 
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poderia contribuir para o desenvolvimento da educação financeira de alunos Surdos que se 

comunicam em Libras. Por conseguinte, esse objetivo não está diretamente relacionado com a 

escrita de uma teoria emergente para estudar de uma maneira aprofundada a categoria central 

que se originou desse estudo, mas com a elaboração da resposta à questão de investigação 

proposta para essa pesquisa. 

 

2.3.4. Etapas da Teoria Fundamentada nos Dados 

 

Nesse estudo, com embasamento na Teoria Fundamentada, os dados foram coletados a 

partir da utilização de questionários, do diário de campo do professor-pesquisador, das 

atividades do registro documental e das entrevistas semiestruturadas. 

Dessa maneira, buscou-se por meio da interpretação das informações obtidas na fase 

analítica dos dados, a verificação das contribuições que as atividades elaboradas de acordo 

com os pressupostos do Programa Etnomatemática podem oferecer para o desenvolvimento 

da Educação Financeira de alunos Surdos que se comunicam em Libras. A figura 16 mostra as 

etapas propostas pela Teoria Fundamentada, que nortearão o processo de coleta e análise dos 

dados coletados neste estudo. 

 

Figura 16: Etapas da Teoria Fundamentada nos Dados 

 
Fonte: Adaptado de Costa (2013). 
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Ressalta-se que os pressupostos da Teoria Fundamentada nos Dados, com exceção da 

codificação seletiva e da redação da teoria emergente, foram utilizados durante a fase de 

observação, análise, interpretação e categorização dos dados obtidos por meio dos 

instrumentos de coleta que foram utilizados durante a condução do trabalho de campo desse 

estudo. 

 

2.4. Triangulação dos Dados 

 

A triangulação dos dados é uma estratégia de pesquisa baseada na utilização de 

diversos métodos para investigação de um mesmo fenômeno (VERGARA, 2006), que se 

refere à convergência ou corroboração de dados relacionados com uma mesma problemática.  

Nesse contexto, a triangulação permitirá uma visão multidimensional da problemática deste 

estudo, pois auxiliará o professor-pesquisador a reduzir as possíveis distorções de 

interpretação por meio da utilização de diversos métodos de coleta de dados (GUNTHER, 

2006). 

Os dados serão triangulados com a utilização dos questionários I e II, das entrevistas, 

do diário de campo e com a utilização das atividades do registro documental elaboradas com 

os conteúdos da Educação Financeira na perspectiva etnomatemática. A figura 17 mostra os 

instrumentos de coleta utilizados na triangulação dos dados. 

 

Figura 17: Instrumentos de coleta utilizados na triangulação dos dados 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

Assim, a triangulação dos dados direcionará o professor-pesquisador para a obtenção 

de uma resposta para a questão de investigação. Então, por meio dos dados coletados nessa 



103 

 

pesquisa, buscar-se-á, com a utilização da triangulação, a comparação e a convergência dos 

dados obtidos nos instrumentos de coleta com a revisão de literatura de acordo com os 

procedimentos utilizados na Teoria Fundamentada.  

 

2.4.1. Confiabilidade da Análise e Interpretação dos Dados 

 

Para que se pudesse assegurar a confiabilidade da análise dos dados brutos e da 

interpretação das informações obtidas, foi utilizada a fórmula de consenso (MILES; 

HUBERMAN, 1994). Essa fórmula é dada por: 

  

         
                            

                                         
       

  

Uma abordagem para verificar a confiabilidade das codificações determinadas é 

solicitar que dois membros do time da pesquisa revejam os dados por meio de sua codificação 

independente. Nesse estudo, essa verificação foi realizada pelo professor-pesquisador e o seu 

orientador. 

Então, o professor-pesquisador e o seu orientador 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. 

Dessa maneira, nesse processo, do total de 856 codificações determinadas para os 

instrumentos de coleta de dados utilizados nesse estudo, houve 85 divergências nesse 

processo. Consequentemente, aplicando a fórmula proposta tem-se que: 

         
   

        
       

   

     
             

Nesse sentido, a confiabilidade obtida para a codificação das respostas dadas para as 

questões dos questionários e das entrevistas e, também, para as atividades propostas nos 

blocos do registro documental foi de 90,9%. De acordo com Miles e Huberman (1994), esse 

resultado é confiável, pois está acima de 90% que é o mínimo requerido como satisfatório 

para a obtenção dessa confiabilidade dessas codificações. 

 

2.5. Procedimentos Metodológicos 

 

A partir do ingresso no Mestrado Profissional em Educação Matemática em Março de 

2015, o professor-pesquisador realizou o levantamento bibliográfico para buscar as 
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fundamentações teóricas que o auxiliassem na análise da problemática deste estudo. Dessa 

maneira, o professor-pesquisador realizou uma pesquisa bibliográfica que pode ser 

considerada como “uma modalidade de estudo e análise de documentos de domínio científico 

tais como livros, enciclopédias, periódicos, ensaios críticos, dicionários e artigos científicos” 

(OLIVEIRA, 2007, 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 abordassem o tema dessa pesquisa. Dessa maneira, foram 

utilizados seis conjuntos de palavras-chave: Educação Financeira e Surdez, Educação 

Financeira e Surdos, Educação Financeira e Libras, Etnomatemática e Surdez, 

Etnomatemática e Surdos e Etnomatemática e Libras. É necessário enfatizar que, nessa 

pesquisa, o professor-pesquisador constatou que não havia registros de investigações que 

envolvessem, em um mesmo trabalho, essas temáticas. 

Entretanto, como o banco de teses da CAPES estava desatualizado, o desenvolvimento 

desse levantamento bibliográfico também foi realizado no Diretório dos Grupos de 

Pesquisa/CNPq com a utilização das mesmas palavras-chave. Assim, a partir do levantamento 

realizado nesses grupos de pesquisa, pretendia-se também consultar os trabalhos 

desenvolvidos nas instituições superiores de ensino vinculadas a esses grupos. Contudo, o 

professor-pesquisador também não encontrou registros de pesquisas sobre a problemática 

relacionada com este estudo. Assim, diante dessa dificuldade, buscou-se pesquisar artigos, 

dissertações e teses que tratavam dos assuntos relacionados com a temática Matemática e a 

Surdez. 

Em seguida, foi realizada uma pesquisa em livros, periódicos e anais de eventos 

nacionais e internacionais em inglês, português e espanhol para verificar a produção 

internacional referente à Educação Financeira para alunos Surdos relacionado com a área de 

Etnomatemática. Esse levantamento bibliográfico também não foi bem sucedido, pois não foi 

encontrado registros de estudos referentes à problemática deste estudo. 

Além da autorização da direção da escola (Apêndice 01) para realização dessa 

pesquisa, também foi necessária a autorização da professora (Apêndice 02) responsável pela 

turma de 2º ano A da EJA para que esse estudo fosse realizado em sua sala, sendo conduzido 

pelo professor-pesquisador. 

Em seguida, após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

UFOP em 15/02/2016, conforme CAAE n° 51056315.1.0000.5150, foi realizada, nos dias 

29/02 e 01/03/2016, a entrega dos TCLE (Apêndices 03, 04 e 05), que foram apresentados, 
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primeiramente de maneira escrita e, posteriormente, em Libras para os alunos, que os 

entregaram para os seus pais, que os autorizaram a participarem dessa pesquisa. 

O principal objetivo desses documentos foi o de informar aos responsáveis e 

participantes sobre os procedimentos e os instrumentos que foram utilizados durante a 

realização do trabalho de campo desse estudo, 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 de seus pais. 

Esses documentos também apresentaram a garantia do sigilo com relação à 

identificação dos participantes, pois os seus nomes foram substituídos por códigos, que 

poderiam ser identificados apenas pelo professor-pesquisador e por seu orientador. Por 

exemplo, os códigos que começam pela letra A indicam que o(a) participante pertence à turma 

A. Similarmente, os códigos que começavam pela letra B indicam que o(a) participante 

pertence à turma B. 

O questionário I (Apêndice 06) foi entregue para os alunos da turma A no dia 08 de 

Março de 2016 e da turma B no dia 02 de Março de 2016, antes da realização das atividades 

do registro documental que foram propostas para a sala de aula. Contudo, a maioria dos 

alunos de ambas as turmas apresentaram dificuldades em ler, interpretar e responder às 

perguntas desse questionário, então, o professor-pesquisador realizou a interpretação e a 

transcrição das questões por meio da utilização da Libras, sendo que também filmou as 

respostas e os comentários elaborados pelos participantes em sala de aula. 

Esse questionário também serviu para realizar o levantamento de dados relacionados 

com o gênero, a idade, o nível econômico e, também, para verificar como os participantes se 

relacionam com as questões financeiras que envolvem dinheiro e sobre a importância das 

aulas de matemática e de seus conteúdos para a resolução dos problemas que enfrentam no 

cotidiano. 

O segundo questionário (Apêndice 07) foi entregue para os participantes responderem 

nos dias 28 e 29 de Junho de 2016 para as turmas A e B, respectivamente, após a realização 

das atividades do registro documental propostas para a sala de aula. No entanto, devido às 

dificuldades apresentadas pelos participantes com relação à leitura e interpretação das 

questões escritas em português, o professor-pesquisador realizou a sua tradução para língua de 

sinais, cujas respostas e comentários dos participantes foram filmados para posterior 

transcrição. 

O principal objetivo desse questionário foi identificar se os alunos aprenderam os 

conteúdos de Educação Financeira, entender como relacionaram esse conteúdo ao cotidiano e 
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se o Programa Etnomatemática contribuiu para esse processo, auxiliando-os no 

desenvolvimento de sua criticidade e reflexão. 

As entrevistas semiestruturadas (Apêndice 08) foram aplicadas durante a condução do 

bloco de atividades 02, pois, dessa maneira, foi possível verificar se os participantes estavam 

interagindo positivamente com as atividades que foram propostas nos blocos de atividades 01 

e 02. As entrevistas foram realizadas nos dias 10 e 11 de Maio de 2016, respectivamente, com 

11 (55%) participantes, sendo 07 (35%) da turma A e 04 (20%) da turma B. 

Porém, é importante enfatizar que 09 (45%) participantes não foram entrevistados, 

pois 03 (15%) da turma A e 02 (10%) da turma Bestavam ausentes nos dias da condução das 

entrevistas enquanto 04 (20%) participantes da turma Bse recusaram a participar dessa 

atividade de coleta de dados. Ressalta-se que todas as entrevistas foram conduzidas em Libras 

pelo professor-pesquisador e que foram filmadas para posterior transcrição dos dados brutos 

coletados. 

Para a realização das atividades propostas no registro documental (Apêndice 09), os 

alunos trabalharam individualmente e em dupla para realizarem as atividades propostas dos 

Blocos de Atividades do Registro Documental e, também, em grupo para a realização das 

atividades lúdicas. Essas atividades foram relacionadas com o conteúdo de Educação 

Financeira, como, por exemplo, Sistema Monetário, Porcentagem, Lucro e Desconto. 

O quadro 10 apresenta os blocos de atividades do registro documental com os seus 

objetivos e assuas respectivas datas de aplicação. Ressalta-se que a escola na qual esse estudo 

foi conduzido possui um currículo flexível, então, os professores, em conjunto com a 

supervisão pedagógica, podem adaptar o currículo de acordo com as necessidades dos alunos. 

 

Quadro 10: Blocos de atividades do registro documental 

Bloco de Atividades do Registro Documental 

Atividades 
2° EJA A 

 Manhã 

3° EJA B  

Noite 
Objetivos 

Bloco de Atividades 01: História da Moeda e do Sistema Monetário Brasileiro 

Aula sobre a História 

da Moeda e do Sistema 

Monetário Brasileiro 

15/03/2016 09/03/2016 

Apresentar aos participantes, em Libras, como 

surgiu o sistema monetário brasileiro, quais as 

mudanças que ocorreram ao longo do tempo, 

bem como discutir sobre a evolução das moedas 

(e cédulas) que estão em circulação no mercado 

atualmente. 

Atividade 01: 

Palavras-cruzadas: 

História da Moeda e do 

Sistema Monetário 

(Apêndice 10) 

22/03/2016 14/03/2016 

Reforçar as informações e os conceitos 

estudados sobre o sistema monetário e a história 

da moeda. 

Reconhecer e identificar o dinheiro brasileiro 

(cédulas e moedas). 
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Atividade 02: 

Trabalhando com 

dinheiro (Apêndice 11) 

29/03/2016 16/03/2016 

Contribuir para a aprendizagem dos 

participantes em relação à manipulação do 

dinheiro para resolver problemas que envolvam 

somas e subtrações. 

Atividade 03: Compras 

e troco  

(Apêndice 12) 

29/03/2016 30/03/2016 

Desenvolver as habilidades dos participantes 

para resolverem situações do cotidiano que 

envolvam a manipulação do dinheiro. Revisitar 

os conceitos de compra, de pagamentos e de dar 

trocos para conferir se estão corretos. 

Bloco de Atividades 02: Porcentagem 

Aula sobre 

Porcentagem 
05/04/2016 13/04/2016 

Apresentar aos participantes, em Libras, como 

realizar os cálculos que utilizam as 

porcentagens.  

Atividade 04: 

Manipulação do 

dinheiro  

(Apêndice 13) 

12/04/2016 06/04/2016 

Ampliar os conhecimentos dos participantes 

sobre a contagem e a manipulação do dinheiro 

através de situações-problema do cotidiano. 

Lidar com situações-problema que incluem 

comprar, dar o troco e conferir se o troco está 

correto. Aprender a calcular o preço dos 

produtos que podem ser comprados com o 

dinheiro disponível. 

Jogo Adedanha 

(Apêndice 14) 
17/05/2016 18/05/2016 

Resolver porcentagens de maneira descontraída 

e lúdica visando o desenvolvimento do trabalho 

com autonomia e concentração. 

Bloco de Atividades 03: Lucro e Desconto 

Aula sobre Lucro e 

Desconto 
24/05/2016 25/05/2016 

Apresentar aos alunos, em Libras, como efetuar 

os cálculos para resolver problemas que 

envolvam lucro e desconto. 

Atividade 05: 

Calculando Lucro e 

desconto  

(Apêndice 15) 

31/05/2016 01/06/2016 

Resolver problemas de lucro e desconto por 

meio da elaboração de situações-problema do 

cotidiano. Realizar compras, efetuar o 

pagamento, dar troco e conferir se o troco está 

correto. Desenvolver a habilidade de calcular o 

preço de produtos que podem ser comprados 

com o dinheiro disponível. 

Atividades em sala de 

aula 
07/06/2016 08/06/2016 

Resolver problemas envolvendo lucro e 

desconto. 

Minimercado 

(Apêndice 16) 
14/06/2016 15/06/2016 

Aprender a comprar e vender produtos. 

Reconhecer e identificar o dinheiro brasileiro 

(cédulas e moedas). Fazer compras, 

pagamentos, dar troco e conferir se o troco está 

correto. 

Aprender a calcular o preço de produtos que 

podem ser comprados com o dinheiro 

disponível. 

Discutir sobre como economizar nas compras. 
Fonte: Blocos de atividades elaborados pelo professor-pesquisador. 

  

Durante a realização das atividades do registro documental, o professor-pesquisador 

filmou as aulas para que não se perdessem informações da discussão entre os participantes, 

pois foi um momento importante para se detectar o que estavam pensando e como estavam 
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agindo com relação às atividades propostas. Nesse ambiente, o professor-pesquisador discutiu 

com os participantes as atividades propostas em sala de aula, que foram elaboradas de uma 

maneira contextualizada. Posteriormente, o professor-pesquisador também discutiu com os 

participantes sobre os conteúdos básicos da Educação Financeira para que pudessem verificar 

a sua relação com o cotidiano. 

O registro das observações realizadas durante a execução das atividades matemáticas 

curriculares propostas no registro documental foram anotadas no diário de campo do 

professor-pesquisador imediatamente após a sua aplicação para os participantes dessa 

pesquisa. O professor-pesquisador também transcreveu as informações constantes nos vídeos 

que foram realizados durante o desenvolvimento dessas atividades. Ressalta-se que o 

professor-pesquisador possui conhecimentos sobre a Língua Brasileira de Sinais, sendo que 

domina as técnicas para a tradução e a interpretação da Libras para o português. 

 

2.6. Coleta dos Dados Qualitativos 

 

A utilização de diferentes tipos de instrumentos de coleta de dados é importante para 

que se pudesse ratificar e validar as informações obtidas durante a realização do trabalho de 

campo (ROSA, 2010) desse estudo. 

Nesse sentido, os dados qualitativos foram coletados por meio da utilização dos 

seguintes instrumentos: Questionários I e II, Atividades do Registro Documental, Caderno de 

Campo do professor-pesquisador e Entrevistas Semiestruturadas. O quadro 11 mostra o 

cronograma da coleta de dados com as suas respectivas datas. 

 

Quadro11: Cronograma da coleta de dados 

Cronograma da Coleta de Dados 

Atividades 
2° EJA A 

Manhã 

3° EJA B 

Noite 

Questionário I 08/03/2016 02/03/2016 

Bloco de atividades do Registro 

Documental 

De 15/03/2016 a 

14/06/2016 
De 09/03/2016 a 15/06/2016 

Entrevistas semiestruturadas 10/05/2016 11/05/2016 

Questionário II 28/06/2016 29/06/2016 

Diário de Campo 
De 08/03/2016 a 

28/06/2016 
De 02/03/2016 a 29/06/2016 

Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador. 
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A análise dos dados brutos e a interpretação das informações obtidas nesses 

instrumentos de coleta tiveram por objetivo auxiliar o professor-pesquisador na obtenção da 

resposta à questão de investigação: 

 

Como o Programa Etnomatemática pode contribuir para o desenvolvimento 

da Educação Financeira de alunos Surdos que se comunicam em Libras? 

 

A seguir apresenta-se um resumo de cada um desses instrumentos. 

 

2.6.1. Questionários 

 

Os questionários podem ser definidos como as técnicas de investigação compostas por 

um número determinado de questões abertas e/ou fechadas que são apresentadas por escrito 

para os participantes de pesquisas, que têm por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses, expectativas e situações vivenciadas (GIL, 1999). 

Essas questões possuem alternativas específicas para que os participantes possam 

escolher aquela que melhor responda aos questionamentos solicitados. Por outro lado, as 

questões abertas, apesar de serem mais difíceis de serem respondidas, catalogadas e 

interpretadas, oferecem para os participantes uma liberdade ilimitada para responderem aos 

questionamentos solicitados. 

Esses instrumentos são importantes em pesquisas por causa de sua flexibilidade, pois 

permitem a coleta de dados qualitativos e quantitativos (ROSA, 2010). Em geral, os 

“questionários têm como principal objetivo descrever as características de uma pessoa ou de 

determinados grupos sociais” (OLIVEIRA, 2007, p. 83). 

Dessa maneira, os questionários permitem que os pesquisadores possam abranger uma 

quantidade maior de participantes para obter informações sobre a problemática de um 

determinado estudo em um curto espaço de tempo. Esses instrumentos de coleta também 

facilitam a tabulação e o tratamento dos dados brutos (BARROS; LEHFELD, 2000). 

 

2.6.1.1. Questionário I 

 

Esse questionário (Apêndice 06), que foi aplicado no dia 08 de Março de 2016 para os 

participantes da turma A e no dia 02 de Março de 2016 para os participantes da turma B, foi 

composto por 16 questões, sendo 14 abertas e duas fechadas, que teve como objetivo traçar 
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um perfil geral dos participantes dessa pesquisa, bem como obter informações sobre o gênero, 

a idade e o nível econômico, bem como os participantes relacionam-se com questões que 

envolvem dinheiro e sobre a importância das aulas de matemática e de seu conteúdo para a 

resolução dos problemas que enfrentam no cotidiano. 

Nesse sentido, existe a necessidade de que os professores conheçam os contextos: 

social, cultural, político e econômico, nos quais os alunos estão inseridos para que possam 

investigar as ações pedagógicas necessárias para a sua implementação em sala de aula 

(ROSA, 2010). 

 

2.6.1.2. Questionário II 

 

Esse questionário (Apêndice 07) foi aplicado no dia 28 de Junho de 2016 para os 

participantes da turma A e no dia 29 de Junho de 2016 para os participantes da turma B 

contém 14 questões abertas. O principal objetivo desse instrumento de coleta de dados foi 

identificar a percepção dos alunos sobre a presença 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 e, também, se 

houve indícios do desenvolvimento do raciocino crítico e reflexivo dos alunos por meio da 

realização dos blocos de atividades do registro documental.  

 

2.6.2. Atividades Matemáticas do Registro Documental 

 

Os registros documentais são documentos que contêm informações que auxiliam os 

pesquisadores a tomarem e comunicarem as decisões, bem como registrarem os temas que são 

de interesse dos participantes da pesquisa e da instituição educacional (LEEDY; ORMROD, 

2010). Neste sentido, as informações escritas, os objetos ou os fatos registrados 

materialmente, são suscetíveis de serem utilizados na fase analítica de um determinado 

estudo. 

Assim, a análise dos registros documentais está relacionada com a exploração 

sistemática dos documentos escritos pelos alunos, que é um elemento essencial nas pesquisas 

na área educacional. Os documentos do registro documental incluem os exercícios, as provas, 

os exames, as atas das reuniões, os documentos de políticas educacionais, os registros 

públicos, os documentos particulares, as biografias e os documentos visuais, como por 

exemplo, os filmes, os vídeos e as fotografias (ROSA, 2010). 
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Nessa pesquisa, o registro documental foi composto por 03 (três) blocos de atividades 

matemáticas (Apêndice 09) que foram realizadas pelos alunos da turma A, no período de 15 

de Março a 14 de Junho de 2016 e, pelos alunos da turma B, no período de 09 de Março a 15 

de Junho de 2016. 

Os objetivos dessas atividades foram: a) contribuir para a formação dos participantes 

proporcionando-lhes o desenvolvimento da cidadania, da consciência crítica, da criatividade, 

da coletividade e da reflexão, b) verificar se os participantes entenderam os conceitos 

matemáticos propostos, c) verificar se as atividades elaboradas sob a perspectiva 

etnomatemática contribuíram para o desenvolvimento da Educação Financeira dos 

participantes e d) identificar como os participantes perceberam a presença da Matemática no 

cotidiano. 

O primeiro bloco foi elaborado com atividades que valorizam os aspectos peculiares 

da Cultura Surda, pois em suas três atividades foram utilizadas imagens para favorecer as 

habilidades visuais dos Surdos, bem como a utilização da Libras pelo professor-pesquisador. 

Além disso, as atividades propostas nos blocos 02 e 03 foram contextualizadas com situações-

problema que se aproximavam da realidade dos participantes desse estudo. Então, esse bloco 

continha uma aula expositiva e três atividades escritas, sendo duas realizadas em duplas e uma 

individual, sobre o tema Sistema Monetário Brasileiro, a História da Moeda e a Manipulação 

do dinheiro. 

Todas essas atividades foram realizadas em língua de sinais e o professor-pesquisador 

conduziu as discussões nas aulas com o objetivo de verificar quais eram os conhecimentos 

dos participantes sobre a temática deste estudo para que pudesse trabalhar com outros 

conhecimentos matemáticos em Libras com a utilização de projetor multimídia. Contudo, 

mesmo com o auxílio do professor-pesquisador, nenhum dos alunos conseguiu resolver, 

sozinhos, a primeira atividade proposta, que se tratava de um jogo de Palavras-cruzadas sobre 

a História da Moeda e do Sistema Monetário Brasileiro. 

A análise dos dados mostra que os participantes afirmaram que o texto (Apêndice 17) 

era muito extenso, sendo que possuíam dificuldades para a sua leitura e interpretação, apesar 

de que na aula anterior o professor-pesquisador havia apresentado o texto em Libras e com a 

utilização de data show. 

Assim, a partir dessa atividade, todas as demais atividades foram elaboradas com a 

utilização de frases curtas e a com a formulação de problemas contextualizados. Além disso, 

os alunos também apresentaram dificuldades na realização da segunda atividade, que estava 

relacionada com a manipulação do dinheiro, então, houve a necessidade da elaboração de 
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outras atividades relacionadas com o cotidiano dos participantes, que continham situações-

problema mais simples com quantidades menores de dinheiro.  

O segundo bloco de atividades continha aulas com atividades sobre o tema 

porcentagem e manipulação de dinheiro, que foram trabalhadas com os participantes com a 

utilização de projetor multimídia. Esse bloco também continha uma atividade individual 

escrita e uma atividade em dupla sobre o tema abordado enquanto o terceiro bloco de 

atividades continha aulas sobre o conteúdo Lucro e Desconto, que foram ministradas em 

Libras. Esse bloco também continha uma atividade individual escrita e uma dinâmica em 

grupo sobre o conteúdo de Lucro e Desconto. 

Ressalta-se que, em cada uma das atividades propostas nos blocos do registro 

documental houve a necessidade de se utilizar uma carga horária superior àquela inicialmente 

programada para a sua realização. Nesse contexto, a análise dos dados mostra que os 

participantes desse estudo precisaram de um tempo maior para que pudessem entender, 

compreender e resolver os exercícios propostos com relação aos conhecimentos e cálculos 

matemáticos necessários para a sua resolução. 

 

2.6.3.  Diário de Campo 

 

O diário de campo (Apêndice 18) do professor-pesquisador, que foi elaborado no 

período de 08 de Março de 2016 a 29 de Junho de 2016, continha informações importantes 

sobre as observações efetuadas durante o processo de coleta de dados, pois foram anotados os 

detalhes do comportamento dos participantes durante a realização das atividades, que o 

auxiliaram na análise dos dados que foram coletados e na interpretação das informações 

obtidas (GIBBS, 2009). 

É importante ressaltar que como a saturação teórica das informações presentes nos 

dados foi verificada a partir da análise dos dados brutos presentes nos blocos de atividades, 

não houve a necessidade da realização de uma análise aprofundada dos registros anotados 

nesse instrumento, pois dados relevantes ou novos não emergiram desse processo analítico. 

Assim, nesse estudo, o professor-pesquisador anotou em seu diário de campo as 

informações que julgou importantes para auxiliá-lo na análise e na interpretação dos dados, 

como, por exemplo, a postura e os comentários dos participantes durante as entrevistas e a 

realização das atividades matemáticas propostas no registro documental. 
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2.6.4. Entrevistas Semiestruturadas 

 

A entrevista é uma técnica de coleta de dados que tem como objetivo a obtenção de 

informações de interesse para uma determinada investigação. Nesse sentido, os pesquisadores 

entram em contato direto com os respondentes para formular perguntas orientadas, que 

possuem objetivos definidos, em uma perspectiva de interação social (GIL, 1999).As 

entrevistas podem ser: 

(...) estruturadas e não estruturadas, correspondendo ao fato de serem mais 

ou menos dirigidas. Assim, torna-se possível trabalhar com a entrevista 

aberta ou não estruturada, onde o informante aborda livremente o tema 

proposto; bem como com as estruturadas que pressupõem perguntas 

previamente formuladas. Há formas, no entanto, que articulam essas duas 

modalidades, caracterizando-se como entrevistas semiestruturadas 

(MINAYO, 1999, p. 58). 

 

As entrevistas semiestruturadas combinam perguntas abertas e fechadas que 

possibilitam que os respondentes discorreram sobre o tema proposto. Essas entrevistas são 

instrumentos de coleta de dados efetivos, pois podem suscitar outras questões que emergem 

da interação social entre os entrevistados e os entrevistadores (PATTON, 1990). 

Nesse estudo, as entrevistas semiestruturadas (Apêndice 08) foram conduzidas nos 

dias 10 e 11 de Maio de 2016 com 07 alunos da turma A e 04 alunos da turma B. As 

entrevistas tinham o objetivo de verificar se os participantes estavam interagindo 

positivamente com as atividades propostas que foram elaboradas de acordo com a perspectiva 

etnomatemática, bem como verificar e essas atividades estavam contribuindo para o ensino e 

aprendizagem de conteúdos de Educação Financeira. 

 

2.7. Análise dos Dados e Interpretação dos Resultados 

 

A análise qualitativa dos dados foi realizada por meio da observação da realização das 

atividades propostas em sala de aula que compõem o registro documental desse estudo. 

Assim, essa análise também foi realizada com a utilização das informações coletadas na 

observação direta dos participantes. Essas observações foram anotadas no diário de campo do 

professor-pesquisador.  

De acordo com os pressupostos da Teoria Fundamentada, o conjunto dos dados brutos, 

denominado de amostragem teórica, foi coletado durante a realização do trabalho de campo 

desse estudo, sendo transcrito para facilitar a sua análise e a interpretação das informações 

obtidas durante a fase analítica desse estudo. Posteriormente, esses dados foram codificados 
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por meio das codificações aberta e axial para a elaboração de categorias de análise, cujo 

objetivo principal foi facilitar a interpretação dos resultados obtidos pelo professor-

pesquisador em sua busca pela resposta da questão de investigação. 

Em concordância com esse contexto, o relacionamento entre essas categorias e a 

problemática dessa pesquisa poderá possibilitar a redação de uma teoria emergente a partir da 

observação específica da problemática estudada visando entendê-la e explicá-la ao invés de 

somente descrevê-la com base nas informações obtidas durante a condução desse estudo 

(GASQUE, 2007). 

Assim, a triangulação dos dados obtidos nos instrumentos de coleta foi utilizada para 

auxiliar o professor-pesquisador no entendimento da problemática desse estudo. Nesse 

sentido, ressalta-se a importância dessa triangulação, que foi realizada por meio da utilização 

de diferentes procedimentos de coleta de dados, pois teve como objetivo promover uma maior 

credibilidade aos resultados (JAVARONI et al., 2011) que foram encontrados nessa pesquisa 

de cunho qualitativo.  
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CAPÍTULO III 

 

APRESENTANDO E ANALISANDO OS DADOS BRUTOS COLETADOS POR MEIO 

DAS CODIFICAÇÕES ABERTA E AXIAL 

 

O principal objetivo desse capítulo é apresentar o resultado da análise dos dados 

coletados nos questionários I e II, nas entrevistas, nos 3 blocos de atividades propostos no 

registro documental, que foram realizadas durante a condução do trabalho de campo desse 

estudo. 

Para a realização desse trabalho foi necessário transcrever, codificar e analisar as 

respostas dadas pelos participantes para os questionários e para as atividades propostas nesses 

documentos de coleta de dados, bem como utilizar os registros elaborados das observações 

das aulas realizadas pelo professor-pesquisador em seu diário de campo. 

 

3.1. Procedimentos Metodológicos Adotados durante o Processo Analítico dos Dados 

 

Primeiramente, a técnica da amostragem teórica foi utilizada pelo professor-

pesquisador para analisar os dados coletados por meio do registro de indicadores, palavras, 

termos, expressões e frases que emergiram durante a fase analítica desse estudo. Após o 

levantamento inicial dos dados brutos, os procedimentos de codificação e categorização foram 

iniciados de maneira sistemática e simultânea até que a saturação teórica dos dados fosse 

verificada por meio de sua repetição, pois informações novas ou relevantes não foram 

determinadas (GASQUE, 2007). 

A codificação é o processo mais importante da Teoria Fundamentada, que 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).  

De acordo com Glaser e Strauss (1967), a codificação pode ser realizada linha-a-linha, 

frase a frase, parágrafo a parágrafo, seção por seção ou página por página. Contudo, quanto 

menor for a unidade de análise adotada, como, por exemplo, um fragmento dessa linha, mais 

numerosas são as categorias descritivas que emergem desse processo analítico. Por 

conseguinte, a análise realizada linha a linha garante que a codificação, a categorização e a 
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teoria emergente sejam fundamentadas nos dados ao invés de se serem impostas pelo 

professor-pesquisador. 

Dessa maneira, Strauss e Corbin (1990) argumentam que se os pesquisadores 

codificarem partes maiores de texto, como, por exemplo, um parágrafo ou uma página, a sua 

atenção pode ser capturada por uma ocorrência particulamente específica e, como resultado, a 

determinação de categorias menos óbvias, mas, igualmente importantes para a fase 

interpretativa do estudo podem ser desperdiçadas. 

Em concordância com essa discussão, os códigos são rótulos utilizados para atribuir 

unidades de análise para as informações descritivas ou inferenciais que serão compiladas 

durante a condução de um determinado estudo. 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 configuração 

textual específica dos instrumentos de coleta de dados. Posteriormente, os códigos podem 

assumir a forma de categorias (MILES; HUBERMAN, 1994).  

Nesse procedimento de análise, os dados foram divididos e conceitualizados para que 

se pudessem estabelecer as suas relações. Esse processo analítico teve o objetivo de 

proporcionar o rigor necessário para esse processo científico com um exame minucioso dos 

dados brutos (STRAUSS; CORBIN, 1990). 

Os códigos gerados nesse processo analítico são de dois tipos: os preliminares que 

auxiliam na conceituação da substância empírica da pesquisa e os conceituais que 

assessoraram o professor-pesquisador a mover-se de uma estrutura descritiva para uma 

referencial por meio da elaboração de categorias, favorecendo a sua abstração sobre os dados 

para a obtenção de informações relevantes para o entendimento da problemática desse estudo 

(GLASER, 1978). 

Em seguida, após a análise dos dados brutos que foram coletados por meio da 

instrumentalização utilizada nesse estudo pela amostragem teórica, as informações foram 

analisadas e relacionadas entre si. O processo analítico dessas informações foi iniciado com a 

Codificação Aberta por meio da qual os dados foram examinados cuidadosamente e 

verificados linha a linha, frase a frase e parágrafo a parágrafo. 

A codificação aberta consiste na primeira etapa do processo analítico da Teoria 

Fundamentada que é realizada manualmente mediante leituras e anotação das informações 

constantes nos dados coletados nos instrumentos utilizados no trabalho de campo. Essas 

informações foram submetidas ao processo de codificação denominada linha a linha, por meio 
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da qual foram codificadas fragmentos do texto formado por expressões ou frases que puderam 

expressar a essência do discurso dos participantes desse estudo. 

Assim, esse processo de leitura dos dados foi atentivo, pois possibilitou que o 

professor-pesquisador examinasse, refletisse, comparasse e conceitualizasse os códigos 

preliminares determinados nessa codificação. Então, para cada fragmento do texto dos dados 

brutos originada das respostas dadas para as entrevistas, para os questionários e para as 

atividades propostas nos blocos, o professor-pesquisador e o seu orientador determinaram 

expressões ou frases, que compuseram os códigos preliminares da codificação aberta. 

Consequentemente, essa codificação consistiu em abrir os dados brutos, possibilitando 

uma interação mais próxima entre a amostragem teórica e o professor-pesquisador. O quadro 

12 mostra um exemplo de codificação aberta utilizada para a determinação dos códigos 

preliminares desse estudo. 

 

Quadro 12: Exemplo de codificação aberta 

Dados Brutos Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos preliminares) 

É muito importante estudar muita matemática pra poder 

aprender a fazer aquelas contas lá (1), conhecer as 

nomenclaturas corretas, fazer a soma, multiplicações, 

divisões, então a geometria mesmo (2), então a gente 

precisa tá sabendo como é que faz as contas de matemática 

(3). 

 

Eu também acho que tem a questão dos triângulos, 

quadrados, por exemplo, na geometria... (4) Então, tem 

muitas coisas importantes da matemática. A divisão também 

é importante (1), a gente precisa tá contando né?!  

 

Então, eu falei que eu tinha algumas dificuldades com a 

matemática (5), eu via algumas coisas no papel e não sabia 

responder (6). Coisa de multiplicação, de divisão (4), eram 

alguns problemas que eu tinha alguma dificuldade de fazer 

(5), mas aí eu fui tentando, experimentando (7), eu tinha 

dúvidas, aí eu perguntava para o professor e o professor foi 

me ensinando (8), e aí eu consegui, fui aprendendo aquelas 

operações de matemática (9) que antes eu achava muito 

difícil (5), hoje eu já não acho tão difícil mais (9). 

(1) Importância da matemática 

 

(2) Aplicação dos conteúdos 

matemáticos 

 

(3) Utilização de conhecimentos 

matemáticos 

 

(4) Conteúdos matemáticos 

 

(5) Dificuldades e/ou facilidades 

com os conteúdos matemáticos 

 

(6) Dificuldade com o português 

escrito 

 

(7) Estratégias para vencer 

obstáculos de aprendizagem 

 

(8) Professor como mediador 

 

(9) Motivação para a aprendizagem 
Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador. 

 

Em seguida, os dados foram separados em grupos distintos e comparados entre si para 

que o professor-pesquisador pudesse determinar as semelhanças e as diferenças entre as 

informações obtidas nesse processo (STRAUSS; CORBIN, 1990). Essa abordagem 
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possibilitou a determinação dos códigos preliminares que emergiram a parir da análise dos 

dados brutos. 

Continuando com esse processo analítico, a codificação axial foi iniciada por meio do 

desenvolvimento de uma análise detalhada dos códigos preliminares obtidos durante a 

realização da codificação aberta. Nesse processo, os dados foram reagrupados de novas 

maneiras, pois se buscou relacionar as subcategorias e as categorias, que originaram outros 

códigos conceituais (STRAUSS; CORBIN, 1990). O principal objetivo dessa etapa foi 

reorganizar os códigos preliminares em um nível maior de abstração por meio da codificação 

axial. O quadro 13 mostra um exemplo da codificação axial utilizada nesse estudo para a 

determinação das categorias conceituais. 

 

Quadro 13: Exemplo de codificação axial 

Codificação Aberta 

(Códigos preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(1) Importância da matemática 

(2) Aplicação dos conteúdos matemáticos 

(4) Conteúdos matemáticos 

(5) Dificuldades com os conteúdos 

matemáticos 

(7) Estratégias para vencer obstáculos de 

aprendizagem 

(8) Professor como mediador 

(9) Motivação para a aprendizagem 

Categoria: Ação Pedagógica para a Educação 

Financeira 

(6) Dificuldade com o português escrito 
Subcategoria: Dificuldades e diferenças de 

comunicação para o desenvolvimento do 

conhecimento matemático 

(3) Utilização de conhecimentos matemáticos Categoria: Contextualização da Matemática 

Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador. 

 

Os processos de coleta e de análise dos dados ocorreram simultaneamente durante 

todas as etapas da condução dessa pesquisa, pois esse é um aspecto importante da Teoria 

Fundamentada. De acordo com esse contexto, apresenta-se a análise dos dados brutos 

coletados nos instrumentos utilizados durante a condução do trabalho de campo desse estudo. 

 

3.1.1. Dados Brutos Coletados no Questionário I 

 

A análise dos dados mostra que 20 (100%) participantes desse estudo responderam a 

esse questionário, que foi aplicado no dia 02 de Março de 2016 para a turma B e no dia 08 de 

Março de 2016 para a turma A, antes do início da realização dos blocos das atividades 

propostas no registro documental. 
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3.1.1.1. Análise dos Dados Brutos Coletados no Questionário I 

 

 Com relação à Matemática, a análise das respostas dada à terceira questão: Explique se 

os conteúdos de matemática são importantes para a realização das tarefas do dia a dia. 

Quais tarefas? mostra que 15 (75%) participantes consideram os conteúdos matemáticos 

importantes para a realização das tarefas do dia a dia. 

Por exemplo, o participante A11 respondeu que esses conteúdos são importantes para 

“conferir um troco da passagem no ônibus, no supermercado e para calcular um desconto” 

enquanto para a participante B8 a importância da matemática está relacionada com o “pagar 

as contas”. Por outro lado, 01 (5%) participante respondeu que não considera a matemática 

importante para a realização das tarefas do dia a dia enquanto 04 (20%) participantes não 

opinaram sobre essa questão. 

Porém, a análise dos dados mostra que, ao serem questionados na questão 4: Quais são 

os conteúdos matemáticos que você considera mais difíceis?, 11 (55%) participantes 

responderam que consideram pelo menos uma das quatro operações básicas da matemática 

difícil. Por exemplo, a participante B8 respondeu que a “divisão é muito difícil, subtração eu 

até consigo fazer, mas é um pouco difícil”. Similarmente, a participante B10 respondeu que 

considera as operações de “adição e subtração [difíceis] por que tenho dificuldade nelas”. 

Com relação à dificuldade com os conteúdos matemáticos, 06 (30%) participantes 

consideram o trabalho com as expressões aritméticas difíceis enquanto 01 (5%) participante 

respondeu que possui dificuldades com a resolução de exercícios envolvendo as frações e as 

raízes quadradas. Por exemplo, o participante A7 afirmou que “aquelas expressões com 

parênteses [são] muito difíceis”. 

Além disso, 01 (5%) participante considera o conteúdo geométrico difícil, sendo que 

para 01 (5%) participante, as porcentagens são difíceis de serem trabalhadas. O participante 

A1, por exemplo, respondeu que “aquelas questões de frações são um pouco difíceis” 

enquanto o participante A9 respondeu que a “raiz quadrada [é] difícil e porcentagem também 

é bem difícil”. 

Em contrapartida, apesar da maioria dos participantes relatarem que possuem 

dificuldades com as operações básicas, principalmente com a divisão, a análise dos dados 

mostra que na questão 5: Quais são os conteúdos da matemática que você considera mais 

fáceis? Explique, 16 (80%) participantes consideram as operações de adição muito fáceis. 

Por exemplo, o participante A3 respondeu que “somar eu acho fácil. Soma é muito 

fácil”. Contudo, 04 (20%) participantes consideram ter facilidade no trabalho com as 
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multiplicações. Por exemplo, a participante B8 respondeu que é “fácil quando você 

multiplica”. 

A análise das respostas dadas para a questão 06 do questionário I: Você já teve contato 

com conteúdos de Matemática Financeira? Quais? Quando? mostra que 08 (40%) 

participantes relataram que tiveram contato prévio com os conteúdos da Matemática 

Financeira enquanto 12 (60%) afirmaram que não trabalharam, anteriormente, com esses 

conteúdos em sala de aula. 

Continuando com essa análise, os participantes que responderam que tiveram contato 

com os conteúdos de Matemática Financeira realizaram uma associação desses conteúdos 

com situações vivenciadas no cotidiano, como, por exemplo, o participante A13 respondeu 

que “tive contato com esses conteúdos quando vamos comprar alguma coisa com uma certa 

(%) de desconto” enquanto o participante B15 afirmou que teve esse contato “quando vou 

comprar alguma coisa para mim ou para meu lar”. 

 Por outro lado, na questão 7: Explique se os conteúdos relacionados com a 

Matemática Financeira são importantes para realização de tarefas cotidianas. Quais?, a 

análise dos dados mostra que 12 (60%) participantes consideram os conteúdos, relacionados 

com Matemática Financeira, importantes para realização das tarefas do dia a dia. 

Por exemplo, o participante A13 respondeu que esses conteúdos são importantes para 

“calcular uma porcentagem (%)” enquanto o participante A9 argumentou que os conteúdos 

relacionados à Matemática Financeira são importantes porque “quando vou comprar coisas, 

preciso saber se o dinheiro dá pra comprar o que eu quero”. Contudo, é importante ressaltar 

que 08 (40%) participantes não responderam essa questão. 

 Na questão 8: O que você entende por porcentagem?, a análise dos dados mostra que 

06 (30%) participantes responderam que não entendem o conteúdo de porcentagem. Porém, 

05 (25%) participantes responderam essa questão elaborando uma relação entre a 

porcentagem e a divisão por cem. Por exemplo, a participante A2 afirmou que a porcentagem 

é uma “divisão por 100, [pois] se vai calcular uma porcentagem, então precisa dividir por 

100”. 

Além disso, 01 (5%) participante explicou o seu entendimento sobre porcentagem. 

Assim, o participante B27 respondeu essa questão por meio de um exemplo: “você vai comer 

uma pizza, então pode comer 40% da pizza”. Ressalta-se que 08 (40%) participantes não 

responderam essa questão. Então, essa análise mostra que, efetivamente, 06 (30%) 

participantes entenderam o conceito de porcentagem, pois ofereceram explicações 

relacionando a porcentagem com a divisão por cem. 
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 A análise das respostas dadas à questão 9: O que você entende por desconto? mostra 

que 14 (70%) participantes possuem algum entendimento sobre descontos, sendo que a sua 

maioria associam o desconto com uma operação de subtração. Por exemplo, o participante A9 

respondeu que o desconto é uma “subtração, é fazer conta de menos (...) é tirar alguma coisa” 

enquanto o participante B25afirmou que: 

Se você vai fazer uma compra, por exemplo, você pode usar o cartão de 

débito ou pagar à vista e ter um desconto, [então] precisa fazer uma 

subtração e retirar uma parte do valor, então quando você tira você tá dando 

um desconto. Então o desconto tá relacionado com a subtração. 

 

Contudo, 04 (20%) participantes afirmaram que não possuem entendimento sobre o 

conteúdo de desconto enquanto 02 (10%) participantes não responderam essa questão. 

 Com relação à questão 10: O que você acha das pessoas comprarem com o cartão de 

crédito?, a análise dos dados mostra que 06 (30%) participantes responderam que não é bom 

comprar utilizando o cartão de crédito, porém não explicaram o motivo dessa resposta. Por 

outro lado, 08 (40%) consideram que é bom realizar as compras com o cartão de crédito. 

Por exemplo, o participante A9 respondeu que comprar com o cartão de crédito é 

“bom, [porque] assim ladrão não [vai] roubar seu dinheiro” enquanto o participante A7 

afirmou que “Eu acho que é bom! Que ai você pode comprar muitas coisas e pode ir pagando 

aos poucos”. Por outro lado, 06 (30%) não responderam essa questão. 

 A análise das respostas dadas à questão 11: O que você acha das pessoas comprarem 

à vista? mostra que 10 (50%) participantes consideram bom comprar à vista. Por exemplo, o 

participante B19 respondeu que comprar a vista é “bom, porque você paga e não fica com 

aquela conta por muito tempo, então é ótimo! Você esquece que comprou, não fica com 

dívida, por isso eu prefiro pagar à vista”. 

No entanto, 04 (20%) participantes responderam que não é bom comprar pagando à 

vista. Por exemplo, o participante A1 respondeu que “pagar à vista não é bom, pois é melhor 

parcelar e pagar prestações de valores baixos”. Contudo, 06 (30%) participantes não 

responderam essa questão. 

 Na questão 12: É melhor comprar à vista ou no cartão de crédito? a análise dos dados 

mostra que 14 (70%) participantes preferem comprar à vista. Por exemplo, o participante B29 

respondeu que “Eu também prefiro pagar à vista, acho muito melhor, pois assim a gente 

esquece daquilo que comprou e não fica com nenhuma dívida”. 

Continuando essa análise, 04 (20%) participantes responderam que é melhor comprar 

no cartão crédito. Por exemplo, o participante A1 respondeu que “Eu prefiro pagar parcelado! 
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Porque paga um pouquinho todo mês”. Por outro lado, 02 (10%) participantes não 

responderam essa questão. O gráfico 03 mostra a preferência dos participantes desse estudo 

com relação ao pagamento de suas compras. 

 

Gráfico 03: Preferência do método do pagamento de compras 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo professor-pesquisador. 

 

 A análise das respostas dadas à questão 13: Você acha que é um bom negócio as 

pessoas fazerem financiamento nos bancos? Explique, mostra que 11 (55%) participantes não 

consideram um bom negócio efetuar empréstimos em bancos. Por exemplo, o participante 

B19 respondeu que emprestar de bancos é “ruim, porque você faz um empréstimo e adquire 

uma dívida, então é ruim. Pegar dinheiro emprestado com um tio ou um primo é tranquilo, 

porque são pessoas da minha família, mas fazer empréstimos em banco é ruim”. 

De uma maneira similar, o participante B25 afirmou que “Fazer empréstimos não é 

bom, porque você arruma uma dívida, então é melhor ir juntando o dinheiro e pagar suas 

contas, como água, telefone, luz, pagar sempre com dinheiro que tenho e no dia certo”. No 

entanto, 01 (5%) participante respondeu que dependendo da ocasião o empréstimo é 

necessário enquanto 08 (40%) participantes não responderam essa questão. 

 Continuando com a fase analítica dos dados brutos do questionário I, os resultados 

obtidos com a análise das respostas dadas à questão 14: Você se lembra de ter aprendido 

algum conteúdo sobre o sistema monetário ou porcentagem na escola? E fora da escola? Cite 

exemplos, mostram que 06 (30%) participantes não se recordam de terem aprendido esses 

conteúdos anteriormente, sendo que 08 (40%) participantes não responderam essa questão. 

Por outro lado, 06 (30%) participantes responderam que aprenderam algum conteúdo 

relacionado com o sistema monetário ou com a porcentagem. Por exemplo, o participante A9 

relatou ter aprendido “um pouco só com o [professor] Rodrigo, [e] na loja do meu pai. Ele me 

70% 

20% 

10% 

É melhor comprar à vista ou no 

cartão de crédito? 

À vista 

Cartão de crédito 

Não respondeu 
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explica tudo junto com a minha mãe”. Nesse direcionamento, o participante A19 afirmou que 

“Sim, (...). Outros professores já me ensinaram! Com 11 anos de idade a professora me 

ensinou a contar dinheiro e dar trocos. Aprendi também somar, subtrair, multiplicar e dividir”. 

 Analisando as respostas dadas para a questão 15: Você acredita nas propagandas de 

televisão, rádio e jornal sobre as promoções em lojas e supermercados? Explique, verifica-se 

que 08 (40%) participantes não acreditam nas propagandas veiculadas nos meios de 

comunicação sobre as promoções realizadas em lojas e supermercados. Por exemplo, a 

participante B10 afirma que não acredita nas propagandas, pois a “Minha filha ficava 

reclamando porque queria um telefone muito caro, aí viu uma propaganda de promoção, mas 

era mentira”. 

Porém, de acordo com as respostas dadas, 05 (25%) participantes acreditam nessas 

propagandas sobre as promoções. Por exemplo, o participante A9 afirma que o seu “pai 

compra as promoções pra loja”. Por outro lado, 07 (35%) participantes não responderam essa 

questão. 

 Finalizando a fase analítica do questionário I, a análise das respostas dadas para a 

questão 15: Você precisa comprar um par de sapatos para ir a um casamento. Em uma loja, 

um par de sapatos custa R$90,00 e está em promoção com um desconto de 10%. Qual é o 

desconto? Quanto você pagará pelo par de sapatos? mostra que 06 (30%) participantes 

resolveram e responderam corretamente a situação-problema proposta, 02 (10%) participantes 

a acertaram parcialmente, 01 (5%) participante a resolveu incorretamente enquanto 11 (55%) 

participantes não resolveram essa questão. 

 

3.1.1.2. Codificação Aberta dos Dados Coletados no Questionário I 

 

A codificação aberta tem foco a identificação, a nomeação, a codificação e o início da 

descrição dos fenômenos indicados pelos dados brutos. Nessa fase analítica, uma decisão 

importante do professor-pesquisador estava relacionada com a escolha dos códigos 

preliminares e das categorias conceituais, que sempre foi orientada pela problemática do 

estudo. 

Essas codificações foram determinadas por escolhas próprias do professor-pesquisador 

e de seu orientador, pois estavam vinculadas com os objetivos dessa pesquisa e, também, com 

o estudo das teorias que foram examinadas na revisão de literatura. O quadro 14 mostra o 

processo de codificação aberta com relação à análise dos dados qualitativos coletados nas 

respostas dadas pelos participantes desse estudo às questões abertas do questionário I. 
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Quadro 14: Processo de codificação aberta do questionário I 

Dados Brutos Coletados 

Codificação Aberta 

(Códigos 

preliminares) 

É muito importante estudar muita matemática pra poder aprender a fazer 

aquelas contas lá (1), conhecer as nomenclaturas corretas, fazer a soma, 

multiplicações, divisões, então a geometria mesmo (2), então a gente 

precisa tá sabendo como é que faz as contas de matemática (3). 

 

Eu também acho que tem a questão dos triângulos, quadrados, por exemplo, 

na geometria... (4) Então, tem muitas coisas importantes da matemática. A 

divisão também é importante (1), a gente precisa tá contando né?!  

 

Então, eu falei que eu tinha algumas dificuldades com a matemática (5), eu 

via algumas coisas no papel e não sabia responder (6). Coisa de 

multiplicação, de divisão (4), eram alguns problemas que eu tinha alguma 

dificuldade de fazer (5), mas aí eu fui tentando, experimentando (7), eu 

tinha dúvidas, aí eu perguntava pro professor, o professor foi me ensinando 

(8), e aí eu consegui, fui aprendendo aquelas operações de matemática (9) 

que antes eu achava muito difícil (5), hoje eu já não acho tão difícil mais 

(9). 

 

Por exemplo, quando o professor me ensina (8) aí me mostra um contexto 

de determinada situação (11) aí eu consigo resolver as operações 

matemáticas (9). Eu aprendo com mais facilidade (9). 

 

Soma, subtração, multiplicação, geometria (4), é fácil (9), basta o professor 

ensinar direitinho (8) e a gente ir tentando, experimentando, treinando (7) 

que a gente aprende (9). 

 

Às vezes eu ajudava o meu pai (12), então chegava uma pessoa, um surdo, 

por exemplo, e comprava um refrigerante e o valor ficava em R$10,00 (11), 

por exemplo, então meu pai me ensinava a fazer as contas (12). 

 

Se o refrigerante custava R$5,00, então eu deveria devolver R$5,00 para o 

cliente (18). Eu achei isso muito fácil (9)! 

 

Tem pessoas que enche o prato, outras pessoas colocam só um pouquinho 

(10), mas costuma ficar em R$20,00 ou R$25,00, às vezes dá R$16,00 ou 

R$17,00 (11), então varia muito de acordo com o peso (13). 

 

Meu tio fica perto da balança olhando o peso e anotando no papel para a 

pessoa pagar no final (12), então depois a pessoa vai e paga, à vista (13). Se 

pagar à vista, por exemplo, pode ganhar um desconto (14). Então, por 

exemplo, se o valor total deu R$60,00, aí se vai pagar à vista então paga 

R$50,00 (13), então ganhou um desconto (18)!  

 

Se você vai fazer uma compra (11), você pode usar o cartão de débito ou 

pagar à vista (10) e ter um desconto (17), precisa fazer uma subtração e 

retirar uma parte do valor (2), então quando você tira você tá dando um 

desconto (17). Então o desconto tá relacionado com a subtração (11). 

 

O cartão de débito é bom pra fazer comprar (13) e ganhar um desconto (13), 

pois você comprar alguma coisa e aí fica R$150,00, por exemplo, ou 
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matemática 

 

(11) Conexões da 

matemática com o 

cotidiano 

 

(12) Conhecimento 

matemático 

difundido de geração 

em geração 

 

(13) Pensamento 

(raciocínio) 
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menos, então no cartão de débito você faz uma subtração e ganha um 

desconto (3), além disso, não precisa parcelar igual no cartão de crédito 

(14), porque no cartão de crédito as pessoas usam mais pra comprar 

parcelado (14). Por exemplo, se alguma coisa está cara (13), aí eu posso 

pedir um desconto também pra ficar mais barato (17). 

 

Às vezes, você comprar parcelado é melhor que ai você paga aos poucos 

(15). Comprar à vista, você vai ficar sem dinheiro (15). Eu gosto de 

economizar e guardar dinheiro (13), se comprar à vista vou gastar tudo, 

então é melhor parcelar e pagar um pouquinho todo mês (15). 

 

Às vezes é melhor no cartão (15), assim ladrão não roubará (10) e se não 

tenho dinheiro, posso juntar grana trabalhando e pagar depois (13). 

 

Se você quer comprar alguma coisa, quer comprar um bolo, um par de 

óculos ou um boné, se você está querendo comprar várias coisas (10), então 

é melhor você está comprando no cartão de crédito mesmo (15). Comprar 

no cartão de crédito é bom, porque pagar prestações pequenas todo mês 

(15). 

financeiro 

 

(14) Posicionamento 

crítico e reflexivo 

 

(15) Ilusão financeira 

 

(17) Conhecimento 

financeiro e 

monetário 

 

(18) Resolução de 

operações 

matemáticas que 

envolvem dinheiro 

Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador. 
 

Com o evidenciamento dos códigos preliminares, durante a codificação aberta, que 

foram obtidos com a análise de recortes de citações diretas (falas) dos participantes desse 

estudo, desenvolveu-se um processo dinâmico e indutivo para decifrar as mensagens 

explícitas nesses códigos, que possibilitaram a elaboração das categorias conceituais. 

 

3.1.1.3. Codificação Axial dos Dados Coletados no Questionário I 

 

As categorias conceituais estavam relacionadas com conjuntos de dados que reuniram 

os códigos preliminares sob um título genérico por meio do agrupamento de informações que 

abrangeram códigos comuns que se relacionaram entre si, sendo empregadas para o 

estabelecimento das categorizações (BARDIN, 2006). 

Nesse sentido, o principal objetivo do estabelecimento das categorias foi o 

agrupamento de elementos, ideias e expressões em torno de conceitos que foram capazes de 

sintetizar a análise meticulosa das informações constantes nos dados brutos, que estavam 

relacionadas com a problemática desse estudo. 

Assim, a codificação axial dos dados brutos coletados nesse questionário foi 

identificada pela associação entre as codificações preliminares determinadas previamente na 

codificação aberta. O objetivo dessa codificação axial foi estabelecer relações entre esses 

códigos, bem como continuar o seu desenvolvimento de acordo com as suas especificações 

(STRAUSS; CORBIN, 1998). O quadro 15 mostra o processo de codificação axial com 
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relação à análise dos dados qualitativos das respostas dadas pelos participantes desse estudo 

às questões abertas do questionário I. 

 

Quadro 15: Codificação Axial dos dados coletados no Questionário I 

Codificação Aberta 

(Códigos preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(1) Importância da matemática 

(2) Aplicação dos conteúdos matemáticos 

(4) Conteúdos matemáticos 

(5) Dificuldades e/ou facilidades com os 

conteúdos matemáticos 

(7) Estratégias para vencer obstáculos de 

aprendizagem 

(8) Professor como mediador 

(9) Motivação para a aprendizagem 
(18) Resolução de operações matemáticas que 

envolvem dinheiro 

Categoria: Ação Pedagógica para a Educação 

Financeira 

(6) Dificuldade com o português escrito 
Subcategoria: Dificuldades e diferenças de 

comunicação para o desenvolvimento do 

conhecimento matemático 

(3) Utilização de conhecimentos matemáticos 
(10) Contextos ou situações-problema 

contribuindo para a conexão com a matemática 
(11) Conexões da matemática com o cotidiano 
(12) Conhecimento matemático difundido de 

geração em geração 

Categoria: Contextualização da Matemática 

(13) Pensamento (raciocínio) financeiro 

(14) Posicionamento crítico e reflexivo 

(15) Ilusão financeira 

(17) Conhecimento financeiro e monetário 

Categoria: Desenvolvimento da Cidadania 

Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador. 

 

É importante ressaltar que a opção pelos códigos preliminares e pelas categorias 

conceituais escolhidas para esse estudo foi determinada pela interdependência entre os 

objetivos desse estudo, pelas teorias estudadas pelo professor-pesquisador e, também, pela sua 

própria visão de mundo. 

 

3.1.2. Dados Brutos Coletados nos Blocos de Atividades do Registro Documental 

 

Essa seção apresenta os dados brutos coletados durante a realização das 11 atividades 

propostas para os três blocos de atividades do registro documental desse estudo: 

a) Bloco de Atividades 01: História da Moeda e do Sistema Monetário Brasileiro 

b) Bloco de Atividades 02: Porcentagem 

c) Bloco de Atividades 03: Lucro e Desconto 
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A análise das atividades que compõem esses blocos é composta pelos seus objetivos e 

por uma breve descrição sobre como se desenvolveram em sala de aula, bem como pelos 

comentários registrados pelo professor-pesquisador em seu diário de campo, que foram 

baseados nos diálogos em Libras desencadeados em sala de aula e, também, nas gravações em 

vídeo que foram realizadas durante o desenvolvimento das atividades do trabalho de campo 

propostas nesse estudo.  

É importante ressaltar que a análise dos dados brutos coletados nas atividades 

propostas para as turmas A e B foi realizada conjuntamente. Por outro lado, a descrição densa 

(GEERTZ, 1973) dos procedimentos metodológicos adotados nesse estudo possibilitou a 

garantia de sua validade (ROSA, 2010).  

 

3.1.2.1. Bloco de Atividades 01: História da Moeda e do Sistema Monetário Brasileiro 

 

A aplicação do Bloco de Atividades 01: História da Moeda e do Sistema Monetário 

Brasileiro iniciou-se nos dias 09 de Março e 15 de Março de 2016 para as turmas B e A, 

respectivamente. Os objetivos desse bloco foram apresentar para os alunos Surdos como 

acorreu o surgimento e desenvolvimento da moeda (dinheiro), as mudanças que aconteceram 

no decorrer do tempo em relação ao sistema monetário brasileiro e, também, contribuir para a 

aprendizagem matemática relacionada à manipulação do dinheiro. 

Esse bloco foi composto por uma aula sobre a História da Moeda e do Sistema 

Monetário Brasileiro e, também, por três atividades escritas, que estavam relacionadas com os 

conceitos estudados na primeira aula desse bloco, com a identificação do dinheiro e com as 

operações básicas da matemática envolvendo a moeda brasileira. Ressalta-se que a aplicação 

desse bloco foi finalizada nos dias 29 de Março e 30 de Março de 2016 para as turmas A e B, 

respectivamente. 

Para essa atividade foi disponibilizado aos participantes um texto em português de, 

aproximadamente, duas páginas (Apêndice 17), sobre a História da Moeda e do Sistema 

Monetário Brasileiro, que tinha como objetivo apresentar, em Libras, para os participantes, 

como surgiu o sistema monetário brasileiro, quais as mudanças que ocorreram ao longo do 

tempo, bem como discutir sobre a evolução das moedas (e cédulas) que estão em circulação 

no mercado atualmente. 

Dessa maneira, um dos principais objetivos dessa atividade foi a de contribuir para a 

formação dos participantes proporcionando-lhes o desenvolvimento da cidadania, da 

consciência crítica, da criatividade, da coletividade e da reflexão. 
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Contudo, diante da dificuldade que muitos participantes apresentaram em relação ao 

entendimento desse conteúdo, essa aula foi ministrada em Libras com a utilização de uma 

apresentação em PowerPoint com slides que continham pequenos textos e gravuras. De 

acordo com esse contexto, a análise dos dados mostra que a escola precisa acolher a Língua 

Brasileira de Sinais como a primeira língua e língua de instrução dos alunos. 

Assim, é importante que esses participantes estejam mergulhados em contextos de 

utilização da língua de sinais para que possam se apropriar da escrita de maneira eficiente, 

pois a “língua de sinais instrumentaliza o surdo a interpretar e a produzir palavras, frases e 

textos da língua escrita, assumindo papel semelhante ao que a oralidade desempenha quando 

se trata de apropriação da escrita pelo ouvinte” (PEIXOTO, 2006, p. 208). 

Dessa maneira, procurou-se respeitar as limitações dos participantes em relação ao 

português escrito e contribuir com esse processo por meio da utilização da Libras e de 

imagens. 

 

3.1.2.1.1. Análise dos Dados Brutos Coletados na Aula sobre a História da Moeda e do 

Sistema Monetário Brasileiro 

 

Nos dias 09 de Março e 15 de Março de 2016 foi realizada a primeira aula do bloco de 

atividades 01 para as turmas B e A, respectivamente. Essa aula foi conduzida em Libras, com 

a utilização de projetor multimídia, que possibilitou a interação e a participação de 16 (80%) 

alunos que estavam presentes, sendo 07 (35%) participantes da turma A e 09 (45%) da turma 

B. É importante ressaltar que 04 (20%) estavam ausentes, sendo 03 (15%) da turma A e 01 

(15%) da turma B. 

O tema proposto para essa aula foi a História da Moeda e do Sistema Monetário 

Brasileiro, que tinha o objetivo de apresentar para os participantes, em Libras, como surgiu o 

sistema monetário brasileiro, quais as mudanças que ocorreram ao longo do tempo, bem como 

discutir sobre a evolução das moedas e das cédulas, que estão em circulação no mercado 

atualmente. O professor-pesquisador iniciou a aula com a utilização do projetor multimídia 

para apresentar historicamente como surgiu o dinheiro. 

A análise dos dados mostra que 01 (5%) participante tinha conhecimento sobre esse 

conteúdo enquanto 15 (75%) participantes relataram não ter conhecimento sobre essa 

temática. Por exemplo, o participante B21 comentou que “Eu já vi na televisão como criaram 

o dinheiro, mas foi há muito tempo”. 
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Continuando com essa análise, as anotações registradas no diário do bordo do 

professor-pesquisador mostram que os 16 (100%) participantes presentes nessa aula 

demonstraram muito interesse pelo conteúdo, sendo que discutiram vários questionamentos 

sobre o surgimento da moeda. Por exemplo, a participante A2 perguntou se “usavam ouro 

também pra fazer essas moedas?”. Em seguida, essa mesma participante relatou que viu “em 

um livro que as moedas antigas tinham gravuras”, mas questionou “qual era a gravura?”. 

Dessa maneira, o professor-pesquisador esclareceu essas dúvidas e continuou com a 

aula relatando historicamente como surgiu a moeda no mundo e no Brasil. O participante B27 

se interessou por esse relato histórico e acrescentou que: 

Na Espanha não tinha muito ouro, então eles pegaram os escravos e vieram 

para o Brasil em suas navegações. Chegando aqui no Brasil, obrigaram os 

escravos a trabalhar e pegar o ouro e depois levaram para Portugal. Isso 

aconteceu há muito tempo, porque lá não tinha ouro e o ouro era muito 

valorizado, mas aqui no Brasil tinha muito ouro. 

 

 O professor-pesquisador teceu algumas considerações sobre os comentários dos 

participantes e apresentou o desenvolvimento do Sistema Monetário Brasileiro. Ao mostrar 

algumas moedas e cédulas antigas, os participantes ficaram empolgados e relataram que viram 

diversas moedas e cédulas que não estão em circulação atualmente. Por exemplo, o 

participante A1 comentou que “eu vi uma moeda super antiga e grande no sítio do meu avô” 

enquanto a participante A6 relatou “eu já vi dessas moedas, são do ano de 1980!”. 

 Continuando com a análise da primeira aula, os resultados mostram que todos os 

participantes presentes nessa aula conhecem as moedas e as cédulas que estão em circulação 

atualmente. Então, ao verem as gravuras das moedas e cédulas atuais que estavam projetadas, 

alguns participantes compararam o que seria possível comprar com aqueles valores. Por 

exemplo, a participante A2 comentou que com “5 centavos dá pra comprar uma bala!” e 

acrescentou que “25 centavos, dá pra comprar um chiclete!”. 

Posteriormente, o professor-pesquisador discutiu com os participantes sobre alguns 

questionamentos relacionados com a soma de algumas quantidades de moedas e cédulas. 

Participando dessa discussão, o participante A9 relatou que “Rodrigo, olha, 50 [centavos] 

mais 50 [centavos é] igual a um real!”.  

Devido à curiosidade de alguns participantes da turma A em relação à soma de 

algumas quantidades de dinheiro, o professor-pesquisador propôs o seguinte questionamento: 

Por exemplo, se tenho quatro moedas iguais de 25 centavos, quanto tenho no total?, 

iniciando um debate entre os participantes desse estudo sobre essa questão. 
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A análise das respostas dadas para essa questão mostra que 03 (15%) participantes da 

turma A responderam, imediatamente, que a resposta é igual a um real enquanto 04 (20%) 

participantes não responderam esse questionamento. Ressalta-se que na turma B esse 

questionamento não foi proposto, pois os alunos não se mostraram curiosos com relação à 

essa situação-problema.  

Após essa discussão, o participante A7 solicitou se poderia explicar para os demais 

participantes o procedimento que havia utilizado para resolver essa questão. As imagens 

representadas pelas figuras 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 mostram a reprodução da 

fala do participante A7 para explicar a sua maneira própria que utilizou para resolver a 

questão proposta pelo professor-pesquisador. 

Ressalta-se que essa sequência está sendo apresentada dessa maneira por causa da 

dificuldade da transcrição dos movimentos do participante A7, bem como pela 

impossibilidade da inserção do vídeo no relatório da dissertação. Então, a figura 18 mostra o 

professor-pesquisador reproduzindo a explicação dada pelo participante A7 para representar a 

primeira moeda de 25 centavos.  

 

Figura 18: Composição do número que representa a primeira moeda de 25 centavos 

 
Fonte: Arquivo próprio do professor-pesquisador. 

 

Na primeira imagem da figura 18 está representado o número 2 enquanto na segunda 

imagem está representado o número 5. As duas imagens dessa figura compõem o número 25. 

O número 25 formado próximo ao dedo mindinho indica a primeira moeda de 25 centavos. 
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Figura 19: Composição do número que representa a segunda moeda de 25 centavos 

 
Fonte: Arquivo próprio do professor-pesquisador. 

 

A primeira imagem da figura 19 representa o número 2 enquanto a segunda imagem 

representa o número 5. As duas imagens compõem o número 25. O número 25 formado 

próximo ao dedo anelar indica a segunda moeda de 25 centavos. 

 

Figura 20: Composição do número que representa a terceira moeda de 25 centavos 

 
Fonte: Arquivo próprio do professor-pesquisador. 

 

A primeira imagem da figura 20 representa o número 2 enquanto a segunda imagem 

representa o número 5. As representações das duas imagens compõem o número 25. O 

número 25 formado próximo ao dedo médio indica a terceira moeda de 25 centavos. 

 

Figura 21: Composição do número que representa a quarta moeda de 25 centavos 

 
Fonte: Arquivo próprio do professor-pesquisador. 
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A primeira imagem da figura 21 representa o número 2 enquanto a segunda imagem 

representa o número 5. As duas representações nas imagens compõem o número 25. Contudo, 

o número 25 é realizado próximo ao dedo indicador para indicar a quarta moeda de 25 

centavos. 

 

Figura 22: Representação da junção das primeira e segunda moedas de 25 centavos 

 
Fonte: Arquivo próprio do professor-pesquisador. 

 

A imagem representada na figura 22 indica a junção das primeira e segunda moedas de 

25 centavos cada, que são representadas pelos dedos mindinho e anelar. 

 

Figura 23: Representação da soma das primeira e segunda moedas de 25 centavos 

 
Fonte: Arquivo próprio do professor-pesquisador. 

 

A primeira imagem da figura 23 representa o número 5 enquanto a segunda imagem 

representa o número zero. A representação das duas imagens forma o número 50, ou seja, a 

junção das duas medas de 25 centavos é igual a 50 centavos. 

 

 

 

 



133 

 

Figura 24: Representação da junção das terceira e quarta moedas de 25 centavos 

 
Fonte: Arquivo próprio do professor-pesquisador. 

 

A imagem representada na figura 24 indica a junção da terceira e quarta moeda de 25 

centavos que são representadas pelos dedos médio e indicador. 

 

Figura 25: Representação da soma da terceira e quarta moedas de 25 centavos 

 
Fonte: Arquivo próprio do professor-pesquisador. 

 

A primeira imagem da figura 25 representa o número 5 enquanto a segunda imagem 

representa o número zero. A representação das duas imagens compõe o número 50, ou seja, a 

junção de duas medas de 25 centavos cada é igual a 50 centavos. 

 

Figura 26: Representação da soma das quatro moedas de 25 centavos 

 
Fonte: Arquivo próprio do professor-pesquisador. 
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As duas imagens representadas na figura 26 mostra a junção de todos os dedos, ou 

seja, a soma das quatro moedas. 

 

Figura 27: Representação do valor de 1 real 

 
Fonte: Arquivo próprio do professor-pesquisador. 

 

A representação das duas imagens da figura 27 mostra que a junção de todos os dedos, 

ou seja, a soma das quatro moedas que é igual a um real, sendo que a primeira imagem indica 

o número 1 e a segunda imagem representa a palavra real. 

 Por outro lado, o professor-pesquisador, enquanto ouvinte, explicou a mesma situação 

de uma maneira diferente em relação ao participante A7. As figuras 28, 29 e 30 mostram a 

reprodução da fala do professor-pesquisador para explicar a mesma questão.  

 

Figura 28: Representação do valor de 0,25 ou de um quarto de real 

 
Fonte: Arquivo próprio do professor-pesquisador. 

 

A primeira imagem da figura 28 representa o número zero, a segunda imagem 

representa a vírgula, a terceira imagem representa o número 2 e a quarta imagem representa o 

número 5. A junção de todas as imagens, nessa ordem, representa 0,25, 25 centavos ou um 

quarto de real. 
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Figura 29: Representação da palavra soma 

 
Fonte: Arquivo próprio do professor-pesquisador. 

 

 A figura 29 representa a operação matemática de adição. Nesse direcionamento, o 

professor-pesquisador repetiu o procedimento das figuras 28 e 29, quatro vezes e três vezes, 

respectivamente, para indicar a soma de 0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25. O resultado dessa 

operação é representado na figura 30. 

 

Figura 30: Representação do resultado 1 real 

Fonte: Arquivo próprio do professor-pesquisador. 

 

As duas primeiras imagens da figura 30 representam, nessa ordem, a palavra somar, 

calcular ou igual
38

, a terceira imagem representa o número 1 enquanto a quarta imagem 

representa a palavra real. 

A análise das informações registradas no diário de campo sobre essa aula mostra que 

após a resolução da questão proposta pelo professor-pesquisador, os participantes 

conversaram entre si e discutiam os questionamentos apresentados sobre a soma de outras 

quantias de dinheiro. Por exemplo, o participante A9 perguntou quanto é “100 mais 50?” 

enquanto a participante A2 respondeu que é “R$150,00”. 

                                                             
38

Nesse contexto específico, todos os membros Surdos da comunidade escolar na qual esse estudo foi conduzido 

utilizam o sinal representado nas duas primeiras imagens da figura 30 para indicar a igualdade. Portanto, o 

professor-pesquisador em respeito à escolha linguística desse grupo cultural optou por adotar o mesmo sinal 

utilizado pelos seus membros. 
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Então, para finalizar essa aula, o professor-pesquisador perguntou para os participantes 

se saberiam verificar quando uma cédula de dinheiro é verdadeira ou falsa. A análise das 

respostas dadas para essa questão mostrou que todos os participantes presentes nessa aula não 

sabem realizar essa verificação. Ao detectar que os participantes não sabiam verificar se uma 

cédula é verdadeira ou falsa, o professor-pesquisador mostrou a maneira de realizar essa 

identificação.  

Por exemplo, o site Vivo Seu Dinheiro
39

 fornece algumas dicas para que se 

identifiquem as notas falsas. Nesse sentido, o mecanismo mais comum para a identificação de 

notas falsas é a marca d’água, que está presente nas cédulas da primeira e de segunda família 

do Real. Essas marcas podem ser visualizadas quando o papel é colocado contra a luz, assim, 

em cada cédula, é possível ver a imagem de figuras que representam a República, a Bandeira 

Nacional ou os animais relativos a cada valor, em tons variados, claros e escuros. 

As imagens escondidas (latentes) também podem ser consideradas como uma marca 

para que se possam identificar as notas falsas. Dessa maneira, nas notas da primeira família, 

as letras BC que se localizam no canto inferior esquerdo das notas, em uma faixa mais escura, 

podem ser percebidas se as cédulas forem colocadas na altura dos olhos. Na segunda família 

de notas, o número que está escondido nessa parte da nota refere-se ao valor da cédula.  

O símbolo das Armas Nacionais também é uma marca escolhida pelo Banco Central 

para identificação de notas falsas. Assim, quando a cédula é colocada contra a luz, o símbolo 

impresso em um lado deve se encaixar perfeitamente com a imagem impressa em seu lado 

oposto. Na segunda família, a marca é a faixa holográfica que contém o número referente ao 

valor da nota. Em sequência, todos os participantes que tinham cédulas guardadas começaram 

a verificar se seu dinheiro era verdadeiro e mostrar para os demais colegas.  

 

3.1.2.1.2. Análise dos dados brutos coletados na Atividade 01 – Palavras-cruzadas: 

História da Moeda e do Sistema Monetário Brasileiro 

 

 Essa atividade, referente às Palavras-cruzadas
40

, sobre a História da Moeda e do 

Sistema Brasileiro foi aplicada nos dias 14 de Março de 2016 e 22 de Março de 2016 para as 

turmas B e A, respectivamente. A explicação desse conteúdo foi realizada nos dias 09 de 

                                                             
39

Maiores informações estão disponíveis em: http://www.vivoseudinheiro.com.br/aprenda-como-identificar-

notas-falsas/. 
40

Quadros e Schmiedt (2006) sugerem atividades que propiciam motivação para o processo de ensino e 

aprendizagem para os alunos Surdos, como, por exemplo, Jogo de memória, Forca, Bingo, Quebra-cabeças, 

Palavras Cruzadas e Adivinhações. 

http://www.vivoseudinheiro.com.br/conheca-personagens-femininas-que-ja-estamparam-as-cedulas-brasileiras/
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Março de 2016 e 15 de Março de 2016 para as turmas B e A, respectivamente, em Libras e 

com a utilização de projetor multimídia. Ressalta-se que os participantes receberam um texto 

(Apêndice 17) de, aproximadamente, duas páginas para ler e recordar sobre esse conteúdo, 

caso fosse necessário. 

Essa atividade foi composta por duas questões, sendo que a primeira questão era 

formada por um jogo de palavras-cruzadas com oito dicas para serem preenchidas no espaço 

correto enquanto a segunda questão era formada por seis operações de adição envolvendo 

quantias em dinheiro. O principal objetivo dessa atividade foi reforçar as informações e os 

conceitos estudados sobre o sistema monetário brasileiro e a história da moeda, bem como 

reconhecer, contar e somaras cédulas e as moedas utilizadas como dinheiro brasileiro. 

A análise das respostas dadas para as 08 (oito) dicas da questão das palavras-cruzadas 

sobre o conteúdo da História da Moeda e do Sistema Monetário Brasileiro mostra que 20 

(100%) participantes realizaram essa tarefa, sendo que 07 (35%) participantes da turma A 

acertaram todas as dicas, 01 (5%) participante deixou-as em branco enquanto 02(10%) 

participantes erraram algumas das dicas. A análise dos resultados da turma B mostra que 09 

(45%) participantes erraram algumas das dicas enquanto 01 (5%) participante deixou-as em 

branco. O gráfico 04 mostra o resultados das respostadas para as dicas (apêndice 10) das 

palavras-cruzadas. 

 

Gráfico 04: Respostas dadas para as dicas das palavras-cruzadas 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

As informações constantes no gráfico 04 mostram que a maioria dos participantes 

desse estudo obteve um bom desempenho na questão de palavras-cruzadas, porém, a análise 

das filmagens mostra que todos os alunos não conseguiram resolver essa questão sem o apoio 

constante do professor-pesquisador. 
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Na turma A, por exemplo, o professor-pesquisador iniciou a aula relembrando os 

conteúdos ministrados na aula anterior, sendo que, para tanto, considerou necessário retomar 

alguns questionamentos sobre quais são as cédulas e moedas utilizadas atualmente no Brasil e 

sobre a soma de quantias em dinheiro. Então, após relembrar esses conteúdos, a participante 

A2 acrescentou “Eu não gosto de moedas. Esses valores pequenos são fáceis de calcular, mas 

eu não gosto (...). Odeio moedas! Eu gosto de dinheiro com valor grande”. 

Ao retomar o tema sobre a soma de quantias em dinheiro, o professor-pesquisador 

levantou alguns questionamentos, como, por exemplo, quanto seria a soma de cinco cédulas 

de R$ 20,00. Os participantes A7 e A9 tentaram solucionar esta questão rapidamente, mas não 

obtiveram êxito, contudo, após alguns minutos, a participante A2 a respondeu corretamente. 

Então, o professor-pesquisador decidiu desenhar as cédulas no quadro e explicar que 

através da operação de adição era possível obter o resultado R$100,00. Após essas 

explicações, o professor-pesquisador orientou os participantes sobre a realização dessa 

atividade, solicitando-lhes que trabalhassem em duplas. 

Contudo, vários participantes relataram que estava muito difícil e que os textos obre 

História da Moeda e Sistema Monetário (Apêndice 17) era muito extenso. Por exemplo, o 

participante A9 comentou que “tá muito difícil!” enquanto o participante A7 acrescentou que 

“esse texto é muito grande”. Nesse diálogo, o participante A1 afirmou que “não entendi 

nada!”. Então, a participante A2 solicitou para o professor-pesquisador “explica em Libras 

essas perguntas”. 

Nesse direcionamento, o professor-pesquisador explicou todas as dicas em Libras, 

sendo que as respostas dadas pelos participantes eram anotadas no quadro. Em seguida, o 

professor-pesquisador pediu que os participantes tentassem encaixar cada palavra ou resposta 

no seu devido lugar nas palavras-cruzadas. O quadro 16 mostra um trecho do diálogo entre os 

participantes A7 e A1. 

 

Quadro 16: Trecho de um diálogo entre os participantes A7 e A1 
A7: Olha no quadro! Tem duas respostas parecidas: D-O-I-S-R-E-A-I-S e D-O-Z-E-R-E-A-I-S. 

São os mesmos números? 

A1: Você conhece a palavra D-O-Z-E?  

A7: É 10.  

A1: Não, são 12. 

A7: Entendi. Às vezes eu esqueço.  

A1: Eu te ajudo.  

A7: Beleza! Mas essa atividade tá complicada.  

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 
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Nesse contexto, a análise das filmagens da realização dessa atividade mostra que os 

participantes da turma B tiveram as mesmas dificuldades para completar as dicas das 

palavras-cruzadas. O professor-pesquisador também relembrou os conteúdos estudados na 

aula anterior, referente à História da Moeda e do Sistema Monetário e orientou que os 

participantes realizassem essa atividade em duplas. Contudo, os participantes dessa turma não 

solicitaram que o professor-pesquisador traduzisse as dicas em Libras, no entanto, 09 (45,0%) 

participantes entregaram essa atividade com, no mínimo, duas dicas em branco. 

Em contrapartida, a análise dos dados mostra que os participantes consideraram a 

questão número 2, denominada Contando Dinheiro, fácil. Por exemplo, o participante 

A7comentou que “essa questão 2 é muito fácil” enquanto o participante A1 respondeu que 

“sim, [pois] é de somar!”. Essa questão solicitava aos participantes resolvessem 6 (seis) 

operações com valores envolvendo quantias em dinheiro.  O gráfico 05 mostra as respostas 

dadas pelos participantes desse estudo para a atividade denominada contando dinheiro. 

 

Gráfico 05: Respostas dadas para a atividade contando dinheiro

 
Fonte: Arquivo próprio do professor-pesquisador. 

 

Dessa maneira, a análise dos dados mostra que, 15 (75%) participantes acertaram 

todas as questões, 02 (10%) participantes erraram todas as questões e 03 (15%) participantes 

as deixaram em branco. O gráfico 05 mostra as respostas dadas pelos participantes desse 

estudo para essa atividade. 
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3.1.2.1.3. Análise dos dados brutos coletados na Atividade 02: Trabalhando com 

dinheiro 

 

 Essa atividade, denominada Trabalhando com Dinheiro, foi aplicada na turma A no 

dia 29 de Março de 2016 e na turma B no dia 16 de Março de 2016, sendo composta por três 

questões que envolviam a soma de quantias de dinheiro e a manipulação de troco quando uma 

compra é realizada. 

O principal objetivo dessa atividade foi contribuir para a aprendizagem dos 

participantes em relação à manipulação do dinheiro para resolver problemas que envolviam 

somas e subtrações. Ressalta-se que todos os participantes desse estudo realizaram essa 

atividade. 

 A análise dos dados mostra que 20 (100%) participantes demonstraram dificuldades 

para resolverem a questão1: Uma barra de chocolate custa R$ 4,50 e tenho uma cédula de 

R$10,00, a) O dinheiro é suficiente para comprar quantas barras de chocolate?, b) Terá 

troco? e c) Se comprarmos apenas uma barra de chocolate, quantos reais sobrarão?, 

tornando necessário que o professor-pesquisador explicasse várias vezes a situação-problema 

proposta até que encontrasse uma estratégia que direcionasse os participantes no 

entendimento dessa atividade. 

Inicialmente, foi proposto que os participantes realizassem essa atividade sem a 

intervenção do professor-pesquisador, contudo, algumas dúvidas relacionadas coma língua 

portuguesa escrita estavam impedindo a compreensão das perguntas propostas pelos 

participantes. 

Por exemplo, a participante B10 questionou “o que significa barra?”, após o 

esclarecimento dessa dúvida surgiram outros questionamentos relacionados com o significado 

das palavras suficiente e sobrarão. Nesse contexto, o participante B27 salientou que o 

entendimento dessa atividade estava “muito difícil”. Então, o participante B19 solicitou que o 

professor-pesquisador explicasse “todas as perguntas pra gente em Libras!”. 

Em ambas as turmas, o professor-pesquisador explicou todas as questões em Libras, 

contudo, esse auxílio foi insuficiente para o entendimento dos participantes. Por exemplo, na 

turma A, mesmo após as explicações em Libras, a participante A4 solicitou para o professor-

pesquisador “explicar de novo”. Similarmente, as explicações em Libras também foram 

insuficientes para os participantes da turma B. 

Então, houve a necessidade de realizar uma simulação dessa compra em sala de aula. 

Para os participantes da turma A, o professor-pesquisador utilizou tampinhas de garrafa para 



141 

 

representar o chocolate enquanto para a turma B, utilizou uma barra de chocolate que, 

coincidentemente, estava em sua bolsa. 

Para os participantes da turma A, o professor-pesquisador perguntou quem tinha uma 

cédula de R$10,00 para emprestar. O participante A5 emprestou essa cédula e o participante 

A7 auxiliou o professor-pesquisador no desenvolvimento dessa atividade. O quadro 17 mostra 

um trecho do diálogo entre o professor-pesquisador e os participantes A4, A5, A7 e A9 dessa 

turma para demonstrar essa simulação. 

 

Quadro 17: Trecho do diálogo entre o professor-pesquisador e os participantes A4, A5, A7 e 

A9 da turma A que demonstra a simulação da barra de chocolate 

 
Professor-pesquisador: Vou perguntar de novo, muita atenção, por favor! Então é o seguinte: uma 

barra de chocolate custa R$ 4,50, eu tenho no bolso uma nota de R$10,00, certo?! Então com 

R$10,00 eu posso comprar quantas barras de chocolate? 

A4: Tem que fazer contas de menos?  

A5: É só subtrair? 

A9: É multiplicar! 

Professor-pesquisador: Prestem atenção! Quantos chocolates dá para comprar? 

A4: Você pode explicar de novo? 

Professor-pesquisador: Sim, suponha que cada dedo meu representa uma barra de chocolate e que 

cada barra custa R$4,50. Então, se tenho R$10,00, quantas dessas barras eu posso comprar? 

(Os alunos não souberam responder). 

Professor-pesquisador: [A7], você pode me ajudar? 

A7: Sim. 

(A7 fica em pé de frente para o professor com a nota de R$10,00). 

Professor-pesquisador: Vamos fazer uma simulação. Você finge que dentro dessa caixa tenha 

chocolates. Cada uma dessas tampinhas representa uma barra de chocolate, ok? Então, quanto custa 

cada barra? 

A4: R$4,50. 

Professor-pesquisador: Isso. Então, cada barra de chocolate, representada por uma tampinha, custa 

R$4,50. [A7], quantos reais você tem?  

A7: R$10,00! 

Professor-pesquisador: Quantos chocolates você quer comprar? 

A7: Um. Eu te dou 10,00 e você me dá o troco (...) 

Professor-pesquisador: Só um? Quer comprar mais não?  

(A7 pensa por um instante e faz alguns cálculos com os dedos). 

A7: Mais, mais (...). Quero dois! 

Professor: Por que dois? 

A7: Porque somando o valor de dois chocolates o dinheiro será suficiente. 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

A análise dos dados mostra que 07 (35%) participantes não compreenderam 

corretamente essa explicação. Por exemplo, o quadro 18 mostra um trecho do diálogo entre o 

professor-pesquisador e os participantes B25 e B27 sobre a questão número 1. 
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Quadro 18: Trecho do diálogo entre o professor-pesquisador e os participantes B25 e B27 

 
Professor-pesquisador: Quantos reais você tem? 

B27: R$10,00. 

Professor-pesquisador: Ok! Cada chocolate custa R$4,50. Quantos chocolates você quer comprar? 

B27: Um chocolate. 

Professor-pesquisador: Mas o dinheiro dá para comprar mais? 

B27: Sim. 

Professor-pesquisador: Quantos? 

B27: Três? 

Professor-pesquisador: Pensa um pouco! R$10,00 dá para comprar três chocolates? 

[B27 não responde] 

B25: Dá pra comprar dois! 

Professor-pesquisador: Por que você acha isso? 

B25: Porque dois chocolates custam menos de R$10,00. 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

Então, para facilitar o entendimento dos outros colegas o professor-pesquisador 

solicitou que um dos participantes realizasse a operação matemática no quadro. Na turma A, o 

participante A7 se disponibilizou a realizar essa operação enquanto na turma B, o participante 

B19 quis realizá-la. Porém, na turma A, o participante A7 demonstrou dificuldade para realizar 

a letra C da questão número 1, que estava relacionada com a subtração de R$4,50 de R$10,00. 

Nesse contexto, a análise dos dados mostra que a dificuldade desse participante estava 

na montagem da conta, pois não acrescentou a vírgula e os zeros ao número 10, que 

correspondem à sua parte decimal. Então, esse participante perguntou: “Como faço essa conta 

de menos? Tá em branco em cima do [número] 5”. O professor-pesquisador forneceu uma 

dica para acrescentar a vírgula e os zeros, contudo, esse participante respondeu: “não sei 

como faz. Faz aqui A2!”. Após a colaboração da participante A2, essa questão foi solucionada. 

 Para a resolução da questão 2, na turma A, o participante A7 sugeriu que o professor-

pesquisador desenhasse os valores de cada cédula e das moedas no quadro. Então, o 

professor-pesquisador solicitou que o próprio participante desenhasse e realizasse as 

operações. Na turma B, o professor-pesquisador desenhou as essas cédulas no quadro e 

solicitou que os participantes realizassem as operações. A figura 31 mostra a resolução da 

letra A, da questão número 02, realizada pelo participante B27. 
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Figura 31: Resolução da letra A da questão 02 realizada pelo participante B27 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

 A análise dos dados obtidos pelas respostas dos participantes em relação à questão 

número 02, letra B: O que você compraria com esse valor? mostra a opinião pessoal expressa 

por 10 (50%) participantes. Na turma B, por exemplo, o participante B19afirmou que 

compraria “Um boné!” enquanto o participante B27 compraria “uma camisa”. A participante 

B10 respondeu que compraria “um ovo de páscoa para minha filha” e o participante B17 

afirmou que compraria “um relógio”. 

No entanto, 04 (20%) participantes da turma A responderam que comprariam 

alimentos. Por exemplo, a participante A4 afirmou que compraria “chocolate e pão”, sendo 

que, em seguida, relatou que “daria pra comprar arroz e feijão também!”. O quadro 19 mostra 

o trecho de um diálogo entre o professor-pesquisador e os participantes A2 e A7 sobre essa 

questão. 

 

Quadro 19: Trecho de um diálogo entre o professor-pesquisador e os participantes A2 e A7 
Professor-pesquisador: Atenção! Se eu der pra cada um de vocês agora, R$44,50, o que 

vocês iriam comprar? 

A2: Eu iria ao cinema e comprava pipoca. 

Professor-pesquisador: E você A7?  

A7: Daria pra colocar gasolina no carro. 

Professor-pesquisador: Mas você já tem carro?’ 

A7: Não, mas o dinheiro dá pra colocar gasolina... Ah!! Eu compraria uma mochila. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

 Continuando essa análise, os dados mostram que os participantes apresentaram 

facilidade na resolução da questão número 3, que estava relacionada com a realização de três 

operações de subtração para determinar o valor do troco na venda de três alimentos e, 

posteriormente, completar a tabela com os resultados encontrados. 
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Os participantes da turma A realizaram essa atividade sem o auxílio do professor-

pesquisador enquanto 09 (45%) participantes completaram a tabela corretamente. Na turma B, 

10 (50%) participantes completaram a tabela corretamente. Por exemplo, o quadro 20 mostra 

um trecho do diálogo entre o professor-pesquisador e o participante B25. 

 

Quadro 20: Diálogo entre o professor-pesquisador e o participante B25 

Professor-pesquisador: Então vamos para a questão 3: temos quatro colunas, cada uma 

tem a imagem de um alimento. A primeira coluna é de feijão.  

B25: O feijão tá muito caro, tá R$4,50.  

Professor-pesquisador: E esse valor é caro?  

B25: Muito caro. Eu compro pra minha casa! 

Professor-pesquisador: Você sempre faz compras no supermercado?  

B25: sim, sempre. Quando os alimentos estão acabando eu vou ao supermercado e faço as 

compras. E agora o preço do feijão aumentou muito. 

Professor-pesquisador: E você vai sozinho fazer compras? 

B25: Sim. Compro de tudo, arroz, feijão, óleo, produtos de higiene e pago tudo à vista.  

Professor-pesquisador: Você sabe conferir o troco? 

B25: Sei conferir o troco sim. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

 Após esse diálogo, 04 (20%) participantes quiseram comentar sobre como são 

realizadas as compras em suas casas. Nesse sentido, o participante B27comentou que: 

Na minha casa quem faz as compras são os meus pais. Meu pai vai de carro 

pra trazer as compras. (...) eu fico só observando minha mãe comprar. Ela 

compra biscoitos, arroz, feijão e fica muito caro. Meu pai que paga e sempre 

ele passa no banco antes para sacar dinheiro. Ele gosta de pagar a vista. (...) 

eu peço minha mãe pra comprar. Às vezes ela me dá dinheiro e eu vou à 

padaria e compro. 
 

 A participante B10 relatou que sempre vai acompanhada de sua filha, pois: 

(...) tenho três filhos e sempre algum deles vai comigo fazer às compras. Eu 

moro sozinha na minha casa, mas na hora das compras minha filha [ouvinte] 

vai comigo. (...) Eu compro de tudo, 3 pacotes de arroz, 2 pacotes de açúcar, 

6 pacotes de feijão, óleo, macarrão extrato de tomate, carne, frutas, verduras. 

A última compra ficou em R$249,00! 

 

Nesse direcionamento, o participante B29 afirmou que “sempre vou ao supermercado 

com minha mãe. A gente costuma fazer as compras aos sábados” enquanto a participante B9 

comentou que “faço as compras de casa sozinha”. 

 

3.1.2.1.4. Análise dos dados brutos coletados na atividade 03: compras e troco  

 

Essa atividade, denominada Compras e Troco, foi aplicada nos dias 29 de Março de 

2016 e 30 de Março de 2016 para as turmas A e B, respectivamente, sendo que composta pela 
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imagem de uma determinada quantia de dinheiro, uma gravura de um celular e de três 

vestidos com seus respectivos preços, além disso, continha 04 (quatro) perguntas relacionadas 

com as operações básicas da matemática que são utilizadas para calcular o troco em uma 

compra. 

O principal objetivo dessa atividade foi desenvolver as habilidades dos participantes 

para resolverem situações do cotidiano que envolvia a manipulação do dinheiro, bom como 

revisitar os conceitos de compra, de pagamentos, bem como a conferência de trocos e a 

precisão de seus valores. 

A análise dos dados mostra que 20 (100%) participantes realizaram essa tarefa. O 

gráfico 06 mostra a quantidade de acertos e erros dos participantes desse estudo para essa 

atividade. 

 

Gráfico 06: Quantidade de acertos e erros dos participantes para a atividade Compras e Troco 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

Inicialmente, o professor-pesquisador solicitou que os participantes realizassem essa 

atividade individualmente, sem consultar os colegas e o professor. Porém, a análise das 

filmagens mostra que todos os participantes apresentaram dificuldades para resolver as 

questões propostas, o que demandou o auxílio constante do professor-pesquisador. Além 

disso, os participantes necessitaram de um tempo muito maior do que o estimado para 

resolverem essa atividade. 

Na turma A, após 30 minutos de aula, os participantes ainda estavam resolvendo a 

primeira questão dessa atividade, que se tratava da adição de R$420,00 que estava 

representado por uma figura. O professor-pesquisador auxiliou os participantes 

individualmente, mas ao perceber que o tempo seria insuficiente, então, convidou um 

participante para realizar a adição no quadro e explicá-la para os seus colegas. A figura 32 
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mostra o participante A7 realizando a questão A no quadro como auxílio do professor-

pesquisador. 

 

Figura 32: Participante A7 realizando a questão A no quadro negro

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

Em seguida, as participantes A6, A2 e A4 resolveram as questões B, C e D, 

respectivamente, no quadro negro. A figura 33 mostra a participante A4 resolvendo a questão 

D com ajuda do participante A7. 

 

Figura 33: Participante A4 resolvendo a questão D no quadro 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

 Na questão E: Você considera esses produtos caros ou baratos? Por quê?, 09 (45%) 

participantes da turma A consideraram os vestidos baratos enquanto 01 (5%) participante os 

considerou caros. Por outro lado, para 09 (45%) participantes, o valor do celular era caro 

enquanto 01 (5%) participante o considerou barato. 

Então, o professor-pesquisador questionou por que a maioria dos participantes 

considerava o preço do vestido barato e do celular caro. Assim, a participante A2 respondeu 

que um vestido “custa R$38,00. Isso é barato! Mas R$239,00 é muito dinheiro” enquanto o 

participante A11 relatou que “meu celular custou R$1.000,00”. Em seguida, a participante A2 
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acrescentou que o “iphone custa mais de R$2.000,00”. Esse fato gerou uma discussão entre os 

participantes sobre os valores de celulares. 

Na turma B, antes de iniciar essa atividade, o professor-pesquisador revisou o 

conteúdo proposto, relembrando como realizar as operações para calcular um troco e como 

saber se o dinheiro é suficiente ou não para efetuar uma compra. Dessa maneira, o professor-

pesquisador propôs alguns questionamentos com a utilização de situações práticas do 

cotidiano, como, por exemplo: 

O [aluno B25] quer comprar um relógio novo, aí ele chega em uma loja e vê 

um relógio lindo, então pergunta ao vendedor: Quanto custa esse relógio? O 

vendedor responde: R$70,00. Ok! Tenho R$100,00 e vou te pagar à vista. 

Então quantos reais (...) receberá de troco? 

 

A análise dos dados mostra que 08 (40%) participantes não entenderam a situação-

problema proposta, fornecendo respostas errôneas enquanto 02 (10%) participantes 

entenderam e responderam essa situação corretamente. Por exemplo, o participante B15 

respondeu que se o relógio “Custava R$70,00 e ele pagou com R$100,00, certo? Então sobrou 

R$30,00”. No entanto, para dirimir a dúvida dos demais participantes, o professor-

pesquisador realizou esse cálculo no quadro negro.  

Em seguida, o professor-pesquisador elaborou a seguinte situação: Se um celular custa 

R$700,00 e [B25] tem R$600,00, o dinheiro será suficiente para realizar a compra? A 

análise dos dados mostra que 10 (50%) participantes não responderam essa questão, contudo, 

abordando outras situações-problema. Por exemplo, o quadro 21 mostra um trecho do diálogo 

entre o professor-pesquisador e os participantes B15 e B21: 

 

Quadro 21: Trecho do diálogo entre o professor-pesquisador e os participantes B15 e B21 
Professor-pesquisador: O celular custa quanto? 

B21: O celular custa mais (...) é R$700,00! 

B15: Eu não gosto de parcelar. Gosto de pagar à vista! 

Professor-pesquisador: Mas o dinheiro não vai dá pra pagar à vista? Como é que faz? 

B15: Melhor parcelar, pagar por mês R$100,00. Ou então, como R$700,00 é caro, pode pagar 

R$200,00 todo mês pra terminar mais rápido! Em quatro vezes já termina (...). É (...) Em quatro 

vezes é melhor! 

Professor-pesquisador: Mas se custa R$700,00 e for dividir em quatro vezes, quantos reais vai 

pagar por mês? 

(Silêncio) 

Professor-pesquisador: O celular custa R$700,00, se ela pagar R$500,00 vai faltar quantos 

reais? 

B15: R$200,00 

Professor-pesquisador: Se dividir os R$200,00 em quatro vezes vai dá quanto por mês? 

(Silêncio) 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 
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Continuando, o professor-pesquisador escreveu a operação de divisão no quadro para 

explicar o problema proposto e, após sanar as dúvidas, entregou as atividades para os 

participantes as resolvessem-na individualmente. A análise dos dados mostra que apenas 01 

(5%) participante resolveu a questão A sem a intervenção do professor-pesquisador enquanto 

09 (45%) participantes solicitaram o auxílio constante do professor-pesquisador. A figura 34 

mostra os participantes da turma B solicitando o auxílio do professor-pesquisador para 

resolverem as atividades propostas em sala de aula. 

 

Figura 34: Participantes da turma B solicitando o auxílio do professor-pesquisador para 

resolverem as atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

Com o auxílio do professor-pesquisador 01 (5%) participante conseguiu solucionar 

essa questão. O professor-pesquisador utilizou várias alternativas para que os alunos 

resolvessem essa questão por mérito próprio, dentre essas estratégias, foi emprestado dinheiro 

falso para que alguns participantes pudessem contar a quantia de dinheiro que estava indicada 

em uma determinada figura, porém, essa estratégia não produziu os resultados esperados. 

Finalmente, o professor-pesquisador anotou os valores no quadro e montou as 

operações necessárias para a resolução dessa questão e, em seguida, foi realizada uma 

simulação em sala de aula para solucionar, em conjunto, as questões A, B, C e D. Por 

exemplo, o quadro 22 mostra um trecho do diálogo entre o professor pesquisador e os 

participantes B10, B15, B25 e B27 da turma B sobre essa simulação. 
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Quadro 22: trecho do diálogo entre o professor pesquisador e os participantes da B10, B15, 

B25 e B27 turma B sobre essa simulação 

 
Professor-pesquisador: Vamos fingir que o participante B27 quer comprar um celular e 

também roupas para dar de presente para a sua namorada. Então, o que ele vai comprar? Ele vai 

comprar um celular e três vestidos. Ok? 

Todos os participantes: Ok! 

Professor-pesquisador: O celular custa quantos reais? 

B25 e B15: R$239,00 

Professor-pesquisador: Ok! E o vestido? 

B15: R$38,00. 

Professor-pesquisador: Tá, mas são três vestidos, então, 38 + 38 +38 = 114,00. Então, juntando 

o valor dos três vestidos dá R$114,00, ok? Então, somando o valor dos três vestidos mais o valor 

do celular quanto vai dar? 

B15: R$353,00. 

Professor-pesquisador: Agora vamos imaginar o seguinte: O participante B27 quer comprar 

esses produtos e eu vou vendê-los. Esse participante tem R$420,00 e ele vai me pagar quanto 

pelos vestidos e pelo celular?  

B15: R$353,00 

(O participante B27 entrega R$80,00 para o professor-pesquisador). 

Professor-pesquisador: Tá faltando. 

(O participante B27 entrega mais R$20,00 para o professor-pesquisador). 

Professor-pesquisador: Ainda tá faltando. 

(O participante B27 entrega o restante do dinheiro para o professor-pesquisador). 

Professor-pesquisador: Você me deu R$420,00, tá certo? 

B25: Não, tem troco! 

Professor-pesquisador: [B25] disse que tenho que te dar troco, mas de quanto? 

B27: R$10,00. 

B10: R$30,00. 

Professor-pesquisador: Só R$30,00? 

(Silêncio) 

Professor-pesquisador: Como é que faz? 

B15: Mais. 

B27: Subtração. 

Professor-pesquisador: Sim, menos. Então vamos fazer no quadro. 

(O Professor-pesquisador resolve a operação: 420 – 353 = 67 no quadro). 

Professor-pesquisador: Então terei que devolver R$67,00. Esse é o valor do troco! 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

A análise dos dados mostra que 05 (25%) participantes opinaram para a resolução da 

questão E. Dentre as respostas dadas, a participante B10 comentou que “R$38,00 é um valor 

pequeno, é barato pra um vestido!” enquanto o participante B25 respondeu que “Tá barato, 

[pois] eu vi um celular de R$1.800,00 no shopping”. Por outro lado, o participante B29 

respondeu que o “celular tá caro, [pois] o meu custou R$190,00”. 
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3.1.2.1.5. Codificação Aberta do Bloco de Atividades 01: História da Moeda e do Sistema 

Monetário Brasileiro 

 

O processo analítico da leitura dos dados brutos possibilitou que o professor-

pesquisador examinasse, refletisse, comparasse e conceitualizasse os códigos preliminares 

determinados nessa codificação. Então, cada citação direta (fala) ou fragmento do texto 

originado nos dados brutos auxiliou o professor-pesquisador na determinação dos códigos 

preliminares da codificação aberta. 

Por exemplo, destacam-se dois códigos preliminares determinados na fase analítica da 

codificação aberta desse estudo: 

 

a) (11) Conexões da matemática com o cotidiano 

A partir da década de 1980, a presença da matemática no cotidiano começou a ser 

discutida e trabalhada em salas de aula. A noção de número está relacionada com a contagem, 

a ordenação e a medição. Portanto, os alunos podem estar pensando em números quando 

contam as balas que compram, enumeram a posição de uma pessoa numa fila ou medem o 

próprio peso. Por exemplo, uma atividade diária que pode ser exemplificada pela presença da 

matemática no cotidiano está relacionada com a compra de pães. Assim, ao realizar essa 

atividade, as pessoas, provavelmente, estão pensando em quantas unidades de pães 

comprarão. Em seguida, sabendo essa quantidade, essas pessoas se questionam sobre o valor 

que pagarão nessa compra e, também, se têm o montante suficiente para efetuar esse 

pagamento. Então, as pessoas utilizam o senso numérico para realizar esse raciocínio, 

abordando conceitos matemáticos como, por exemplo, unidade, adição e quantidade. 

 

b) (16) Conexões com o mundo 

Nas últimas três décadas, têm se multiplicado as análises sobre a maneira como as 

disciplinas escolares estão organizadas e o papel que desempenham no processo de ensino e a 

aprendizagem em matemática, com destaque para a sua conexão com outros campos do 

conhecimento. Nesse debate, critica-se a fragmentação do saber ensinado nas escolas, 

alimentada pela organização do currículo em disciplinas justapostas e estanques, que 

competem por seu espaço e seus objetivos particulares, distanciando-se do diálogo com outras 

disciplinas curriculares. Assim, é importante que os alunos interliguem diferentes saberes para 

que possam identificar temas comuns aos diferentes campos do conhecimento, tentando 

construir modelos para as situações complexas presentes na realidade. Por outro lado, existe a 
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necessidade de que os alunos busquem aprofundar o conhecimento disciplinar para que 

possam construir modelos para representarem um recorte específico da realidade. 

 

O quadro 23 mostra o processo de codificação aberta com relação à análise dos dados 

qualitativos coletados nas respostas dadas pelos participantes desse estudo às questões 

relacionadas com o Bloco de Atividades 01: História da Moeda e do Sistema Monetário 

Brasileiro.  

 

Quadro 23: Processo de codificação aberta do Bloco de atividades 01: história da moeda e do 

sistema monetário brasileiro 

Dados Brutos Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos preliminares) 

 

Rodrigo, essa questão [2] é de somar? (2) 

 

É só fazer conta de menos, pois 10 – 6 é igual a 4,00 (2) 

 

Faltou colocar o “,00” (3). Professor, precisa colocar o “,00” na 

resposta? (5) 

 

Sim, é de somar! (4). É de multiplicar! (4) 

 

Essa atividade tá muito difícil! (5) Eu te ajudo! (9) 

 

Nossa! Que tanto de moedas! Melhor desenhar no quadro. (7) 

 

Sim, 5 centavos da pra comprar um bala! (11) 

 

Então, tem que fazer uma subtração para saber o valor do troco! 

(2) 

 

Eu fico só observando minha mãe comprar (12). Ela compra 

biscoitos, arroz, feijão e fica muito caro (14). Meu pai que paga 

e sempre ele passa no banco antes para sacar dinheiro (12). Ele 

gosta de pagar a vista. (14) 

 

Porque uma blusa é barata (14). Acho que dá pra comprar! (13) 

 

Melhor parcelar, pagar por mês R$100,00. (15) Ou então, como 

R$700,00 é caro, (14) pode pagar R$200,00 todo mês pra 

terminar mais rápido! (15) Em quatro vezes já termina... (13) É... 

Em quatro vezes é melhor! (15) 

 

Eu já vi em um livro que as moedas antigas tinham gravuras 

(16). 

 

Os chocolates ficaram em R$9,00. Ele te deu R$10,00. Então 

você tem que devolver um real pra ele. (18)  

 

Mas o professor não olhou para mim quando eu respondi (19). 

 

(2) Aplicação dos conteúdos 

matemáticos 

 

(3) Utilização de conhecimentos 

matemáticos 

 

(4) Conteúdos matemáticos 

 

(5) Dificuldades e/ou facilidades 

com os conteúdos matemáticos 

 

(6) Dificuldade com o português 

escrito 

 

(7) Estratégias para vencer 

obstáculos de aprendizagem 

 

(9) Motivação para a 

aprendizagem 

 

(11) Conexões da matemática 

com o cotidiano 

 

(12) Conhecimento matemático 

difundido de geração em 

geração 

 

(13) Pensamento (raciocínio) 

financeiro 

 

(14) Posicionamento crítico e 

reflexivo 

 

(15) Ilusão financeira 

 

(16) Conhecimento de mundo 
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Ele demorou, por isso que você respondeu primeiro! (8) 

 

Esse texto é muito grande (6). O que é sobrarão? (6). 

 

Olha no quadro, tem duas respostas parecidas: D-O-I-S reais e 

D-O-Z-E. São os mesmos números? (6) 

 

Professor, explica todas as perguntas pra gente. Faz em Libras! 

(20) 

(18) Resolução de operações 

matemáticas que envolvem 

dinheiro 

 

 (19) Problemas com a 

comunicação 

 

(20) Preferência pela Libras 

Fonte: Arquivo próprio do professor-pesquisador. 

 

 

3.1.2.1.6. Codificação Axial do Bloco de Atividades 01: História da Moeda e do Sistema 

Monetário Brasileiro 

 

O quadro 24 mostra o processo de codificação axial com relação à análise dos dados 

qualitativos nas respostas dadas pelos participantes desse estudo ao Bloco de atividades 01: 

história da moeda e do sistema monetário brasileiro. 

 

Quadro 24: Codificação axial dos dados coletados no bloco de Atividades 01: história da 

moeda e do sistema monetário brasileiro 

Codificação Aberta 

(Códigos preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias e subcategorias 

conceituais) 

(2) Aplicação dos conteúdos matemáticos 

(4) Conteúdos matemáticos 

(5) Dificuldades e/ou facilidades com os 

conteúdos matemáticos 

(7) Estratégias para vencer obstáculos de 

aprendizagem 

(9) Motivação para a aprendizagem 

(18) Resolução de operações matemáticas que 

envolvem dinheiro 

(20) Preferência pela Libras 

Categoria: Ação Pedagógica para a 

Educação Financeira 

(6) Dificuldade com o português escrito 

(19) Problemas com a comunicação 

Subcategoria: Dificuldades e diferenças 

de comunicação para o 

desenvolvimento do conhecimento 

matemático 

(3) Utilização de conhecimentos matemáticos 

(11) Conexões da matemática com o cotidiano 

(12) Conhecimento matemático difundido de 

geração em geração 

(16) Conhecimento de mundo 

Categoria: Contextualização da 

Matemática 

(13) Pensamento (raciocínio) financeiro 

(14) Posicionamento crítico e reflexivo 

(15) Ilusão financeira 

Categoria: Desenvolvimento da 

Cidadania 

Fonte: Arquivo próprio do professor-pesquisador. 
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3.1.2.2. Bloco de Atividades 02: Porcentagem 

 

A aplicação do Bloco de Atividades 02: Porcentagem iniciou-se nos dias 05 de Abril 

de 2016 e 13 de Abril de 2016 para as turmas A e B, respectivamente. Os objetivos desse 

bloco foram: explicar para os alunos Surdos sobre a realização dos cálculos sobre 

porcentagens, ampliar os seus conhecimentos sobre a contagem e a manipulação do dinheiro, 

lidar com situações-problema que incluem comprar, saber calcular troco e conferir se está 

correto, bem como realizar as operações que envolvem os cálculos com porcentagens. 

Esse bloco de atividades foi composto por três aulas geminadas
41

, sendo que na 

primeira aula o professor-pesquisador explicou o conteúdo porcentagem e propôs algumas 

tarefas sobre esse tema, que foi trabalhada com os participantes em Libras e com a utilização 

de projetor multimídia, que possibilitou a interação de todos os participantes presentes. 

Na segunda aula, os participantes realizaram uma tarefa individual escrita e, na 

terceira aula, realizaram uma atividade lúdica, em dupla, sobre o tema abordado, denominada 

de Jogo Adedanha. Ressalta-se que a aplicação desse bloco foi finalizada nos dias 17 e 18 de 

Abril de 2016 para as turmas A e B, respectivamente. 

 

3.1.2.2.1. Análise dos Dados Brutos Coletados na Aula sobre Porcentagem 

 

A análise dos dados mostra que 16 (80%) participantes estavam presentes, sendo 07 

(35%) da turma A e 09 (45%) da turma B. Ressalta-se que 04 (20%) participantes estavam 

ausentes, sendo 03 (15%) da turma A e 01 (15%) da turma B. Para ambas as turmas, a aula foi 

iniciada com a projeção de uma imagem sobre porcentagem (figura 35). 

 

Figura 35: Imagem sobre porcentagem 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

                                                             
41

Aulas geminadas ou aulas duplicadas são duas aulas consecutivas com duração de 50 minutos cada. 
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Após a reprodução da figura 35, o professor-pesquisador perguntou para os 

participantes se conheciam a palavra porcentagem. A análise das respostas dadas para essa 

questão mostra que 08 (40%) participantes representaram o sinal referente à palavra 

porcentagem, demonstrando conhecê-la, 07 (40%) não responderam essa questão enquanto 01 

(5%) participante a respondeu erroneamente. Ressalta-se que 04 (20%) participantes estavam 

ausentes nessa aula. 

Em seguida, o professor-pesquisador indagou aos participantes sobre como calcular 

uma porcentagem. A análise dos dados mostra que 12 (60%) participantes não responderam 

essa questão, 03 (15%) relataram que não sabiam realizar esse cálculo enquanto 01 (5%) 

participante a respondeu erroneamente. Por exemplo, o participante B23 respondeu que “eu 

não lembro” enquanto o participante B15 acrescentou que “nunca estudei porcentagem em 

matemática”. Por outro lado, o participante B21 respondeu que “Eu acho que é divisão!”. 

Para ambas as turmas, o professor-pesquisador apresentou alguns exemplos de 

porcentagens, mostrando como transformá-las em números fracionários e decimais. Por 

exemplo, se 8% representa uma fração centesimal, então é igual a 
 

   
, que pode ser 

transformada em 0,08. 

Além disso, o professor-pesquisador solicitou que os participantes da turma A 

realizassem, em duplas, essas transformações com a utilização da calculadora. O quadro 25 

mostra o trecho de um diálogo entre o professor-pesquisador e os participantes da turma A 

sobre as transformações de porcentagens com a utilização de calculadora. 

 

Quadro 25: Trecho do diálogo entre o professor-pesquisador e os participantes da turma A 
Professor-pesquisador: Vocês estão vendo aqui, no exemplo, que 8% é igual a 8 sobre 100, 

correto? E, também, é igual a 0,08. Então vocês vão digitar na calculadora 8 dividido por 100. 

Façam... 

A2: Eu fiz 8 divido por 100 e deu 0,08. 

Professor-pesquisador: isso mesmo! 

A5: O meu deu o mesmo valor que tá ai! 

A11: Deu certo também... 

Professor-pesquisador: O de vocês também deu certo? 

(Os demais alunos responderam que sim). 

Professor-pesquisador: Façam agora 35%, transformem em decimal... Como que faz? 

A5: Já fiz! Tá certo? 

Professor-pesquisador: Sim. Todos fizeram? 

(Os demais participantes mostram os seus resultados. Todos os participantes realizaram os 

cálculos corretamente). 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

 Continuando com essa análise, o professor-pesquisador explicou, para ambas as 

turmas, como calcular problemas envolvendo porcentagens com a utilização da Regra de Três 
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Simples. Então, foi projetada a seguinte situação-problema: Numa sala de aula com 40 alunos 

6 são meninas. Qual é a porcentagem de meninas e meninos nessa sala? 

Dessa maneira, o professor-pesquisador projetou os valores enunciados nessa questão, 

que foram organizados em uma tabela. Então, explicou que os 40 alunos representavam 100% 

da turma enquanto as 6meninas representavam uma porcentagem X, na qual seria necessário 

descobrir esse valor após a realização das operações necessárias. 

Após essa explicação, o professor-pesquisador realizou as contas no quadro negro e 

explicou cada etapa para os participantes, descobrindo que as 6 meninas representavam 15% 

da turma. Em seguida, perguntou para os participantes qual seria o número de meninos e qual 

era a porcentagem que os representavam. 

A figura 36 mostra o participante A7 explicando para o participante A5 como calcular 

o número de meninos. Então, o participante A7 explicou que “Olha (...) É só separar! de um 

lado ficam as 6 meninas e do outro lado ficam os meninos, que são quantos? Quantas pessoas 

faltam pra completar? (...) Temos 6 meninas de um lado, certo? Do outro lado são todos 

meninos. Então, são 34 meninos”. 

 

Figura 36: Participante A7 explicando a atividade para o participante A5 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

 Posteriormente, o professor-pesquisador perguntou novamente qual era a porcentagem 

de meninos, sendo que 06 (30%) participantes da turma A responderam corretamente e 01 

(5%) participante não respondeu, enquanto, na turma B, 02 (10%) participantes responderam 

corretamente essa questão e 07 (35%) participantes não a responderam. Em seguida, o 

professor-pesquisador solicitou, para ambas as turmas, que os participantes calculassem a 

porcentagem de homens e mulheres que estavam presentes em sala. 
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Então, o professor-pesquisador auxiliou os participantes desse estudo individualmente, 

porém, os 16 (80%) participantes tiveram dúvidas sobre a quantidade de casas decimais que 

deveriam escrever após a vírgula, pois os resultados dessa atividade, em ambas as turmas, não 

foram números inteiros. Por exemplo, o participante B23 perguntou para o professor-

pesquisador “como faço com esse número? É muito grande!” enquanto o participante B15 

relatou que “esse número é estranho! Como faz isso?”. 

 

3.1.2.2.2. Análise dos Dados Brutos Coletados na Atividade 04: Manipulação do dinheiro 

 

A atividade escrita número 4, denominada de Manipulação do Dinheiro, foi aplicada 

nos dias 06 de Abril de 2016 e 12 de Abril de 2016 para as turmas A e B, respectivamente. 

Essa atividade foi composta por duas questões, sendo que a primeira questão continha quatro 

operações de adição e a segunda questão continha cinco perguntas. 

O principal objetivo dessa atividade foi reforçar o conhecimento dos participantes 

sobre a contagem e a manipulação do dinheiro através de situações-problema do cotidiano. É 

importante enfatizar que essa atividade foi elaborada devido às dificuldades que os 

participantes apresentaram nos problemas realizados anteriormente. 

A análise dos dados mostra que 19 (95%) alunos participaram dessa atividade, sendo 

10 (50%) da turma A e 09 (45%) da turma B enquanto 01 (5%) participante da turma B estava 

ausente das atividades escolares nesse dia. Ressalta-se que as respostas dadas pelos 

participantes para a letra E, da questão 2, não está representada no gráfico 07, pois não foi 

possível quantificá-las por se tratar de uma questão qualitativa, na qual cada participante 

deveria expor a sua opinião. O gráfico 07 mostra o resultado obtido pelos participantes para 

essa atividade. 

 

Gráfico 07: Resultado obtido pelos participantes para a atividade sobre a manipulação do 

dinheiro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 
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Nesse direcionamento, o gráfico 07 mostra que 13 (65%) participantes acertaram a 

questão número 1 completamente, enquanto 06 (30%) participantes erraram, no mínimo, uma 

das operações. Na questão número 2 os resultados variaram, pois algumas perguntas foram 

respondidas erroneamente enquanto outras não foram respondidas. 

O gráfico 07 expressa um número positivo em relação aos acertos dessa atividade, 

mas, por outro lado, a análise das filmagens mostra que 17 (85%) participantes apresentaram 

dificuldades na resolução das questões propostas enquanto 02 (10%) participantes, apesar de 

terem dúvidas, demonstraram facilidade para resolver essas questões. 

O quadro 26 mostra um trecho do diálogo entre os participantes B23 e B25 com o 

professor-pesquisador, que esclareceu as dúvidas referentes às questões 1 e 2. 

 

Quadro 26: Trecho do diálogo entre os participantes B23 e B25 com o professor-pesquisador 

B25:Tem 2 notas de 5 reais e 2 notas de 2 reais. Preciso escrever aqui? 

Professor-Pesquisador: Você vai somar esses valores, 5,00 + 5,00 + 2,00 + 2,00. 

B23: Na questão 2, a letra A pergunta quantos reais tenho, eu já somei. A letra B pergunta 

quanto eu gastei (...) E a letra C é R$15,00? 

Professor-Pesquisador: Não! A letra C está perguntando se o dinheiro será suficiente. 

B23: Ah sim, entendi (...) Achei que era pra colocar quanto falta. O dinheiro será suficiente 

sim, e o troco vai ser de R$9,00. Só isso que é pra escrever? 

Professor-Pesquisador: Sim, mas você precisa escrever todas as respostas, na letra A, quantos 

reais tenho? 

B23: R$89,00. 

Professor-Pesquisador: Isso. A letra B pergunta quantos reais ficará a compra. 

B23: R$80,00! 

Professor-Pesquisador: Sim, agora termina de fazer as outras. 

B25: Essa soma dá R$350,00? 

Professor-Pesquisador: Não, vamos somar de novo, quanto é 100 + 100? 

B25: 200! 

Professor-Pesquisador: E 200 + 100? 

B25: 300! 

Professor-Pesquisador: Mais 100 e mais 50? 

B25: 450. 

Professor-Pesquisador: Certo. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

A análise dos dados mostra que, em ambas as turmas, surgiram dúvidas relacionadas 

com o português escrito. Por exemplo, na turma B, o participante B23 perguntou: “Professor, 

eu posso escrever, na letra C, que o dinheiro será P-O-S-S-Í-V-E-L?”, enquanto, na turma A, o 

participante A7 indagou: “você conhece a palavra A-C-H-A?”. Esses questionamentos 

estavam relacionados com as respostas para a questão 2, mas, após o professor-pesquisador 

explicar os significados dessas palavras, os participantes conseguiram finalizar a atividade. 

Além disso, o professor-pesquisador estava auxiliando, individualmente, cada 

participante que apresentasse alguma dúvida, mas, devido ao horário de encerramento da aula, 
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foi solicitado que os participantes que haviam terminado a atividade para auxiliar os colegas 

que ainda tinha dúvidas. O quadro 27 mostra um trecho do diálogo entre os participantes B23 

e B25, sendo que o participante B23 estava auxiliando o participante B25 na resolução da 

questão número 2, das letras C, D e E. 

 

Quadro 27: Participante B23 auxiliando o participante B25 a resolver a questão número 2, 

letras C, D e E 

 
B23: Você tem R$89,00 e aí você quer comprar a camisa e o relógio que custa R$80,00. O 

dinheiro vai ser suficiente?  

B25: (não responde) 

B23: Se você tira R$89,00 do bolso e paga [pela compra], mas custava só R$80,00, então o 

dinheiro deu, certo? 

B25: Sim! 

B23: Vai ter troco? 

B25: Como assim? Me explica melhor. 

B23: Custava R$80,00 e você pagou R$89,00, então quantos reais você recebeu de troco? 

B25: R$9,00. 

B23: Certo. Na letra E, você tem que responder se essa camisa e esse relógio estão caros ou 

baratos. Você precisa escrever uma frase com a sua opinião. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

 Continuando, a análise da letra E da questão número 2: Você considera esses produtos 

caros ou baratos? Por quê?, mostra que 06 (30%) participantes consideram os produtos 

baratos, 02 (10%) participantes consideram caros, 03 (15%) responderam que consideram 

esses produtos mais ou menos caros enquanto 08 (40%) participantes não responderam essa 

questão. 

Porém, esses participantes que responderam, não justificaram as suas respostas. 

Entretanto, as filmagens mostram que apenas 01 (5%) participante expressou a sua opinião 

durante essa aula. 

O quadro 28 mostra a opinião do participante B23 em relação à letra E da questão 

número 2. 
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Quadro 28: Trecho do diálogo entre o participante B23 e o professor-pesquisador sobre a letra 

E da questão 2 

 
Professor-Pesquisador: Isso mesmo. Na letra E está perguntando se você acha os produtos caros ou 

baratos. O que você acha? 

B23: Eu acho caro.  

Professor-Pesquisador: Então escreve que você acha caro, e escreve o porquê. 

B23: Somando a camisa e o relógio fica caro. 

Professor-Pesquisador: No seu dia a dia, quando você está na rua e vê uma camisa por R$35,00 e 

um relógio por R$45,00.Você considera caro? 

B23:(não responde). 

Professor-Pesquisador: Você já comprou alguma camisa? 

B23: Sim. 

Professor-Pesquisador: Quanto que você pagou? 

B23: R$250,00. 

Professor-Pesquisador: Nossa! Isso tudo? 

B23: Sim, da [marca] Lacoste. 

Professor-Pesquisador: Entendi. Mas, a blusa da imagem custa R$35,00, você comprou uma camisa 

por R$250,00. Qual está mais cara? 

B23: A minha custou muito mais caro. 

Professor-Pesquisador: E a [camisa] da imagem então (...) o que você acha? 

B23: A da imagem tá barata. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

 No final dessa aula, o professor-pesquisador perguntou para os participantes da turma 

B se sabiam de algum outro exemplo que envolvesse o cálculo de porcentagem, porém, 

apenas 01 (5%) participante se manifestou fornecendo um exemplo envolvendo porcentagem 

enquanto 08 (40%) participantes não responderam esse questionamento. Assim, o participante 

B19 argumentou que a “Porcentagem é igual ou parece com desconto. Com 15% de desconto 

a gente paga menos e vai pagando menos de acordo com o desconto”. 

 

3.1.2.2.3. Análise dos Dados Brutos Coletados no Jogo Adedanha 

  

Essa atividade lúdica, denominada Jogo Adedanha
42

 (apêndice 14), foi aplicada para a 

turma A no dia 17 de Maio de 2016 e para a turma B no dia 18 de Maio de 2016. O principal 

objetivo dessa dinâmica foi promover habilidades para que os participantes aprendessem 

resolver porcentagens de maneira lúdica e descontraída, visando o desenvolvimento das 

tarefas cotidianas com autonomia e concentração. 

                                                             
42

Stop! ou também conhecido como uestópe, istópi, ou ,dependendo a região, adedanha ou adedonha, é um jogo 

comum entre as crianças e adultos, onde inicialmente desenha-se uma tabela em um papel para cada um dos 

jogadores. Cada coluna recebe o nome de uma categoria de palavras como animais, automóveis, nomes pessoais, 

cores etc. e cada linha representa uma rodada do jogo (PIROZZI, 2012). 
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A análise dos dados mostra que 16 (80%) alunos participaram dessa atividade, sendo 

09 (45%) participantes da turma A e 07 (35%) participantes da turma B. Ressalta-se que 04 

(20%) participantes não estavam presentes no dia aplicação dessa atividade. 

Em ambas as turmas, o professor-pesquisador iniciou essa aula relembrando como 

realizar os cálculos de porcentagem por meio da utilização de exemplos que envolviam a 

porcentagem sobre quantias em dinheiro, como, por exemplo, o cálculo de 23% de R$400,00 

e, em seguida, mostrou como executar essa operação utilizando uma calculadora simples. 

Então, o professor-pesquisador pediu que os participantes realizassem a tarefa seguinte 

em duplas e emprestou uma calculadora para que cada dupla pudesse resolver algumas 

atividades sobre porcentagem. Por exemplo, a participante A4 comentou que “É fácil fazer 

essas contas!”. 

Continuando com essa atividade, o professor-pesquisador solicitou que os 

participantes colocassem as carteiras em círculo. Em seguida, entregou uma folha sobre o 

Jogo Adedanha (Apêndice14) para cada participante, explicando as orientações sobre essa 

atividade (figura 37). 

 

Figura 37: Professor-pesquisador explicando aos participantes da turma A as orientações sobre 

o Jogo Adedanha 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

 Inicialmente, os 16 (80%) participantes apresentaram dificuldades para entender as 

orientações desse jogo, então, foi necessário que o professor-pesquisador explicasse essa 

atividade, exemplificando alguns cálculos no quadro negro para que os participantes 

entendessem as orientações. O quadro 29 mostra um trecho do diálogo em que o professor-

pesquisador explica para os participantes da turma B as orientações sobre o Jogo Adedanha. 
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Quadro 29: Trecho do diálogo entre o professor-pesquisador e os participantes da turma B em 

relação às orientações do Jogo Adedanha 

 
B23: Acho que entendi. Primeiro a gente fala um número, certo?! Depois, você soma tudo, aí, a gente 

faz as contas que tão aqui na folha. Certo? 

Professor-pesquisador: Sim! Vamos fazer uma só pra vê se entenderam, ainda não está valendo, ok? 

(Pausa) Vamos lá, quando eu falar JÁ vocês sinalizam um número, ok?... JÁ! 

Professor-pesquisador: Qual o número que você escolheu [B17]? 

B17: Não sei. 

Professor-pesquisador: Então, me fala um número. O que você quiser! 

B17: 7. 

Professor-pesquisador: Ok! E você [B29]? 

Professor-pesquisador: Beleza! Vamos somar o número de cada um de vocês. 

(O professor-pesquisador soma o número de cada participante, resultando em 57) 

Professor-pesquisador: Deu 57. Agora, façam 10% de 57. 

(O professor-pesquisador escreve no quadro essa operação) 

Professor-pesquisador: Você dividiu por 100? 

B23: Dá 5,70? 

Professor-pesquisador: Isso mesmo! Vejam, vou resolver aqui no quadro. 

(O professor-pesquisador realiza a operação no quadro negro).  

Professor-pesquisador: Todos entenderam? 

(Todos os participantes responderam que sim) 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

 Ao perceber que os participantes haviam entendido as orientações do jogo, o 

professor-pesquisador iniciou a atividade, que foi realizada em duas rodadas, conforme as 

suas orientações. Contudo, na turma B, a segunda rodada foi a mais demorada, pois os 

números que os participantes sinalizaram resultaram em um valor grande, dificultando a 

realização das contas, mesmo com a utilização da calculadora. O quadro 30 mostra um trecho 

do diálogo em que os participantes da turma B esclareciam as suas dúvidas com o professor-

pesquisador. 

 

Quadro 30: Trecho do diálogo em que o professor-pesquisador esclarecia algumas dúvidas 

dos participantes da turma B em relação a segunda rodada do Jogo Adedanha 

 
Professor-pesquisador: A soma deu 479. 

B23: Tem que fazer todas essas porcentagens de novo? 

Professor-pesquisador: Sim! Vocês devem fazer todas as porcentagens com o número 479. 

10% de 479, 15% de 479 e etc. 

B27: Professor, olha aqui se tá certo. 

Professor-pesquisador: Está errado! Primeiro multiplica e depois divide por 100, lembra? 

B27: Primeiro faz vezes né?! 

Professor-pesquisador: Sim. Quanto deu? 

B27: 4,79 

Professor-pesquisador: Não. Quanto dá a multiplicação de 479 por 10? 

B27: Espera (...). Deu 4790. 

Professor-pesquisador: Isso! Agora divide por 100. 

B27: 47,9? 

Professor-pesquisador: Correto! Agora façam as outras porcentagens! 
 Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 
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Após finalizar as duas rodadas dessa atividade, 09 (45%) participantes acertaram todas 

as operações enquanto 07 (35%) participantes erraram a resolução de algumas porcentagens. 

Ressalta-se que, na turma A, 03 (15%) participantes foram os vencedores, pois obtiveram a 

maior pontuação, enquanto na turma B, 01(5%) participante foi o vencedor. A figura 38 

mostra o resultado do Jogo Adedanha resolvido pela dupla A5 e A6. 

 

Figura 38: Resultado do jogo Adedanha resolvido pelos participantes A5 e A6 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

Nesse direcionamento, a análise dos dados do caderno de campo do professor-

pesquisador mostra que 08 (40%) participantes demonstraram satisfação na realização dessa 

atividade, solicitando que o professor-pesquisador a repetisse novamente. Por exemplo, o 

participante A1 relatou que “Foi engraçado (...). O [A11] ficou desesperado! [risos] (...) Na 

próxima aula poderíamos jogar mais” enquanto o participante B15 declarou “vamos [jogar] só 

mais uma (...). Agora eu aprendi!”. Contudo, 08 (40%) participantes não expressaram as suas 

opiniões sobre essa atividade.  

 

3.1.2.2.4. Codificação Aberta do Bloco de Atividades 02 

 

O quadro 31 mostra o processo de codificação aberta com relação à análise dos dados 

qualitativos coletados nas respostas dadas pelos participantes desse estudo às questões 

relacionadas com o Bloco de Atividades 02: Porcentagem.  
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Quadro 31: Processo de codificação aberta do Bloco de atividades 02: Porcentagem 

Dados Brutos Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos preliminares) 

Na número 2 eu vou somar também?(2) 

 

Usamos em descontos de 10% (3). 

 

Sim, é Porcentagem! (4). 

 

É só multiplicar, né?(4). 

 

Número estranho! Como faz isso?(5) 

 

Mas como que escreve o valor em dinheiro?(6). 

 

Mas na letra C eu não conheço essa palavra suficiente (6). 

 

Ah sim, entendi. Achei que era pra colocar quanto falta (5). O 

dinheiro será suficiente sim, e o troco vai ser de R$9,00(18). 

 

Quero jogar de novo(9). Agora eu aprendi! (9) 

 

Temos 6 meninas de um lado, certo?! Do outro lado são todos 

meninos. Então são 34 meninos (10). 

 

Mulheres São 28,57%. Para calcular a porcentagem dos homens é 

so fazer menos?(10). 

 

7 alunos é o total, então significa que são 100% (11). 

 

Vai ter um troco de R$9,00 (13). 

 

Porcentagem é igual ou parece com desconto (11). Com 85% de 

desconto a gente paga menos, e vai pagando menos de acordo com 

o desconto (17). Por exemplo, juros, 15% juros do banco, 

desconta no salário, é isso?(17). 

 

Eu acho caro (14). Somando a camisa e o relógio fica caro (14). 

 

Tem 2 notas de 5 reais e 2 notas de 2 reais (17). 

 

Sim. Se eu tinha R$89,00 e gastei R$80,00 então o troco vai ser de 

R$9,00 (18). 

(2) Aplicação dos 

conteúdos matemáticos 

 

(3) Utilização de 

conhecimentos 

matemáticos 

 

(4) Conteúdos matemáticos 

 

(5) Dificuldades e/ou 

facilidades com os 

conteúdos matemáticos 

 

(6) Dificuldade com o 

português escrito  

 

(9) Motivação para a 

aprendizagem 

 

(10) Contextos ou 

situações-problema 

contribuindo para a 

aprendizagem em 

matemática 

 

(11) Conexões da 

matemática com o 

cotidiano 

 

(13) Pensamento 

(Raciocínio) financeiro 

 

(14) Posicionamento crítico 

e reflexivo 

 

(17) Conhecimento 

financeiro e monetário 

 

(18) Resolução de 

operações matemáticas que 

envolvem dinheiro 
Fonte: Arquivo próprio do professor-pesquisador. 
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3.1.2.2.5. Codificação Axial do Bloco de Atividades 02 

 

O quadro 32 mostra o processo de codificação axial com relação à análise dos dados 

qualitativos das respostas dadas pelos participantes para o Bloco de Atividades 02: 

Porcentagem. 

 

Quadro 32: Codificação Axial dos dados coletados no Bloco de Atividades 02: 

Porcentagem 

Codificação Aberta 

(Códigos preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias e subcategorias conceituais) 

(2) Aplicação dos conteúdos matemáticos 

(4) Conteúdos matemáticos 

(5) Dificuldades e/ou facilidades com os 

conteúdos matemáticos 

(9) Motivação para a aprendizagem 

(18) Resolução de operações matemáticas 

que envolvem dinheiro 

Categoria: Ação Pedagógica para a Educação 

Financeira 

(6) Dificuldade com o português escrito 
Subcategoria: Dificuldades e diferenças de 

comunicação para o desenvolvimento do 

conhecimento matemático 

(3) Utilização de conhecimentos 

matemáticos 

(10) Contextos ou situações-problema 

contribuindo para a conexão com a 

matemática 

(11) Conexões da matemática com o 

cotidiano 

Categoria: Contextualização da Matemática 

(13) Pensamento (raciocínio) financeiro 

(14) Posicionamento crítico e reflexivo 

(17) Conhecimento financeiro e monetário 
Categoria: Desenvolvimento da Cidadania 

Fonte: Arquivo próprio do professor-pesquisador. 

 

3.1.2.3. Bloco de Atividades 03: Lucro e Desconto 

 

A aplicação do Bloco de Atividades 03: Lucro e Descontos e iniciou nos dias 24 de 

Maio de 2016 e 25 de Maio de 2016 para as turmas A e B, respectivamente. Os objetivos 

desse bloco foram explicar para os participantes, em Libras, como efetuar os cálculos para 

resolver os problemas que envolviam lucro e desconto por meio da elaboração de situações-

problema do cotidiano e, também, para aprender a comprar e vender produtos com o objetivo 

de economizar nas compras. 

Esse bloco foi composto por aulas 04 aulas geminadas, relacionadas com Lucro e 

Desconto, que foram ministradas em Libras, sendo uma aula expositiva, duas atividades 
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individuais escritas e uma atividade em grupo. Ressalta-se que a aplicação desse bloco foi 

finalizada nos dias 16 de Junho de 2016 e 15 de Junho de 2016 para as turmas A e B, 

respectivamente. 

 

3.1.2.3.1. Análise dos Dados Brutos Coletados na Aula sobre Lucro e Desconto 

 

A análise dos dados relacionados com as filmagens mostra que 16 (80%) participantes 

estavam presentes no dia da aplicação dessa aula, sendo que 08 (40%) participantes eram da 

turma A e 08 (40%) participantes da turma B, enquanto que 04 (20%) participantes não 

compareceram para as atividades escolares nesse dia.  

Na turma A, o professor-pesquisador iniciou essa aula relembrando alguns conteúdos 

que foram estudados nos blocos de atividades 1 e 2, como, por exemplo, o cálculo do troco 

quando se realiza uma compra e a resolução de porcentagens. Dessa maneira, o professor-

pesquisador perguntou se os participantes se lembravam da palavra troco, então, 06 (30%) 

participantes mostraram o sinal correspondente a essa palavra, enquanto 02 (10%) 

participantes não responderam. 

Em seguida, o professor-pesquisador solicitou que os participantes fornecessem um 

exemplo sobre essa temática. Porém, 02 (10%) participantes providenciaram esse exemplo. O 

quadro 33 mostra um trecho do diálogo entre o professor-pesquisador e os participantes A5 e 

A7 em relação aos exemplos sobre trocos. 

 

Quadro 33: Trecho do diálogo entre o professor-pesquisador e os participantes A5 e A7 sobre 

exemplos de troco 
Professor-pesquisador: E um exemplo? 

A5: Ônibus! 

A7: Troco em dinheiro. É igual aquelas placas que tem no ônibus. 

Professor-pesquisador: Certo! Vou dar outro exemplo. Estou vendendo uma blusa por R$30,00, aí 

o [A1] decide comprá-la. Ele me paga com R$40,00. Então, o que acontece?  

(Silêncio) 

Professor-pesquisador: Eu tenho que devolver um troco de R$10,00. Ele me deu R$40,00, mas a 

blusa custa R$30,00, então eu dei um troco de R$10,00. Ok? 

(Todos balançam a cabeça de forma positiva). 

Professor-pesquisador: [A7], você disse que no ônibus tem troco. Explica pra mim. 

A7: Eu ando de ônibus de graça! 

Professor-pesquisador: Por quê? 

A7: Porque eu tenho o cartão pra andar de graça. 

Professor-pesquisador: Então porque falou o exemplo de troco no ônibus? 

A7: Porque eu vejo as pessoas dando R$10,00, por exemplo, e o trocador devolve o troco. Uns 

R$6,00, mais ou menos! [Expressão de dúvida] 

Professor-pesquisador: Ok! Mas o valor do troco vai depender do preço da passagem. 

A7: Entendi. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 
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 Após essas explicações sobre o troco, o professor-pesquisador perguntou se os 

participantes se lembravam sobre a resolução de porcentagens. Então, 01 (5%) participante 

lembrou-se do Jogo Adedanha realizado no bloco anterior relacionado à porcentagem. Assim, 

o participante A11 comentou que na “semana passada nós fizemos aquela dinâmica de 

porcentagem (...). Hoje vai ter de novo? (...) Eu quero ganhar também!”. 

Em seguida, o professor-pesquisador questionou os participantes novamente sobre 

como calcular uma porcentagem, porém, apenas 03 (10%) participantes expuseram as suas 

opiniões. O quadro 34 mostra um trecho do diálogo entre o professor-pesquisador e os 

participantes A4, A7 e A13 sobre como resolver uma porcentagem. 

 

Quadro 34: Trecho do diálogo entre o professor-pesquisador e os participantes A4, A7 e A13 

sobre como resolver uma porcentagem 

 
Professor-pesquisador: Vocês se lembram de como calcular uma porcentagem? 

A4: Divide por 100. 

A13: Divide por 100. 

Professor-pesquisador: Porcentagem é só dividir por 100? 

A7: Por exemplo, 5% de 80, faz o quê? Faz 5 vezes 100 [pausa] não (...). Faz 5 vezes 80. Dá 

400! Depois faz 400 dividido por 100. (Pensando). Dá 4. Certo? 

Professor-pesquisador: Muito bem! Correto! Todos entenderam o exemplo do [A7]? 

([A6] e [A3] demonstram não ter entendido) 

Professor-pesquisador: Vou explicar de novo aqui no quadro. Atenção! 

(O professor-pesquisador resolve o exemplo, 5% de 80, utilizando o quadro negro) 

Professor-pesquisador: Entenderam melhor? 

(Todos respondem que sim) 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

 Continuando essa análise, os dados mostram que, na turma A, após relembrarem os 

conteúdos relacionados com a conceituação de troco e porcentagem, o professor-pesquisador 

iniciou a explicação sobre Lucro e Desconto. Por outro lado, na turma B, o professor-

pesquisador não retomou os conteúdos referentes aos blocos anteriores e iniciou a aula com o 

tema sobre lucro e desconto.  

Assim, em ambas as turmas, nenhum participante se lembrou sobre como representar o 

sinal referente à palavra lucro enquanto 02 (10%) participantes se lembraram do sinal 

referente à palavra desconto. Então, primeiramente, o professor-pesquisador realizou a 

datilologia dessas duas palavras e, em seguida, apresentou os sinais correspondentes para 

esses termos (figura 39). A análise dos dados constantes no diário de campo do professor-

pesquisador mostra que 16 (80%) participantes repetiram esses sinais várias vezes.  
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Figura 39: Sinais referentes às palavras Lucro e Desconto 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

A posteriori, o professor-pesquisador perguntou o que significava a palavra desconto, 

então, na turma A, o participante A7 respondeu que “desconto é menos” enquanto na turma B, 

o participante B23 respondeu que “fui numa loja comprar um boné e ganhei 10% de 

desconto”. 

No entanto, em ambas as turmas, o professor-pesquisador solicitou que os 

participantes explicassem melhor as suas respostas. Porém, na turma A, o participante A7 não 

quis se expressar enquanto na turma B, o quadro 35 mostra o comentário do participante B23 

para explicar esse conteúdo. 

 

Quadro 35: Trecho do diálogo entre o professor-pesquisador e os participantes da turma B em 

relação à explicação sobre desconto 
B23: Por exemplo, fui numa loja comprar um boné e ganhei 10% de desconto. 

Professor-pesquisador: Ok, mas o boné custava quantos reais? 

B23: O boné custava R$70,00. 

Professor-pesquisador: Então, quantos reais você pagou? 

B23: Paguei R$63,00 à vista. 

Professor-pesquisador: Então, quantos reais de desconto [B23] teve? [B23], não fala a 

resposta. 

B15: 10% de desconto. 

Professor-pesquisador: Sim, mas 10% equivale a quantos reais? 

B10: R$10,00. 

Professor-pesquisador: Atenção! 10% não é igual a R$10,00. Vamos fazer aqui no quadro 

(...). 70  
  

   
  

   

   
     .  

Então, [B23] ganhou R$7,00 de desconto. Ok? 

B10: Ah, entendi. 

Professor-pesquisador: Agora, vamos calcular o valor que ele pagou pelo boné. [Pausa] Se o 

boné custava R$70,00 e ele ganhou um desconto de R$7,00, qual conta precisamos fazer? 

B19, B23, B15 e B25: Menos. 

Professor-pesquisador: Certo, 70 – 7 = 63. Então o [B23] pagou R$ 63,00 pelo boné. Correto 

[B23]? 

B23: Certo! R$63,00. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 
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 Então, na turma A, o professor-pesquisador mostrou algumas situações-problemas que 

envolvem desconto, como, por exemplo: Uma bolsa custa R$350,00, mas Fernanda quer 

pagar à vista. Então, ela conversa com o gerente e pede um desconto. O gerente dá um 

desconto de 10%. Então, quantos reais de desconto Fernanda ganhou? 

Contudo, foi necessário que o professor-pesquisador explicasse que 10% não 

correspondiam a R$10,00 e, após resolver 10% de R$350,00, utilizando o quadro negro, foi 

necessário explicar que o valor encontrado, R$35,00, representava o desconto a ser 

determinado.   

Em seguida, o professor-pesquisador perguntou qual seria o valor que Fernanda 

pagaria, à vista, pela bolsa. Contudo, somente 03 (15%) participantes responderam, como, por 

exemplo, a participante A6 indagou “tem que somar?”, mas o participante A7 respondeu que 

“não, tem que fazer conta de menos!”. Posteriormente, o professor-pesquisador realizou a 

subtração no quadro determinando que o valor da bolsa foi de R$315,00 à vista. 

É importante salientar que esse exemplo também foi utilizado para os participantes da 

turma B, mas a análise dos dados mostra que 02 (10%) participantes conseguiram resolver, 

após explicação desse exemplo em Libras enquanto 06 (30%) participantes necessitaram do 

auxílio individual do professor-pesquisador e dos colegas para resolverem essa atividade. 

 Nesse direcionamento, os dados mostram que 16 (80%) participantes não lembravam 

ou não sabiam como representar o sinal referente à palavra lucro, porém 01 (5%) participante 

demonstrou ter entendido esse conteúdo. Por exemplo, o participante B23 relatou que 

“Esqueci o sinal, mas L-U-C-R-O é quando vende mais caro, né?!”. 

Então, em ambas as turmas, o professor-pesquisador utilizou vários exemplos para 

explicar a resolução de situações-problemas que envolviam lucro. O quadro 36 mostra um 

trecho do diálogo em que o professor-pesquisador explica exemplos sobre Lucro para os 

participantes da turma B. 
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Quadro 36: Trecho do diálogo entre o professor-pesquisador e os participantes da turma B 

sobre a explicação de lucro 

 
Professor-pesquisador: Por exemplo, você compra uma camisa por R$20,00 e a vende por 

R$30,00. Então você teve um lucro de R$10,00. 

B27: É só fazer a conta de menos né?! 

Professor-pesquisador: Nesse caso, se fizer 30 menos 20, você vai encontrar o valor do 

lucro, mas nem sempre você vai fazer conta de menos. 

B27: Por que não? 

Professor-pesquisador: Por exemplo, se um celular custava R$200,00 e foi vendido com um 

lucro 80% sobre o valor de custo. Então, quantos reais de lucro essa pessoa teve? 

B19: Escreve no quadro, professor. 

(O professor-pesquisador escreve o exemplo no quadro negro) 

B29: Acho que tem que fazer 200 – 80. 

B27: É só fazer menos! 

Professor-pesquisador: Nesse caso, não iremos fazer conta de menos. 

B23: Eu acho que resolve a porcentagem primeiro. 

Professor-pesquisador: Isso mesmo. Vamos fazer juntos (...). Vejam! 200 × 
  

   
 = 

     

   
 = 

160,00. Ou seja, o lucro foi de R$160,00. Entenderam? 

(Todos balançam a cabeça indicando que entenderam) 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

Finalizando essa análise, na turma A, foram utilizados três exemplos distintos para 

explicar o conteúdo Lucro enquanto na turma B, o professor-pesquisador trabalhou com dois 

exemplos (Quadro 36) para explicar esse conteúdo. 

Ressalta-se que, na turma B, o participante B19 expôs um exemplo relacionado com o 

seu cotidiano, contribuindo para o desenvolvimento dessa aula, pois relatou que “Eu já tive 

lucro quando vendi meu suplemento [alimentar] para o meu colega do trabalho (...) [risos] (...) 

Porque eu comprei um pote por R$180,00 e vendi pra ele por R$200,00”. 

Em seguida, o professor-pesquisador concordou com essa argumentação e questionou 

quantos reais o participante B19 havia lucrado, então, após responder “R$20,00” o 

participante B25 acrescentou que “[B19] é esperto! Ele pagou R$180,00 e depois vendeu mais 

caro (...). Ganhou R$20,00”. 

 

3.1.2.3.2. Análise dos Dados Brutos Coletados na Atividade 05: Calculando Lucro e 

Desconto  

 

A atividade 05, denominada de Calculando Lucro e Desconto, foi aplicada nos dias 31 

de Maio de 2016 e 01 de Junho de 2016 para as turmas A e B, respectivamente. O objetivo 

dessa atividade foi estimular os participantes desse estudo a resolverem problemas 

contextualizados sobre lucro e desconto para que pudessem desenvolver a habilidade de 

calcular o preço de produtos que podem ser comprados com o dinheiro disponível para a 
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realização dessas compras. É importante ressaltar que as questões 1 e 2 dessa atividade foram 

propostas com o objetivo de reforçar os conhecimentos dos participantes sobre como realizar 

compras, efetuar o pagamento e verificar se o troco está correto. 

A análise dos dados mostra que 18 (90%) participantes realizaram essa atividade, 

sendo 08 (40%) da turma A e 10 (50%) da turma B. Ressalta-se que 02 (10%) participantes 

não estavam presentes no dia da realização dessa atividade. O gráfico 08 mostra o resultado 

dos participantes desse estudo para essa atividade. 

 

Gráfico 08: Resultado dos participantes para a atividade 05: Calculando Lucro e Desconto 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

É importante enfatizar que o professor-pesquisador explicou todas as questões, em 

libras, entretanto, essa atividade foi realizada individualmente e sem a utilização da 

calculadora, mas os participantes poderiam consultar o caderno e esclarecer as suas dúvidas 

com o professor-pesquisador.  

No entanto, a análise dos dados mostra que 14 (70%) participantes não solicitaram o 

auxílio do professor-pesquisador para resolver essa atividade enquanto 04 (20%) participantes 

esclareceram algumas dúvidas relacionadas com o significado de palavras, à interpretação de 

alguns enunciados e à resolução dos problemas sobre lucro e desconto. 

Por exemplo, o participante A11 perguntou “o que significa essa palavra [notebook]?” 

e o participante A5 solicitou para “explicar a [questão] 5 de novo!” enquanto o participante 

B19 indagou se “eu tenho que fazer vezes e depois fazer a conta de menos na questão 5?”. 
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3.1.2.3.2. Análise dos Dados Brutos Coletados na Atividade em Sala de Aula 

 

Essa atividade foi aplicada nos dias 07 de Junho de 2016 e 08 de Junho de 2016 para 

as turmas A e B, respectivamente. O seu principal objetivo foi mostrar para os participantes 

desse estudo a resolução de problemas envolvendo lucro e desconto. Dessa maneira, o 

professor-pesquisador escreveu, no quadro negro, três situações-problemas sobre lucro e 

desconto e solicitou que os participantes as copiassem em seus cadernos e tentassem resolvê-

las individualmente. 

A análise dos dados mostra que 16 (80%) participantes realizaram essa atividade, 

sendo 07 (35%) participantes da turma A e 09 (45%) participantes da turma B. Ressalta-se 

que 04 (20%) participantes não compareceram para as atividades escolares nesse dia. É 

importante destacar que esses problemas foram escritos de maneira simplificada, com os 

verbos no infinitivo e sublinhados, para facilitar a interpretação dos participantes e, 

consequentemente, contribuir para a resolução dessas atividades. Contudo, essa estratégia não 

foi suficiente, pois os 16 (80%) participantes não conseguiram resolver esses problemas sem o 

auxílio do professor-pesquisador.  

As anotações no diário de campo mostram que o professor-pesquisador realizou várias 

intervenções e explicações em Libras. Então, 04 (20%) participantes entenderam essas 

explicações, sendo 02 (10%) participantes da turma A e 02 (10%) participantes da turma B. 

Nesse direcionamento, esses participantes auxiliaram o professor-pesquisador a explicar a 

resolução dos problemas para os demais estudantes, com a utilização do quadro negro. As 

figuras 40, 41, 42, mostram a resolução dos problemas 1, 2 e 3 pelo participante A5. 

 

Figura 40: Resolução do problema 1 pelo participante A5 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 
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Figura 41: Resolução do problema 2 pelo participante A5 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

Figura 42: Resolução do problema 3 pelo participante A5 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

  

Então, após as explicações do professor-pesquisador e o auxílio dos 04 (20%) 

participantes os demais estudantes entenderam a resolução das atividades, anotando-as em 

seus cadernos. 

 

3.1.2.3.3. Análise dos Dados Brutos Coletados na Atividade de Minimercado 

 

A última atividade do bloco 03, denominada Minimercado foi realizada nos dias 14 de 

Junho de 2016 e 15 de Junho de 2016 para as turmas A e B, respectivamente. Essa atividade 

lúdica foi realizada em grupo e tinha como objetivo promover o desenvolvimento de 

conhecimentos relacionados coma compra e a venda de produtos, reconhecer e identificar o 

dinheiro brasileiro, realizar compras, pagamentos e conferir se o troco está correto, bem como 
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verificar se o dinheiro disponível era suficiente para realizar uma determinada compra. Além 

disso, pretendia-se, a partir dessa aula, discutir sobre como economizar nas compras e a 

importância de se pedir descontos. 

 A análise dos dados mostra que 19 (95%) alunos participaram dessa atividade, sendo 

10 (50%) participantes da turma A e 09 (45%) participantes da turma B. Ressalta-se que 01 

(5%) participante não estava presente no dia da realização dessa atividade.  

Inicialmente, em ambas as turmas, o professor-pesquisador explicou para os 

participantes sobre a simulação de compras e vendas que seria realizada em sala de aula. 

Assim, esse espaço foi reorganizado de maneira que os produtos que fossem vendidos 

ficassem dispostos sobre as carteiras enquanto a mesa do professor-pesquisador foi utilizada 

como caixa. 

É importante enfatizar que os produtos e o dinheiro que foram utilizados eram 

réplicas, sendo elaborados pelo professor-pesquisador e pelos participantes. Então, o 

professor-pesquisador explicou que todos poderiam participar como clientes e/ou como 

operadores de caixa. A figura 43 mostra a organização da sala de aula e disposição dos 

materiais utilizados para essa atividade. 

 

Figura 43: Organização dos materiais utilizados no minimercado em sala de aula 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

 Na turma A, 04 (20%) participantes assumiram a função de caixa e 08 (40%) 

participantes realizaram as compras enquanto na turma B, 04 (20%) participantes assumiram a 

função de caixa e 07 (35%) participantes realizaram as compras. Ressalta-se que 07 (35%) 

participantes acumularam as funções de clientes e operador de caixa nessa atividade.  A figura 
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44 mostra o momento em que alguns participantes das turmas A e B, respectivamente, 

estavam simulando as compras no minimercado em sala de aula. 

 

Figura 44: Participantes das turmas A e B simulando a realização de compras 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador; 

 

Contudo, a análise dos dados mostra que 08 (40%) participantes que assumiram a 

função para trabalhar no caixa apresentaram dificuldades para somar os valores dos produtos 

e calcular o troco quando necessário, mesmo com a utilização da calculadora. Por exemplo, o 

participante A7 comentou que “acho que fiz errado, vou somar de novo” enquanto o 

participante A11 acrescentou que “é difícil fazer a soma”. 

Além disso, 03 (10%) participantes que estavam na função de compradores não 

conseguiram contar o valor correspondente ou aproximado para pagar as suas compras. Por 

exemplo, a participante B10 entregou para o participante B15, que estava na função de 

operador de caixa, todo o dinheiro que tinha disponível. 

 O professor-pesquisador anotou em seu diário de campo que 15 (75%) participantes 

que assumiram a função de cliente não realizaram a conferência do valor total da compra e 

nem a conferência do troco; registrando, também, que os 02 (10%) participantes que optaram 

por comprar o celular não exigiram o desconto que estava escrito em um cartaz próximo a 

esse produto, para o qual indicava uma promoção com 30% de desconto. 

O quadro 37 mostra um trecho do diálogo no qual o professor-pesquisador orienta os 

participantes da turma A sobre o cálculo do desconto. 
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Quadro 37: Trecho do diálogo entre o professor-pesquisador e os participantes da turma A em 

relação ao cálculo do desconto 
Professor-pesquisador: [A13], você comprou um celular, né?! 

A13: Sim! 

Professor-pesquisador: O que está escrito ao lado do celular? 

(A13 não responde) 

Professor-pesquisador: Vejam aqui pessoal, o que significa esse cartaz? 

A7: Desconto. 

Professor-pesquisador: Sim, está escrito que o celular está na promoção. Ele custa quantos 

reais? 

A13: R$450,00 

Professor-pesquisador: Isso! Mas o cartaz diz que tem 30% de desconto. Vocês calcularam 

esse desconto? [pausa] Como que faz pra calcular? 

A13: Multiplicação. 

(A7 pega a calculadora e tenta calcular o desconto, mas apresentou dificuldades para realizar esse 

cálculo). 

Professor-pesquisador: Tente novamente (...), 450 vezes 30 e depois divide por 100. 

A11: 135,00 

Professor-pesquisador: Isso, 135 reais de desconto, mas precisa fazer a subtração para calcular 

o valor do celular. 

A7: R$315,00. 

Professor-pesquisador: Muito bem! O [A13] deveria ter pagado R$315,00 para a [A2]. 
 Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

 A análise dos dados mostra que os 08 (40%) participantes que assumiram a função 

para trabalhar no caixa do minimercado necessitaram de muito tempo para somar o valor total 

das compras, sendo que a maior dificuldade apresentada por esses participantes foi em relação 

ao manuseio da calculadora. Por exemplo, o participante A7 pergunta “Professor, eu devo 

apertar o ponto ou vírgula? Essa calculadora é doida”. 

 Continuando com essa análise, o professor-pesquisador registrou em seu diário de 

campo que, apesar de orientar os participantes para simularem uma compra com preferência 

para os produtos mais importantes, apenas 02 (10%) participantes comentaram que estavam 

comprando produtos que necessitavam. Por exemplo, a participante B10 relatou que “Vou 

comprar um celular para minha filha, pois ela tá me pedindo todo dia” enquanto o participante 

B23 enfatizou que “vou comprar leite para minha filhinha!”. 

 Finalizando essa análise, o professor-pesquisador perguntou para os participantes se 

haviam gostado de participar dessa atividade, então, 19 (95%) participantes responderam 

afirmativamente. Por exemplo, o participante B27 afirmou que “Eu gostei muito. Já estou 

acostumado a fazer compras com meus pais”. Assim, para concluir essa atividade, o 

professor-pesquisador explicou para os participantes a importância de verificar o valor da 

compra, bem como conferir se o troco está correto. Explicou, também, que é essencial 

verificar se os descontos anunciados são concedidos. Os participantes apenas observaram 

essas explicações e não proferiram nenhum comentário. 



176 

 

3.1.2.3.4. Codificação Aberta do Bloco de Atividades 03: Lucro e Desconto 

 

O quadro 38 mostra o processo de codificação aberta com relação à análise dos dados 

qualitativos coletados nas respostas dadas pelos participantes desse estudo às questões 

relacionadas com o Bloco de Atividades 03: Lucro e Desconto.  

 

Quadro 38: Processo de codificação aberta do Bloco de Atividades 03: Lucro e Desconto 

Dados Brutos Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos preliminares) 

 

É só fazer a conta de menos, né? (3). 

 

Acho que fiz errado, vou somar de novo (5). 

 

Qual o Sinal de G-E-R-E-N-T-E? (6) 

 

Vou pegar minha calculadora! (7). 

 

Ah, agora eu entendi! (8). 

 

Semana passada nós fizemos aquela dinâmica de porcentagem 

(7). Vai ter hoje de novo? (9). 

 

Eu gostei muito, já estou acostumado de fazer compras com 

meus pais (9). 

 

Troco em dinheiro. É igual aquelas placas que tem no ônibus 

(11). 

 

Por exemplo, fui numa loja comprar um boné (11) e ganhei 10% 

de desconto (13). 

 

Eu já tive lucro quando eu vendi meu suplemento [alimentar] 

para o meu colega de trabalho (13). 

 

Ele pagou R$180,00 e depois vendeu mais caro (13). Ganhou R$ 

20,00 (17). 

 

[A5], sua compra ficou apenas R$28,40 (15). Ficou barato! (15). 

 

Vou guardar meu dinheiro no bolso, porque é perigoso se eu for 

roubada (16). 

 

Por exemplo, 5% de 80, faz o que? Faz 5 vezes 100, não? Faz 5 

vezes 80. Dá 400! Depois faz 400 dividido por 100. Dá 4. 

Certo?(18). 

 

Ah, eu sabia, mas tinha esquecido o sinal (19). 

 

Explica em Libras, professor (20). 

(3) Utilização de conhecimentos 

matemáticos 

 

(5) Dificuldades e/ou facilidades 

com os conteúdos matemáticos 

 

(6) Dificuldade com o português 

escrito  

 

(7) Estratégias para vencer 

obstáculos de aprendizagem 

 

(8) Professor como mediador 

 

(9) Motivação para a 

aprendizagem 

 

(11) Conexões da matemática 

com o cotidiano 

 

(13) Pensamento (raciocínio) 

financeiro 

 

(15) Ilusão financeira 

 

(16) Conhecimento de mundo 

 

(17) Conhecimento financeiro e 

monetário 

 

(18) Resolução de operações 

matemáticas que envolvem 

dinheiro 

 

(19) Problemas com a 

comunicação 

 

(20) Preferência pela Libras 

Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador. 
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3.1.2.3.5. Codificação Axial do Bloco de Atividades 03: Lucro e Desconto 

 

O quadro 39 mostra o processo de codificação axial com relação à análise dos dados 

qualitativos das respostas dadas pelos participantes para o Bloco de Atividades 03: Lucro e 

Desconto. 

 

Quadro 39: Codificação Axial dos dados coletados no Bloco de Atividades 03: Lucro e 

Desconto 

 

Codificação Aberta 

(Códigos preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias e subcategorias conceituais) 

(5) Dificuldades e/ou facilidades com os 

conteúdos matemáticos 

(7) Estratégias para vencer obstáculos de 

aprendizagem 

(8) Professor como mediador 

(9) Motivação para a aprendizagem 

(18) Resolução de operações matemáticas que 

envolvem dinheiro 

(20) Preferência pela Libras 

Categoria: Ação Pedagógica para a 

Educação Financeira 

(6) Dificuldade com o português escrito 

(19) Problemas com a comunicação 

Subcategoria: Dificuldades e diferenças de 

comunicação para o desenvolvimento do 

conhecimento matemático 

(3) Utilização de conhecimentos matemáticos 

(11) Conexões da matemática com o cotidiano 

(12) Conhecimento matemático difundido de 

geração em geração 

(16) Conhecimento de mundo 

Categoria: Contextualização da 

Matemática 

(13) Pensamento (raciocínio) financeiro 

(15) Ilusão financeira 

(17) Conhecimento financeiro e monetário 

(21) Autonomia 

Categoria: Desenvolvimento da Cidadania 

Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador. 

 

3.1.3. Dados Brutos coletados no Questionário II 

 

O questionário II (Apêndice 07) composto por 13 questões abertas foi aplicado no dia 

28 de Junho de 2016 para os participantes da turma A e no dia 29 de Junho de 2016 para os 

participantes da turma B. 

O objetivo desse instrumento de coleta de dados foi identificar a percepção dos alunos 

sobre a presença da Matemática no cotidiano, bem como verificar se as atividades elaboradas 

sob a perspectiva etnomatemática contribuíram para o desenvolvimento do raciocínio crítico e 

reflexivo dos participantes por meio da utilização de conteúdos da Educação Financeira 

propostos nos blocos de atividades do registro documental. 
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A análise dos dados mostra que 15 (75%) participantes responderam esse questionário, 

sendo 08 (40%) da turma A e 07 (35%) da turma B. Ressalta-se que 05 (25%) participantes 

estavam ausentes das atividades escolares no dia da aplicação e da tradução para a língua de 

sinais desse instrumento de coleta de dados. 

 

3.1.3.1. Análise dos Dados Brutos coletados no Questionário II 

  

A análise dos dados das respostas dadas para a questão 1: Explique se os conteúdos 

relacionados com a Matemática Financeira foram importantes para a realização de tarefas 

cotidianas. Quais?, mostra que 11 (55%) participantes consideraram os conteúdos 

relacionados com a Matemática Financeira importantes para a realização de tarefas do 

cotidiano. 

Por exemplo, o participante A13 respondeu que “sim, por exemplo, pra comprar coisas 

mais baratas”, o participante A11 comentou que “também acho importante para fazer compras 

e conferir troco” enquanto o participante B19 acrescentou que é importante “pra saber calcular 

descontos”. Ressalta-se que 04 (20%) participantes não responderam essa questão. 

Na segunda questão: Como as atividades realizadas em sala de aula auxiliaram você 

na resolução de problemas enfrentados na sua vida diária?, 06 (30%) participantes 

responderam essa questão enquanto 09 (45%) não a responderam. Por exemplo, o participante 

B19 argumentou que as atividades realizadas em sala de aula auxiliaram-no para calcular “o 

troco da passagem e comprar com descontos” enquanto o participante A11 comentou que 

essas atividades trouxeram “conhecimentos para resolver problemas”. Além disso, o 

participante A1 comentou que “a matemática me ajuda muito, principalmente nos cálculos”. 

Contudo, esse participante não informou quais são esses cálculos. 

Continuando com essa análise, o gráfico 09 mostra as respostas dadas pelos 

participantes desse estudo em relação à questão 3: Você analisa as propagandas de televisão 

e jornal sobre as promoções em lojas e supermercados? 
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Gráfico 09: Respostas dos participantes em relação à terceira questão do questionário II 

 

 
Fonte: Arquivo próprio do professor-pesquisador. 

 

A análise dos dados mostra que 11 (55%) participantes responderam essa questão, 

porém 03 (15%) participantes justificaram as suas respostas. Por exemplo, o participante A5 

respondeu que “Sim, [pois] minha mãe procura produtos mais baratos” enquanto o 

participante A11 afirmou que “sim. É necessário analisar, pois na maioria das vezes é só 

propaganda (...). Promoção mesmo nada! É propaganda enganosa!”. Por outro lado, o 

participante B25 explicou que “sim, eu vejo promoções e procuro comprar com desconto”. 

Continuando, a análise da questão 4: Explique como a porcentagem ajuda você a 

calcular o desconto de 10% do valor de uma calça em uma loja., mostra que apenas 03 (15%) 

participantes responderam essa questão enquanto 12 (60%) participantes não a responderam. 

Não obstante, na turma A, o professor-pesquisador utilizou o seguinte exemplo para facilitar o 

entendimento dessa questão: Se vocês forem a uma loja e a calça custar R$150,00, por 

exemplo, aí tem 10% de desconto. Como a porcentagem ajuda a calcular o desconto? 

Então, a participante A1 respondeu que “tem que fazer 150 vezes 10 e subtrair (...). 

Não, depois tem que dividir por 100, tava esquecendo” e o participante A5 acrescentou que 

“vai pagar mais barato”. Por outro lado, na turma B, o participante B19 comentou que a 

porcentagem ajuda a calcular o desconto “diminuindo o valor sob 10%. (...), [pois é] só 

calcular o valor por 10% e depois diminuir”. 

A análise dos dados da questão 5: Explique como você calcula o desconto de um 

produto que está em promoção em um supermercado., mostra que 09 (45%) participantes 

responderam essa questão e que 06 (30%) participantes não a responderam. Por exemplo, o 

participante A13 respondeu que calcula o desconto de um produto “usando a porcentagem e 

subtração” enquanto o participante A1 comentou que “eu olho os preços em promoção e levo 
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o que encontrar mais barato”. A figura 45 mostra a resposta dada pelo participante A11 para 

esse questionamento.  

 

Figura 45: Resposta dada pelo participante A11 para a questão número 5 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

 Com relação à forma de pagamento, a análise das respostas dadas para a questão 6: 

Após a realização das atividades em sala de aula, você acredita que é melhor comprar com 

cartão de crédito ou a vista? Explique., mostra que para 10 (50%) participantes, a melhor 

forma de comprar é a vista, 02 (10%) participantes consideram o cartão de crédito como a 

melhor forma de pagamento e 03 (15%) participantes não responderam essa questão. 

Por exemplo, o participante B25 respondeu que é melhor pagar “a vista, porque assim 

não precisará pagar depois” enquanto o participante A11 argumentou que “é melhor [pagar] a 

vista, pois assim você só compra se tiver condições e não por indução”. Por outro lado, o 

participante B29 explicou que considera melhor comprar “no cartão de crédito, porque dá pra 

comprar mais”. 

 Prosseguindo com essa análise, na questão número 7: Você faria um financiamento em 

um banco para comprar uma televisão nova? Ou você a compraria a vista? Explique., os 

dados mostram que 13 (65%) participantes responderam que comprariam a vista, 01 (5%) 

participante afirmou que não sabe enquanto 01 (5%) participante não respondeu essa questão. 

Por exemplo, o participante A11 respondeu que “Compraria à vista, [pois] se fizer um 

empréstimo os juros vão deixar a TV bem mais cara”, a participante B10 comentou que “É 

melhor à vista do que comprar na promoção” enquanto o participante B19 acrescentou que 

“Eu só compro à vista! Dívida eu to fora!”. 

 Com relação aos impostos, a análise da questão 8: Qual são os impostos que você 

paga? Como a matemática pode ajudar você a calcular esses impostos? mostra que 05 (25%) 

responderam que pagam impostos, 03 (15%) participantes relataram que não pagam impostos 

enquanto 07 (35%) participantes não responderam essa questão. 

Ressalta-se que o professor-pesquisador não forneceu exemplos de impostos para não 

influenciar as respostas dos participantes. Nesse contexto, o participante A9 respondeu que 

paga imposto “Ao comprar um alimento ou um bem, o preço do produto já está embutido os 
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impostos” enquanto a participante A4 acrescentou que paga “Imposto nas contas de luz e 

água. Por exemplo, 53,00 + 32,90 da 85,90 no total”. 

Por outro lado, na turma B, as opiniões dos participantes sobre essa questão foram 

divergentes, o que gerou um conflito em sala de aula entre os participantes B19 e B10. A 

discussão se iniciou quando a participante B10 relatou que não paga impostos e o participante 

B19 tentou explicá-la que todas as pessoas que fazem compras pagam algum tipo de imposto. 

Contudo, a participante B10 ficou irredutível e irritada, rejeitando as explicações do colega, 

então, foi necessária a intervenção do professor-pesquisador para amenizar essa situação. O 

quadro 40 mostra um trecho do diálogo entre o professor-pesquisador e os participantes B19, 

B25 e B10 com relação à essa questão. 

 

Quadro 40: Trecho do diálogo entre o professor-pesquisador e os participantes B19, B25 e 

B10 com relação à questão 8 
Professor-pesquisador: Pergunta 8: Qual são os impostos que vocês pagam? Como a 

matemática pode ajudar vocês a calcularem esses impostos? 

B25:Nenhum, só o que consumo em comida e roupa.  

B19: Sim, acho que tudo tem imposto. 

Professor-pesquisador: O que vocês acham? 

B10: Eu não pago imposto. 

Professor-pesquisador: Mas você faz compras? 

B10: Sim. 

B19: Então você paga imposto sim! 

B10: Não, nunca paguei imposto (a participante fica nervosa). 

Professor-pesquisador: Calma. Deixa eu te explicar. 

B19: Se você comprar uma roupa, então você vai pagar uma porcentagem para o governo. 

B10: Não (...). Nunca paguei. (Expressão de raiva) 

Professor-pesquisador: [B19] Pode deixar (...). Depois eu explico pra ela. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

 Seguindo com essa análise, na questão 9: Numa compra no valor de R$ 950,00 obtive 

um desconto de 13%. Qual é o valor do desconto e da compra?, 05 (25%) participantes 

acertaram essa questão, 01 (5%) participante acertou apenas a primeira pergunta, 02 (10%) a 

responderam erroneamente enquanto 07 (35%) participantes não a responderam.  A figura 46 

mostra a resposta dada pelo participante A11 para essa questão. 

 

Figura 46: Resolução da questão 9 pelo participante A11 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 
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Referente à questão número 10: 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. 

O gráfico 10 mostra as respostas dadas pelos participantes para essa pergunta.  

 

Gráfico 10: Respostas dos participantes para a questão número 10 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

Contudo, a análise dos dados mostra que 05 (25%) participantes justificaram as suas 

respostas enquanto 10 (50%) participantes a responderam, mas não a justificaram. Por 

exemplo, o participante B15 relatou que “Na hora que eu compro eu confiro o troco” e o 

participante A1 declarou que “sim, [porque] ajudaram a gastar pouco [e] calcular antes de 

comprar”.  

Na questão 11: 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., a 

análise dos dados mostra que 07 (35%) participantes relataram que os conteúdos matemáticos 

aprendidos em sala de aula os ajudaram a determinar e calcular o preço final dos produtos que 

compram. Por exemplo, o participante A11 respondeu que os conteúdos matemáticos 

aprendidos em sala ajudam “sim, calcular preço e conferir o troco”. 

Por outro lado, 01 (5%) participante respondeu que esses conteúdos não o ajudaram 

nos cálculos de preço dos produtos. Nesse sentido, o participante A9 relatou que “Não! 

Porque eu não faço as compras sozinho”. Continuando com essa análise, 05 (25%) 

participantes não responderam essa questão enquanto 02 (10%) participantes afirmaram que 

não entenderam essa questão, portanto, não a responderam. 

O quadro 41 mostra um trecho do diálogo entre o professor-pesquisador e os 

participantes B25, B10 e B19 em relação à questão número 12. 
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Quadro 41: Trecho do diálogo entre o professor-pesquisador e os participantes B25, B10 e 

B19 relacionado à questão número 12 
Professor-pesquisador: Questão 11: Os conteúdos matemáticos aprendidos em sala de aula 

ajudam vocês a determinarem e a calcularem o preço final dos produtos que compram? 

Explique. 

B25: Não entendi. 

B10: Também não entendi! 

Professor-pesquisador: Nós já trabalhamos vários conteúdos aqui na sala, como, por 

exemplo, calcular trocos, porcentagens, lucro e desconto (...). Esses conteúdos ajudam vocês a 

calcular o preço final de um produto quando estão comprando? 

B19: Acho que sim. 

Professor-pesquisador: Como? 

(Silêncio) 

B19: Acho que fazendo as contas de porcentagem pra calcular um desconto (...). É isso? 

Professor-pesquisador: É opinião pessoal de cada um de vocês, então não posso dizer se está 

certo ou errado... O que vocês acham? 

(Ninguém respondeu) 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

 Nessa trajetória, a análise da questão 12: Explique qual é a relação entre as dinâmicas 

desenvolvidas em sala de aula com o seu cotidiano? mostra que 08 (40%) participantes 

responderam essa questão enquanto 07 (35%) participantes não a responderam. Por exemplo, 

o participante A5 respondeu que “parecia que estávamos comprando de verdade no mercado 

que o professor fez em sala (...). Foi muito legal!”. Similarmente, o participante B19 relatou 

que “é bom, temos uma noção do que fazer na hora das compras de verdade”. 

Finalizando essa análise, as respostas dadas pelos participantes para a questão 13: 

Quais atividades sobre Educação Financeira desenvolvidas em sala de aula você mais 

gostou? Explique, mostra que 03 (15%) participantes relataram que gostaram mais do Jogo 

Adedanha. Por exemplo, o participante B29 respondeu que “gostei mais do jogo da 

porcentagem [Adedanha], foi muito divertido!”. 

Por outro lado, 03 (15%) participantes comentaram que gostaram mais da atividade de 

Minimercado. Assim, o participante A3 relatou que “gostei mais de fazer compras no mercado 

aqui na sala”. Os dados também mostram que 06 (30%) participantes disseram ter gostado de 

todas as atividades, 01 (5%) participante preferiu a atividade de somar quantias em dinheiro e 

02 (10%) não responderam essa questão. 

 

3.1.3.1.1. Codificação Aberta dos Dados Coletados no Questionário II 

 

O quadro 42 mostra o processo de codificação aberta com relação à análise dos dados 

qualitativos coletados nas respostas dadas pelos participantes desse estudo às questões abertas 

do questionário II. 
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Quadro 42: Processo de codificação aberta do questionário II 

Dados Brutos Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos preliminares) 
A matemática me ajuda muito, principalmente nos cálculos (2). 

 

Acho que através da porcentagem (2). 

 

Sim. Ajudo a minha mãe a fazer as contas do mês (3).  

 

Vezes e menos (4). 

 

Quando fizemos o mercado em sala parecia que eu estava 

comprando de verdade (7) e não sabia se o dinheiro ia dá pra 

comprar tudo que coloquei na sacola (5) (...). Acho que isso 

acontece muita gente. 

 

De todas, só não gostei muito daquela atividade de procurar as 

palavras (6). 

 

Muito bom o jogo da Adedanha (7). Aprendemos calcular 

porcentagem! (2). 

 

Eu gostei mais do jogo da porcentagem [Adedanha], foi muito 

divertido! (9). 

 

Gostei de tudo, principalmente do jogo Adedanha (7), porque eu 

ganhei! (9). 

 

Parecia que estávamos comprando de verdade no mercado que o 

professor fez em sala (10). Foi muito legal (9). 

 

Acho que fazendo as contas de porcentagem pra calcular um 

desconto (11). 

 

Sim, ajudaram a gastar pouco (17) e calcular antes de comprar 

(11). 

 

Sim, por exemplo, pra comprar coisas mais baratas. (13) 

 

É necessário analisar (14), pois na maioria das vezes é só 

propaganda (14). Promoção mesmo nada! É propaganda 

enganosa (14). 

 

Cartão de crédito. Porque leva 30 dias para pagar (15). 

 

Ao comprar um alimento ou um bem, o preço do produto já está 

embutido os impostos (16). 

 

Luz e água. Por exemplo, 53,00 + 32,90 dá 85,90 no total (18). 

 

Porque eu não faço compras sozinho (23). 

 

(2) Aplicação dos conteúdos 

matemáticos 

 

(3) Utilização de 

conhecimentos matemáticos 

 

(4) Conteúdos matemáticos 

 

(5) Dificuldades e/ou 

facilidades com os conteúdos 

matemáticos 

 

(6) Dificuldade com o 

português escrito  

 

(7) Estratégias para vencer 

obstáculos de aprendizagem 

 

(9) Motivação para a 

aprendizagem 

 

(10) Contextos ou situações-

problema contribuindo para a 

aprendizagem em matemática 

 

(11) Conexões da matemática 

com o cotidiano 

 

(13) Pensamento (raciocínio) 

financeiro 

 

(14) Posicionamento crítico e 

reflexivo 

 

(15) Ilusão financeira 

 

(16) Conhecimento de mundo 

 

(17) Conhecimento financeiro 

e monetário 

 

(18) Resolução de operações 

matemáticas que envolvem 

dinheiro 

 

(23) Dependência de um 

ouvinte para realização de 

tarefas 

Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador. 
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3.1.3.1.2. Codificação Axial dos Dados Coletados no Questionário II 

 

O quadro 43 mostra o processo de codificação axial com relação à análise dos dados 

qualitativos das respostas dadas pelos participantes desse estudo às questões abertas do 

questionário II. 

 

Quadro 43: Codificação Axial dos dados coletados no Questionário II 

Codificação Aberta 

(Códigos preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias e subcategorias conceituais) 

(2) Aplicação dos conteúdos matemáticos 

(4) Conteúdos matemáticos 

(5) Dificuldades e/ou facilidades com os 

conteúdos matemáticos 

(7) Estratégias para vencer obstáculos de 

aprendizagem 

(9) Motivação para a aprendizagem 

(18) Resolução de operações matemáticas que 

envolvem dinheiro 

Categoria: Ação Pedagógica para a Educação 

Financeira 

(6) Dificuldade com o português escrito 
Subcategoria: Dificuldades e diferenças de 

comunicação para o desenvolvimento do 

conhecimento matemático 

(3) Utilização de conhecimentos matemáticos 

(10) Contextos ou situações-problema 

contribuindo para a conexão com a matemática 

(11) Conexões da matemática com o cotidiano 

(16) Conhecimento de mundo 

Categoria: Contextualização da Matemática 

(13) Pensamento (raciocínio) financeiro 

(14) Posicionamento crítico e reflexivo 

(15) Ilusão financeira 

(17) Conhecimento financeiro e monetário 

(23) Dependência de um ouvinte para 

realização de tarefas 

Categoria: Desenvolvimento da Cidadania 

Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador. 

 

 

3.1.4. Dados Brutos coletados nas Entrevistas Semiestruturadas 

 

As entrevistas foram realizadas nos dias 10 de Maio de 2016 e 11 de Maio de 2016, 

respectivamente, com 11 (55%) participantes, sendo 07 (35%) da turma A e 04 (20%) da 

turma B. Porém, é importante enfatizar que 09 (45%) participantes não foram entrevistados, 

pois 03 (15%) da turma A e 02 (10%) da turma B estavam ausentes nos dias da condução das 

entrevistas enquanto 04 (20%) participantes da turma B se recusaram a participar dessa 

atividade de coleta de dados. É importante ressaltar que todas as entrevistas foram conduzidas 

em Libras pelo professor-pesquisador que, posteriormente, as traduziu e as transcreveu. 
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3.1.4.1. Análise dos Dados Brutos coletados nas Entrevistas Semiestruturadas 

 

 Com relação à utilização da Matemática Financeira no cotidiano, a análise das 

respostas dada à primeira questão: Você utiliza algum conteúdo da matemática financeira em 

seu cotidiano? Como? mostra que 07 (35%) participantes responderam que a utilizam em seu 

cotidiano. 

Assim, a participante A2 respondeu que “Sim. Eu uso matemática financeira. Por 

exemplo, eu vou ao shopping e compro só as roupas mais baratas, certo? Com 30% de 

desconto” enquanto o participante B23 argumentou que: 

Por exemplo, eu utilizo matemática quando vou ao banco, quando vou 

comprar roupas. E se faltar dinheiro para as compras eu preciso fazer contas. 

Eu aprendo matemática financeira progressivamente da mesma forma que 

aprendo na escola. Na hora das compras eu faço contas mentalmente e se 

tiver tudo certo eu faço o pagamento. 

 

Por outro lado, 03 (15%) participantes argumentaram que não utilizam a matemática 

financeira em seu cotidiano enquanto 01 (5%) participante não soube responder essa questão. 

Ressalta-se que 09 (45%) participantes não participaram das entrevistas. O gráfico 11 mostra 

as respostas dadas pelos participantes para essa questão. 

 

Gráfico 11: Respostas dadas pelos participantes para as questões 1, 2 e 3 

 
Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador. 

  

A análise dos dados obtidos na segunda questão: Você considera importante o ensino 

dos conteúdos de Matemática Financeira para as pessoas? Por quê? mostra que 11 (55%) 

participantes consideraram importante o ensino dos conteúdos de Matemática Financeira para 

as pessoas (Gráfico 11). 
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Por exemplo, o participante B19 relatou que “É muito importante ensinar, porque o 

aluno precisa aprender. Por exemplo, na hora de comprar ele fica sem saber, por isso tem que 

aprender matemática e tem que treinar. Para que, no futuro, saiba como comprar as coisas” 

enquanto o participante B23 argumentou que “Sim, é importante! Porque se eu estudar 

matemática profundamente, vou desenvolver meus conhecimentos e aprender a administrar o 

meu dinheiro e se eu não aprender a matemática vou ficar ignorante”. 

 Continuando, a análise da terceira questão: As atividades desenvolvidas em sala de 

aula facilitaram seu entendimento sobre os conteúdos de Educação financeira? Como? 

mostra que 08 (40%) participantes responderam as atividades desenvolvidas em sala de aula 

facilitaram o entendimento sobre os conteúdos de Educação Financeira. 

Por exemplo, o participante B21 respondeu que “Sim, porque aprendi a contar dinheiro 

e vou ajudar minha mãe na hora das compras” enquanto a participante A2 argumentou que 

“Sim, essas aulas foram muito importantes. O professor Rodrigo utilizou o datashow e 

explicou claro pra nós alunos entender e estudar muito no futuro”. 

Por outro lado, 01 (5%) participante respondeu que essas atividades não facilitaram o 

seu entendimento sobre os conteúdos da matemática financeira enquanto 02 (10%) 

participantes não responderam essa questão. 

Com relação às atividades desenvolvidas em sala de aula, a análise das respostas dadas 

para a questão 4: Quais foram as atividades realizadas em sala de aula que você mais 

gostou? Explique., mostra que 06 (30%) participantes gostaram mais da atividade denominada 

Manipulação do Dinheiro, 02 (10%) participantes preferiram a atividade denominada 

Trabalhando com Dinheiro enquanto 01 (5%) participante gostou mais da atividade sobre 

Compras e Troco. 

Por outro lado, 02 (10%) participantes relataram que gostaram mais de duas 

atividades, sendo que um deles preferiu as atividades Trabalhando com Dinheiro e Compras e 

Troco enquanto o outro participante gostou mais das atividades Trabalhando com Dinheiro e 

Manipulação do Dinheiro. 

Por exemplo, o participante A7 justificou que “todas foram legais, mas gostei mais da 

atividade 03 [Compras e Troco], porque ela ajuda a gente a pensar no dia a dia quando vamos 

comprar as coisas” e o participante A13 respondeu que “gostei mais da atividade 04 

[Manipulação do dinheiro], porque aprendi a contar dinheiro mais rápido”. 

 A análise das respostas dadas para a questão 5: Qual(ais) foi(ram) a(s) atividade(s) 

realizada(s) em sala de aula que você menos gostou? Explique, mostra que 05 (25%) 

participantes gostaram menos da atividade sobre o Caça-palavras da História da Moeda e do 
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Sistema Monetário Brasileiro, 03 (15%) participantes gostaram menos da atividade 

denominada Trabalhando com Dinheiro, 01 (5%) participante relatou que gostou menos da 

atividade sobre Compras e Troco enquanto 01 (5%) participante não gostou muito de duas 

atividades, Caça-palavras e Compras e Troco. Em contrapartida, 01 (5%) participante alegou 

que todas as atividades foram legais. 

 Por exemplo, o participante A7explicou que gostou menos da atividade Trabalhando 

com Dinheiro “porque eu não sei as palavras para responder em português”, a participante 

A6justificou que gostou menos do Caça-palavras da História da Moeda e do Sistema 

Monetário Brasileiro “porque eu não entendi aquele texto” e o participante B19 respondeu 

“essas duas aqui [Caça-palavras e Compras e troco],porque eu não as conheço e precisaria de 

mais prática”. 

 A análise das respostas dadas para a última questão: Descreva uma situação de seu dia 

a dia utiliza a porcentagem? Como você faria para resolver essa situação? mostra que 04 

(20%) participantes não souberam responder essa questão, 02 (10%) participantes relataram 

que não utilizam a porcentagem em seu cotidiano e 05 (25%) participantes associaram a 

porcentagem com a compra de algum produto. 

Assim, a participante A2 descreveu que “Eu sempre compro roupas baratas, então, por 

exemplo, uma blusa de mulher no valor de R$19,00 com 30%. (...) de desconto. Às vezes vejo 

uma promoção e compro, mas quando a roupa tá cara eu peço um desconto pra pagar mais 

barato” enquanto o participante B23 relatou que “Utilizo a porcentagem na hora de fazer uma 

compra. Se tiver 10% de desconto, por exemplo, eu pego o celular e faço a conta”. O quadro 

44 mostra um trecho da entrevista do professor-pesquisador com o participante A5. 

 

Quadro 44: Trecho da entrevista com o participante A5 
Professor-pesquisador: Descreva uma situação em seu dia a dia que utiliza a porcentagem? Como 

você faria para resolver essa situação? 

A5: Não uso, porque pego o ônibus e vou embora pra casa. 

Professor-pesquisador: Mas você não passeia? 

A5: Não. Minha mãe não aceita, ela disse que só depois dos 18. 

Professor-pesquisador: Você não vai ao shopping? 

A5:Sozinho não. 

Professor-pesquisador: E com sua mãe? 

A5: Sim. Com minha mãe eu vou. 

Professor-pesquisador: E vocês fazem compras? 

A5: Sim. 

Professor-pesquisador: O que vocês costumam comprar? 

A5: A gente almoça no shopping, compramos roupas, vamos ao banco e outras coisas. 

Professor-pesquisador: As roupas que ela compra pra você são caras ou baratas? 

A5: São baratas, como camisas.  

Professor-pesquisador: Você tem cartão? 
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A5: Não. 

Professor-pesquisador: Sua mãe tem? 

A5: Sim. 

Professor-pesquisador: Cartão de crédito ou de débito? 

A5: De crédito. 

Professor-pesquisador: Você acha bom? 

A5: Sim, porque dá pra comprar muitas coisas. 
Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador. 

 

Finalizando essa análise, a análise dos dados mostra que embora 05 (25%) 

participantes tenham associado a porcentagem com a compra de algum produto, não houve a 

explicação sobre como resolver a situação que descreveram. 

 

3.1.4.1.1. Codificação Aberta dos Dados Coletados nas Entrevistas Semiestruturadas 

 

O quadro 45 mostra o processo de codificação aberta com relação à análise dos dados 

qualitativos coletados nas respostas dadas pelos participantes desse estudo às questões 

relacionadas com as entrevistas semiestruturadas.  

 

Quadro 45: Processo de codificação aberta das entrevistas semiestruturadas 

Dados Brutos Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos preliminares) 

Sim, essas aulas [atividades de educação financeira] foram 

muito importantes (1). O professor Rodrigo utilizou o 

datashow (7) e explicou mais claro pra nós alunos entender 

(8) e estudar muito no futuro (9). 

 

Por exemplo, na hora de comprar ele fica sem saber, por isso 

tem que aprender matemática (1). 

 

Eu uso matemática financeira (3). Por exemplo, eu vou ao 

shopping e compro só as roupas mais baratas, certo?! (13). 

Com 30% de desconto (17). 

 

[As atividades] foram boas (9). Porque, por exemplo, antes, a 

outra professora, só escrevia no quadro (19) e explicava 

conteúdos diferentes de você (8). Você, Rodrigo, usa 

datashow (7). Você explica porcentagens e ela explicava 

coisas simples, como divisão e frações (4). 

 

Gostei mais (9) da aula de porcentagem (4), mas a atividade 

mais fácil foi [Trabalhando com dinheiro] (5). 

 

Não gostei da atividade 02, porque eu não sei as palavras 

para responder em português (6). 

 

Você tá ensinando a gente a contar o dinheiro, a somar, 

dividir (8). Essas atividades me ensinaram muito (7). 

 

Aos poucos, vou aprendendo através de brincadeiras e 

(1) Importância da matemática 

 

(3) Utilização de conhecimentos 

matemáticos 

 

(4) Conteúdos matemáticos 

 

(5) Dificuldades e/ou facilidades 

com os conteúdos matemáticos 

 

(6) Dificuldade com o português 

escrito  

 

(7) Estratégias para vencer 

obstáculos de aprendizagem 

 

(8) Professor como mediador 

 

(9) Motivação para a aprendizagem 

 

(10) Contextos ou situações-

problema contribuindo para a 

aprendizagem em matemática 

 

(11) Conexões da matemática com 

o cotidiano 

 

(13) Pensamento (raciocínio) 
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exercícios (10), vou tentando calcular o dinheiro e confiro a 

conta na calculadora (7). O que é bem fácil! (9). 

 

Por exemplo, eu utilizo matemática quando vou ao banco, 

quando vou comprar roupas (11). Na hora das compras eu 

faço contas mentalmente e se tiver tudo certo eu faço o 

pagamento (14). 

 

Eu gosto, porque tem descontos e dá pra comprar mais (15) 

 

Eu faço a conta na calculadora (7). Por exemplo, eu quero 

comprar uma barra de chocolate. Aí eu pago R$10,00 e 

recebo o troco de R$5,00 (18). 

 

Sim, porque aprendi a contar dinheiro (11) e vou ajudar 

minha mãe na hora das compras (21) 

 

Tenho. Mas meu pai que sabe quanto (22). Ele que recebe 

(23). Quando eu comecei a trabalhar aí foi cortado, mas eu 

parei de trabalhar e voltei a receber e às vezes minha avó 

mesmo que recebe e guarda o dinheiro pra mim (23) e, aí, eu 

tento economizar e guardar um pouco todo mês (17). 

financeiro 

 

(14) Posicionamento crítico e 

reflexivo 

 

(15) Ilusão financeira 

 

(17) Conhecimento financeiro e 

monetário 

 

(18) Resolução de operações 

matemáticas que envolvem dinheiro 

 

(19) Problemas com a comunicação 

 

(21) Autonomia 

 

(22) Dependência financeira 

 

(23) Dependência de um ouvinte 

para realização de tarefas 

Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador. 

 

3.1.4.1.2. Codificação Axial dos Dados Coletados nas Entrevistas Semiestruturadas 

 

O quadro 46 mostra o processo de codificação axial com relação à análise dos dados 

qualitativos das respostas dadas pelos participantes para as entrevistas semiestruturadas. 

 

Quadro 46: Processo de codificação axial das entrevistas semiestruturadas 

Codificação Aberta 

(Códigos preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias e subcategorias conceituais) 

(1) Importância da matemática 

(2) Aplicação dos conteúdos matemáticos 

(4) Conteúdos matemáticos 

(5) Dificuldades e/ou facilidades com os 

conteúdos matemáticos 

(7) Estratégias para vencer obstáculos de 

aprendizagem 

(8) Professor como mediador 

(9) Motivação para a aprendizagem 

(18) Resolução de operações matemáticas que 

envolvem dinheiro 

Categoria: Ação Pedagógica para a 

Educação Financeira 

(6) Dificuldade com o português escrito 

(19) Problemas com a comunicação 

Subcategoria: Dificuldades e diferenças de 

comunicação para o desenvolvimento do 

conhecimento matemático 

(3) Utilização de conhecimentos matemáticos 

(10) Contextos ou situações-problema 

contribuindo para a conexão com a matemática 

(11) Conexões da matemática com o cotidiano 

Categoria: Contextualização da Matemática 
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(13) Pensamento (raciocínio) financeiro 

(14) Posicionamento crítico e reflexivo 

(15) Ilusão financeira 

(17) Conhecimento financeiro e monetário 

(21) Autonomia 

 (22) Dependência financeira 

(23) Dependência de um ouvinte para realização 

de tarefas 

Categoria: Desenvolvimento da Cidadania 

Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador. 
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CAPITULO IV 

 

 INTERPRETANDO A ANÁLISE DOS DADOS POR MEIO DAS CATEGORIAS 

AXIAIS 

 

 A aplicação da Teoria Fundamentada, na condução desse estudo, implicou na 

utilização de uma questão de investigação que pudesse identificar o fenômeno estudado que 

estava relacionado como desenvolvimento da educação financeira de estudantes Surdos que se 

comunicam em Libras por meio da elaboração de blocos de atividades de acordo com a 

perspectiva do Programa Etnomatemática. 

Dessa maneira, houve a necessidade de que o professor-pesquisador formulasse uma 

questão de investigação que permitisse flexibilidade para explorar profundamente a 

problemática desse estudo:  

 

Como o Programa Etnomatemática pode contribuir para o desenvolvimento da 

Educação Financeira de alunos Surdos que se comunicam em Libras? 

 

Durante a condução dessa pesquisa, à medida que os dados foram coletados e 

analisados, houve a necessidade de que a questão de investigação fosse refinada em diversas 

oportunidades por meio de questionamentos amplos que possibilitaram o seu aperfeiçoamento 

no decorrer desse processo investigativo. 

Inicialmente, os dados brutos foram gradualmente definidos com a utilização da 

amostragem teórica por meio da qual o professor-pesquisador anotou palavras, termos, 

expressões e frases que permitiram que os códigos preliminares e as categorias conceituais 

fossem abstraídas desses indicadores. 

Esse procedimento facilitou o desenvolvimento de uma estrutura teórica baseada na 

Teoria Fundamentada, que partiu de uma estrutura conceitual e descritiva para uma estrutura 

teórica (CASSIANI, 1994). A figura 47 mostra o modelo simplificado da pesquisa utilizada 

nesse estudo. 
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Figura 47: Modelo simplificado da metodologia da Teoria Fundamentada 

 
Fonte: Costa (2013). 

 

Por conseguinte, o professor-pesquisador sintetizou por meio da triangulação de 

dados, a categoria seletiva com a utilização das categorias aberta e axial que foram obtidas 

por meio da análise dos dados coletados nos questionários I e II, nas entrevistas 

semiestruturadas e nas atividades do registro documental, que foram filmadas durante a 

condução do trabalho de campo desse estudo e, pelas transcrições e traduções em Libras e, 

também, pelas observações e informações anotadas no caderno de campo do professor-

pesquisador. 

O quadro 48 mostra as categorias e as subcategorias conceituais obtidas a partir das 

codificações aberta e axial que foram elaboradas por meio da triangulação dos dados.  
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Quadro 47: Categorias e subcategorias conceituais obtidas a partir das codificações aberta e 

axial obtidas por meio da triangulação dos dados 

Categorias e Subcategorias Conceituais 

 

Categoria: Ação Pedagógica para a Educação Financeira 

 

(1) Importância da matemática 

(2) Aplicação dos conteúdos matemáticos 

(4) Conteúdos matemáticos 

(5) Dificuldades e/ou facilidades com os conteúdos matemáticos 

(7) Estratégias para vencer obstáculos de aprendizagem 

(8) Professor como mediador 

(9) Motivação para a aprendizagem 

(18) Resolução de operações matemáticas que envolvem dinheiro 

(20) Preferência pela Libras 

 

Subcategoria: Dificuldades e diferenças de comunicação para o 

desenvolvimento do conhecimento matemático 

 

(6) Dificuldade com o português escrito 

(19) Problemas com a comunicação 

 

Categoria: Contextualização da Matemática 

 

(3) Utilização de conhecimentos matemáticos 

(10) Contextos ou situações-problema contribuindo para a conexão com a matemática 

(11) Conexões da matemática com o cotidiano 

(12) Conhecimento matemático difundido de geração em geração 

(16) Conhecimento de mundo 

 

Categoria: Desenvolvimento da Cidadania 

 

(13) Pensamento (raciocínio) financeiro 

(14) Posicionamento crítico e reflexivo 

(15) Ilusão financeira 

(17) Conhecimento financeiro e monetário 

(21) Autonomia 

(22) Dependência financeira 

(23) Dependência de um ouvinte para realização de tarefas 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

 

4.1. Interpretando as Categorias 

 

A descrição densa (GEERTZ, 1973) da análise textual qualitativa concretizou-se por 

meio da elaboração de categorias que foram evidenciadas durante o processo analítico desse 

estudo. Essa abordagem teve como objetivo apresentar as categorias determinadas para 

fundamentar e validar essa descrição a partir de interlocuções empíricas das informações 

extraídas dos instrumentos de coleta de dados. 
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Dessa maneira, essa descrição das categorias densa também conteve citações dos 

participantes do estudo que foram criteriosamente selecionadas para providenciar uma 

imagem fiel da problemática analisada (MORAES, 2003), possibilitando, assim, uma análise 

detalhada da interpretação dos dados qualitativos com a utilização do referencial teórico 

desenvolvido na revisão de literatura desse estudo. 

Consequentemente, no decorrer da fase analítica, o professor-pesquisador analisou as 

informações, interpretando-as com base nos dados que foram categorizados por meio das 

codificações aberta e axial e, também, com a utilização do suporte teórico para determinar as 

categorias acompanhadas de suas respectivas interpretações. 

De acordo com o procedimento analítico baseado na Teoria Fundamentada foram 

identificadas, por meio das codificações aberta e axial dos dados brutos coletados, 03 (três) 

categorias e 01(uma) subcategoria relacionadas com a problemática desse estudo: 

 Categoria: Ação Pedagógica para a Educação Financeira. 

o Subcategoria: Dificuldades e diferenças de comunicação para o 

desenvolvimento do conhecimento matemático. 

 Categoria: Contextualização da Matemática. 

 Categoria: Desenvolvimento da Cidadania. 

 

A seguir, apresenta-se a descrição de cada uma das categorias e subcategorias que 

foram determinadas por meio das codificações aberta e axial. 

 

4.1.1. Ação Pedagógica para a Educação Financeira 

 

 Atualmente, muitos educadores tendem a normatizar os alunos Surdos, utilizando uma 

única metodologia e esperando que todos aprendam ao mesmo tempo, ao invés de 

administrarem a heterogeneidade de experiências e valores pessoais para promover a sua 

aprendizagem. 

Nesse contexto, ressalta-se que a “escola tem pautado suas práticas pedagógicas em 

modelos teóricos metodológicos que sustentam uma visão linear e estática sobre o processo de 

ensino e aprendizagem do aluno, manifestando uma visível dificuldade em lidar com 

diferentes formas de aprender” (MACHADO, 2008, p. 76). Por outro lado, ainda existe a 

percepção de que o domínio do conteúdo matemático pelos professores é suficiente para que 

sejam considerados como bons educadores para os alunos Surdos. 
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Então, para que a ação pedagógica do processo de ensino e aprendizagem seja 

desencadeada de uma maneira efetiva em salas de aula, tanto para os alunos Surdos como 

para os ouvintes, é preciso que os professores conheçam os seus alunos e os seus interesses 

para que possa ocorrer a troca de conhecimentos necessária para a formação desses discentes. 

Nesse sentido, Rosa (2010) argumenta que é importante que os professores conheçam 

os seus alunos com maior profundidade para que possam se conscientizar sobre a relevância 

da cultura na qual estão inseridos e, assim, intervir pedagogicamente na construção de seu 

conhecimento matemático. 

Nesse direcionamento, a interpretação dos resultados obtidos neste estudo, mostra que 

é importante utilizar a língua de sinais, os jargões e os códigos de comportamentos dos alunos 

Surdos, que estão inseridos na cultura surda, pois podem contribuir para o processo de ensino 

e aprendizagem de conteúdos da Educação Financeira. 

Consequentemente, a interpretação das informações registradas no diário de campo do 

professor-pesquisador mostra que existe a necessidade de que os professores conheçam a 

Cultura Surda para que possam compreender que os alunos Surdos captam as sensações do 

mundo diferente dos ouvintes. Por conseguinte, os: 

(...) alunos Surdos difere[m] dos ouvintes não só pela ausência da audição, 

mas porque desenvolve[m] potencialidades psicoculturais próprias. A 

limitação auditiva acarreta a necessidade de aquisição de um sistema 

linguístico próprio (gestual-visual) desenvolvendo consequências de ordem 

social, emocional e psicológica. Por apresentarem uma forma particular de 

percepção e interação com o mundo, devem ser identificados e designados 

segundo uma perspectiva sócio-antropológica (BEHARES,1993 apud 

OLIVEIRA, 2005, p. 62).  

 

Na perspectiva sócio-antropológica, os Surdos se diferenciam dos ouvintes por 

questões linguísticas e culturais, pois aborda o paradigma social, cultural e antropológico da 

surdez por meio do aprofundamento dos conceitos de educação bilíngue e bicultural. O 

modelo bilíngue prioriza o acesso a duas línguas: a) a primeira língua, de Sinais, que é 

utilizada na comunicação entre os pares e no acesso ao desenvolvimento global na medida em 

que é percebida como uma verdadeira língua e b) a segunda língua, escrita, como um meio de 

integração à sociedade ouvinte. Assim, a partir do acesso às essas duas línguas, os Surdos se 

desenvolvem inseridos em uma rede Bicultural, que está relacionada com as culturas Surdas e 

ouvintes (SKLIAR, 1997). 

Então, como o foco desse estudo foi centrado na questão sociocultural dos Surdos, é 

importante ressaltar que a perspectiva sócio-antropológica é uma concepção moderna da 

surdez que é defendida por profissionais de várias áreas de interesse desse campo de estudo, 
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em especial linguistas, pedagogos, professores, psiquiatras e fonoaudiólogos. Essa perspectiva 

baseia-se em modelos linguísticos, psicolinguísticos e sociolinguísticos, que culminaram em 

alternativas pedagógicas por meio das quais os Surdos possuem uma representação social 

oposta à perspectiva patológica ou clínica, pois de acordo com Koslowsky (1995), a surdez é 

uma condição natural que deve ser aceita e não uma deficiência e/ou uma doença que 

necessita de cura. 

Por outro lado, na perspectiva patológica ou clínica, os Surdos são indivíduos 

desfavorecidos em relação aos ouvintes por não escutarem, sendo considerados como 

deficientes. Dessa maneira, muitas escolas podem ser consideradas como espaços de 

reabilitação de fala e treinamento auditivo dos Surdos, pois se preocupam apenas em curá-los 

e não em educá-los. Nesse contexto, os Surdos não podem ser considerados como pessoas 

inválidas que precisam de reabilitação, pois são membros de uma comunidade linguística que 

deve ser respeitada, possuindo, também, o direito inalienável de receberem a sua educação na 

língua de sinais (SÁNCHEZ, 1990). 

Assim, é de fundamental importância que os ambientes escolares não considerem os 

alunos Surdos como pacientes que necessitam ser tratados por meio de exercícios terapêuticos 

e treinamentos auditivos, que estão relacionados com a preparação do órgão fonador, pois, 

assim, o trabalho pedagógico dos professores estará direcionado para o desenvolvimento do 

oralismo desses alunos. 

Então, existe a necessidade de que os professores estejam comprometidos com os 

interesses dos alunos Surdos e dispostos a desenvolverem procedimentos pedagógicos 

diferenciados, visando a incorporar à prática docente elementos que suscitem o raciocínio 

crítico e reflexivo desses alunos. Essa ação pedagógica se fundamenta na visualidade, pois 

destaca a utilização da língua de sinais como parte do desenvolvimento linguístico e cognitivo 

dos alunos Surdos, que utilizam o campo visual como uma fonte de entendimento e de 

comunicação. Assim, de acordo com Quadros e Perlin (2007), é necessário que os professores 

utilizem estratégias de ensino e aprendizagem com base na percepção visual dos alunos 

Surdos. 

Nesse contexto, a Língua Brasileira de Sinais (Libras) é um sistema de comunicação e 

expressão de natureza visual-motora (BRASIL, 2005). Dessa maneira, existe a necessidade de 

que os professores proponham estratégias de ensino e aprendizagem direcionadas para a 

exploração visual e espacial da escrita dos Surdos, que depende da utilização de imagens 

(PEIXOTO, 2006). 
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Nesse direcionamento, todas as atividades propostas foram elaboradas sob uma 

perspectiva etnomatemática para que pudessem valorizar e desenvolver as potencialidades dos 

participantes desse estudo. Para isso, foram utilizadas questões contextualizadas e condizentes 

com o ambiente sociocultural no qual os alunos estão inseridos, optando-se por enunciados 

curtos devido à dificuldade que muitos participantes Surdos apresentaram em relação ao 

português escrito. Nesse sentido, procurou-se valorizar as habilidades visuais desses 

participantes com a utilização de diversas imagens e gravuras. Além disso, as dinâmicas 

foram adaptadas para que pudessem contribuir para o desenvolvimento do conhecimento 

matemático e, consequentemente, na Educação Financeira dos participantes desse estudo.  

De acordo com a interpretação dos resultados obtidos na fase analítica dos dados, 

infere-se que os participantes desse estudo estavam interessados e motivados para 

participarem das atividades escritas e lúdicas propostas nos blocos do registro documental, 

pois se envolveram de maneira ativa em sua realização. Por exemplo, durante a condução do 

trabalho de campo, a maioria dos participantes explicou sobre a importância da matemática 

para o cotidiano das pessoas, pois 15 (75%) participantes desse estudo consideraram os 

conteúdos matemáticos relevantes para a realização das tarefas do dia a dia.  

 Por conseguinte, é fundamental que os alunos, Surdos e ouvintes, possam perceber a 

importância da matemática, bem como a aplicação dos conteúdos matemáticos para a 

realização de inúmeras tarefas cotidianas, pois as: 

(...) ideias matemáticas comparecem em toda a evolução da humanidade, 

definindo estratégias de ação para lidar com o ambiente, criando e 

desenhando instrumentos para esse fim, e buscando explicações sobre os 

fatos e fenômenos da natureza e para a própria existência (D’AMBROSIO, 

1999, p. 1). 

 

Contudo, apesar da maioria dos participantes desse estudo terem demonstrado 

entendimento com relação à importância da matemática e evidenciarem a aplicação de 

conteúdos matemáticos em seus cotidianos, esses participantes também apresentaram algumas 

dificuldades na compreensão de conteúdos que são fundamentais para a resolução de 

problemas que estão relacionados com a Educação Financeira, como, por exemplo, a 

multiplicação e divisão. Nesse contexto, 11 (55%) participantes responderam que consideram 

pelo menos uma das quatro operações básicas da matemática difícil. Por exemplo, a 

participante B8 respondeu que a “divisão é muito difícil, subtração eu até consigo fazer, mas é 

um pouco difícil”.  

Continuando, com relação à dificuldade com os conteúdos matemáticos, 06 (30%) 

participantes consideram o trabalho com as expressões aritméticas difíceis enquanto 01 (5%) 
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participante respondeu que possui dificuldades com a resolução de exercícios envolvendo as 

frações e as raízes quadradas, 01 (5%) participante considera o conteúdo geométrico difícil, 

sendo que para 01 (5%) participante, as porcentagens são difíceis de serem trabalhadas. O 

participante A1, por exemplo, respondeu que “aquelas questões de frações são um pouco 

difíceis” enquanto o participante A9 respondeu que a “raiz quadrada [é] difícil e porcentagem 

também é bem difícil”. 

Nesse contexto, a interpretação das análises dos dados aponta que alguns participantes 

apresentaram dificuldades em relação à montagem das operações matemáticas e a inserção da 

vírgula quando se tratava de dinheiro, como, por exemplo, 10 reais menos 5 reais e 50 

cinquenta centavos, pois nesse caso é necessário acrescentar a vírgula e os zeros ao número 

10, que correspondem à sua parte decimal. Nesse exemplo o participante A7 perguntou: 

“Como faço essa conta de menos? Tá em branco em cima do [número] 5”. 

Outra dificuldade apresentada pelos participantes foi em relação à soma de dinheiro e 

o cálculo do troco quando necessário, Por exemplo, na atividade denominada Minimercado, 

08 (40%) participantes apresentaram dificuldades para somar os valores dos produtos e 

calcular o troco, mesmo com a utilização da calculadora. Por exemplo, o participante A7 

comentou que “acho que fiz errado, vou somar de novo” enquanto o participante A11 

acrescentou que “é difícil fazer a soma”. 

No entanto, é importante ressaltar que, a interpretação dos resultados obtidos nesse 

estudo mostra que, apesar de que a compreensão da computação desses cálculos e o 

entendimento dos procedimentos para a realização de operações matemáticas relacionadas 

com a Educação Financeira seja fundamental durante o processo de ensino e aprendizagem, o 

desenvolvimento de habilidades procedimentais e computacionais são insuficientes para 

garantir uma formação integral dos alunos, pois existe a necessidade de que os problemas 

financeiros enfrentados no cotidiano também sejam discutidos em sala de aula. 

 Por outro, de acordo com os resultados obtidos por meio da análise dos instrumentos 

de coleta de dados, pode-se inferir que as estratégias utilizadas em sala de aula, como, por 

exemplo, a utilização da Libras pelo professor-pesquisador, o auxílio dos participantes para 

explicar os conteúdos e as atividades, os problemas contextualizados, as dinâmicas propostas, 

as atividades lúdicas e as simulações de situações-problemas contribuíram para o 

entendimento de conteúdos relacionados com a Educação Financeira. 

Assim, é importante que os alunos interliguem diferentes saberes proveniente de 

diferentes contextos para que possam identificar temas comuns aos diferentes campos do 

conhecimento, tentando compreender as situações complexas presentes na realidade, pois de 
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acordo com Rosa e Orey (2003), existe a necessidade de que os alunos busquem aprofundar o 

conhecimento disciplinar para que possam desenvolver estratégias que os auxiliem no 

entendimento dos problemas que enfrentam em seu cotidiano. 

A revisão de literatura mostra que, de acordo com a interpretação dos dados obtidos na 

investigação conduzida por Picoli (2010), um resultado interessante está relacionado com a 

maneira como os sujeitos realizaram as compras no mercado. Por exemplo, se dispunham R$ 

50,00 para efetuar as compras, decompunham este valor na base R$ 10,00 e verificavam a 

possibilidade de comprar 5 (cinco) produtos com valor inferior a R$ 10,00. Ao pagar, se o 

troco fosse superior a R$ 10,00, esses sujeitos retornavam ao mercado para continuar 

comprando, procedendo dessa maneira até que o seu troco fosse inferior a R$ 10,00. 

A interpretação das anotações registradas no diário de campo mostra que, na atividade 

Minimercado realizada nesse estudo, o professor-pesquisador não observou essa 

decomposição de dinheiro relatado por Picoli (2010), contudo, durante as aulas, registrou que 

os participantes utilizavam risquinhos para realizar as contagens, agrupando-os em montes de 

10 para facilitar os cálculos. Contudo, apesar da utilização dessa estratégia, esses participantes 

tiveram dificuldades em manipular o dinheiro, mesmo que fossem quantias pequenas. 

Essas anotações também mostram que esses participantes não valorizaram o troco se 

fosse um valor pequeno, bem como relataram que não gostavam de moedas, somente 

utilizando-as em compra de mercadorias simples, como, por exemplo, balas e chicletes. Para 

efetuarem os cálculos, os participantes utilizavam estratégias com a utilização dos dedos para 

representar as cédulas ou moedas. Por exemplo, a participante A2 utilizou os dedos das mãos 

para a realização das operações de adição e multiplicação, pois ainda não havia memorizado a 

tabuada. 

A interpretação dos resultados mostra que as principais dificuldades apresentadas 

pelos participantes desse estudo estavam relacionadas com a resolução de operações de 

adição, subtração, multiplicação e divisão e, principalmente, com a interpretação dos 

enunciados das atividades propostas. Então, para minimizar essas limitações o professor-

pesquisador realizou simulações em libras e materiais concretos para facilitar o entendimento 

dos participantes. Por exemplo, na atividade 2,em ambas as turmas, a tradução das questões 

para Libras não foram suficientes, então houve a necessidade de realizar uma simulação de 

compra em sala de aula. Para os participantes da turma A, o professor-pesquisador utilizou 

tampinhas de garrafa para representar o chocolate enquanto para os participantes da turma B, 

utilizou uma barra de chocolate que, coincidentemente, estava em sua bolsa para promover a 

explicação da atividade. 
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De acordo com esses resultados, infere-se que as estratégias utilizadas pelos alunos 

Surdos são diferenciadas, pois o seu modo de vida é diferente, estando relacionado com a sua 

cultura e língua, que são essencialmente visuais. Nesse sentido, o pensamento lógico utilizado 

pelos sujeitos da investigação conduzida por Picoli (2010) na fragmentação do valor do 

dinheiro e as estratégias utilizadas pelos participantes desse estudo relacionadas com seus 

jargões e habilidades visuais asseguraram uma melhor organização do raciocínio matemático 

necessário para a resolução dos problemas que enfrentam em seu cotidiano. 

De acordo com D’Ambrosio (2009), um importante componente do programa 

etnomatemática é possibilitar uma visão crítica da realidade, utilizando estratégias de natureza 

matemática para solucionar situações-problema diárias e, também, para proporcionar a 

elaboração de um excelente material pedagógico para o processo de ensino e aprendizagem 

em matemática. 

É importante enfatizar que as atividades propostas nesse estudo foram elaboradas sob 

a perspectiva etnomatemática, pois propiciaram a interação e a socialização entre os 

participantes, possibilitando-lhes a construção de suas próprias estratégias para realizar os 

cálculos matemáticos, contribuindo, assim, para o desenvolvimento do conhecimento de 

conteúdos relacionados com a Educação Financeira de maneira dinâmica. 

Em concordância com a perspectiva etnomatemática, os alunos Surdos, bem como os 

ouvintes precisam desenvolver um conhecimento qualitativo e quantitativo para que possam 

perceber e reformular as relações matemáticas e o papel dessa área de estudo na sociedade 

para identificar e reconhecer os problemas que enfrentam no cotidiano. Nesse contexto, é 

importante que esses alunos processem as habilidades necessárias para que possam entender e 

interpretar criticamente os dados numéricos presentes nas atividades do cotidiano (MALLOY, 

2002). Por exemplo, o participante B19 argumentou em relação às propagandas que “Eu acho 

que é mentira! Às vezes eu vejo propagandas que estão vendendo carro, por exemplo, com 

preços muito baixos, mas eu não acredito”. 

Contudo, a interpretação dos resultados obtidos nesse estudo também mostra que um 

dos maiores desafios para essa perspectiva pedagógica está relacionado como o seu aspecto 

conceitual na educação matemática, pois é importante que os alunos consigam transitar do 

linear para o complexo, do quantitativo para o qualitativo e vice-versa (D’AMBROSIO, 2003) 

no processo de resolução das atividades curriculares propostas em sala de aula. Esse aspecto 

verificou-se durante a aplicação do questionário final, pois vários participantes comentaram 

que as atividades realizadas em sala de aula os auxiliaram na resolução dos problemas 

enfrentados no cotidiano. 



202 

 

Por exemplo, o participante B19 argumentou que essas atividades o auxiliaram no 

cálculo do “troco da passagem e comprar com descontos” enquanto o participante A11 

comentou que essas atividades trouxeram “conhecimentos para resolver problemas”. Então, é 

importante que esse processo incorpore os aspectos culturais do conhecimento matemático 

nas atividades curriculares propostas, pois tem como objetivo possibilitar a compreensão do 

caráter qualitativo dos conteúdos matemáticos quantitativos (ROSA; OREY, 2007). 

De acordo com a interpretação dos resultados obtidos na fase analítica desse estudo, 

infere-se que as atividades elaboradas para o registro documental sob a perspectiva 

etnomatemática propiciaram um ambiente que favoreceu o desenvolvimento da Educação 

Financeira dos participantes desse estudo com o auxílio da Libras e da contextualização de 

situações cotidianas, possibilitando-lhes a compreensão das soluções de problemas que 

envolveram conceitos financeiros. Dessa maneira, é importante que prática pedagógica em 

sala de aula seja reorientada para o desenvolvimento da cidadania dos alunos Surdos. Nesse 

contexto, Pinheiro e Rosa (2016) argumentam que é importante que os:  

(...) professores de matemática mergulhem na dinâmica cultural dos alunos e 

utilizem estratégias de ensino e aprendizagem que valorizem a dimensão 

cultural existente na sala de aula, para que se desenvolva uma educação 

matemática inclusiva que possa efetivamente contribuir para a transformação 

social (p. 79). 

 

Em concordância com essa asserção, o contexto cultural refere-se à cultura Surda 

desse grupo específico de alunos. Nesse sentido, as atividades propostas buscaram a 

valorização de sua língua e cultura. Então, tendo como base alguns dos objetivos da 

Etnomatemática, como, por exemplo, promover a socialização entre os alunos, valorizar a 

cultura e diminuir os preconceitos, as atividades propostas nesse estudo estavam relacionadas 

com a ação pedagógica desse programa.  

Nesse estudo, a etnomatemática destacou a importância de um currículo escolar que 

centralizou a importância da língua de sinais para os participantes desse estudo, pois todas as 

atividades propostas e discussões desencadeadas em sala de aula foram conduzidas em Libras. 

Além disso, durante a condução das atividades escritas os participantes solicitavam que o 

português escrito fosse traduzido para a língua de sinais. Por exemplo, durante a atividade 2: 

Trabalhando com dinheiro, o participante B19 solicitou que o professor-pesquisador 

explicasse “todas as perguntas pra gente em Libras!”. 

Assim, a contextualização das atividades propostas por esse programa possibilitou um 

aumento do interesse dos participantes em sua realização em sala de aula. Esses resultados 

corroboram com as conclusões obtidas pelo estudo conduzido por Rosa (2010) que mostram 
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que a articulação entre o saber escolar e cotidiano com a contextualização do ensino da 

matemática por meio da perspectiva etnomatemática torna a aprendizagem interessante e 

motivadora.  

Com relação à dinâmica da ação pedagógica adotada na condução do trabalho de 

campo desse estudo, as atividades propostas em sala de aula foram elaboradas com o objetivo 

de garantir o desenvolvimento de atitudes positivas dos participantes com relação à 

Matemática por meio da utilização de experiências diárias que são trazidas para as escolas 

(PONTE, 1997). Consequentemente, as salas de aula devem ser consideradas como espaços 

democráticos que desenvolvam o interesse dos alunos Surdos pelos fenômenos matemáticos 

que ocorrem no mundo real por meio de conexões com os demais campos de conhecimento. 

Nesse estudo, a perspectiva da etnomatemática foi utilizada na elaboração dos blocos 

de atividades como uma possibilidade de desenvolvimento de conteúdos matemáticos 

relacionados com a Educação Financeira com o objetivo de possibilitar a sua conexão com as 

experiências vivenciadas pelos participantes em seu cotidiano. Nesse contexto, Fonseca 

(2002) argumenta que o caráter formativo do ensino da matemática pode resgatar e atualizar 

vivências, sentimentos, cultura em um processo de confronto com a história do conhecimento 

matemático. 

Assim, a movimentação dos participantes em sala de aula, as atividades relacionadas 

com o cotidiano, os diálogos e as explicações em Libras proporcionaram aulas dinâmicas, 

colaborativas e interativas. Por exemplo, 11 (55%) participantes declararam que as atividades 

desenvolvidas em sala de aula os auxiliaram a refletir sobre as compras que realizam em seu 

dia a dia. Por exemplo, o participante A9 respondeu que “ao comprar um alimento ou um 

bem, o preço do produto já está embutido os impostos”. 

De acordo com a UNESCO (1994), as escolas deveriam auxiliar os alunos a se 

tornarem economicamente ativos e provê-los com as habilidades necessárias ao cotidiano da 

vida, oferecendo treinamento em habilidades que correspondam às demandas sociais e de 

comunicação e às expectativas da vida adulta. Contudo, para que os professores obtenham 

êxito no processo de ensino e aprendizagem em matemática em classes de alunos Surdos, 

Bertoli (2012) argumenta que três fatores são essenciais: a língua de sinais, o conhecimento 

matemático e uma metodologia adequada. 
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4.1.1.1. Dificuldades e diferenças de comunicação para o desenvolvimento do 

conhecimento matemático 

 

O ensino de matemática para alunos Surdos têm sido motivo de discussões e, também, 

da condução de muitas pesquisas, contudo, a revisão de literatura aponta que poucas 

investigações têm sido produzidas com relação à Educação Financeira para os alunos Surdos 

na perspectiva da etnomatemática. Dessa maneira, alguns estudos mostram que devido à 

complexidade da linguagem matemática, os alunos Surdos, bem como os ouvintes, podem 

apresentar dificuldades relacionadas com a interpretação dos enunciados das atividades e com 

a elaboração de problemas contextualizados (GIL, 2008). 

 Em concordância com esse contexto, a interpretação da análise dos dados mostra que 

todos os participantes apresentaram dificuldades para a interpretação dos problemas 

matemáticos propostos em sala de aula apesar de terem sido elaborados com enunciados 

curtos. Por exemplo, na questão número 1 da atividade 2: Trabalhando com dinheiro, os 20 

(100%) participantes apresentaram dificuldade para  resolverem essa questão. Nesse sentido, a 

participante B10 questionou “o que significa barra?”, o participante B27 relatou que o 

entendimento da atividade propostas estava “muito difícil” enquanto o participante B19 

solicitou que o professor-pesquisador explicasse “todas as perguntas em Libras!”. 

 Além das dificuldades apresentadas pelos participantes em relação à interpretação dos 

enunciados matemáticos, surgiram, também, dúvidas relacionadas com os sinais matemáticos 

em Libras. Nesse direcionamento, durante o processo de análise dos dados surgiu um 

questionamento relacionado com o sinal
43

 de igualdade
44

. Então, para sanar essa dúvida, o 

professor-pesquisador retornou ao trabalho de campo para entrevistar alguns participantes. 

Dessa maneira, foram selecionados, aleatoriamente, 05 (cinco) participantes, sendo 03 

da turma A e 02 da turma B, para a realização da sinalização em Libras de algumas operações 

                                                             
43

Essa pesquisa não tem como objetivo o aprofundamento das discussões linguísticas originadas a partir das 

imagens aqui representadas, que podem trazer questões referentes ao status de sinal, classificador ou gestos nas 

representações dessas figuras. Contudo, é importante ressaltar que a utilização do termo sinal no título das 

imagens e no corpo desse texto, mesmo havendo divergências por parte de alguns teóricos da Linguística quanto 

à sua utilização, foi mantido por uma questão de padronização, portanto, esse entendimento pode ser considerado 

suficiente para o desenvolvimento desta pesquisa. 
44

É importante ressaltar que o sinal de mais é um símbolo operacional que indica uma ação para ser 

desempenhada com os números propostos nas atividades. Porém, a igualdade é um símbolo relacional, pois não 

há uma ação associada com essa representação. Assim, ao invés de indicar uma operação, a igualdade descreve 

uma relação de equivalência entre duas expressões, contudo, não pode ser considerada como o resultado de uma 

determinada ação. Consequentemente, é importante que os professores auxiliem os alunos Surdos ou ouvintes a 

ampliarem o conceito de igualdade para que entendam que esse sinal é um indicador de equivalência e não 

somente um símbolo que significa que a resposta tem que ser dada para qualquer operação realizada. Disponível 

em: http://conceito.de/igualdade#ixzz4RF0dBAnx. Acesso em 28 de Novembro de 2016. 

 

http://conceito.de/igualdade#ixzz4RF0dBAnx
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matemáticas, que continham o símbolo de igualdade (=) em diferentes contextos, como, por 

exemplo, em operações básicas, em equações e expressões numéricas e, também, para 

comparar se dois números são iguais ou diferentes. 

O quadro 49 mostra as operações que foram propostas para análise dos sinais 

utilizados pelos participantes. Ressalta-se que as operações constantes no quadro 49 ficaram 

de frente para os participantes enquanto realizavam a sinalização para a resolução dessas 

operações em Libras. 

 

Quadro 48: Operações matemáticas propostas para os participantes sinalizarem a resolução 

em Libras 

Operações Matemáticas 

(Operação de adição) 

2 + 2 = 4  

(Expressão numérica) 

(3 + 5) – 2 = ? 

8 – 2 = 6  

(Operação de multiplicação) 

7 x 3 = 21  

(Equação) 

3x + 4 = 10  

3x = 10 – 4 

3x = 6 

x = 6/3 

x = 2 

(Operação de divisão) 

10 ÷ 5 = 2  

 (Operação de soma montada) 
     
   
     

 

(Operação de subtração) 

5 – 2 = 3  

(Comparação entre dois números) 

4 = 4  

2 ≠ 3 

10 = 10 
Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador. 

 

É importante ressaltar que, na Língua Portuguesa, a palavra igualdade possui vários 

significados, sendo derivada da palavra igual, do termo de origem latina aequalĭtas, que 

significa a correspondência e a proporção resultante de muitas partes que compõem um todo 

uniforme. Esse termo permite designar a conformidade entre dois objetos em termos de 

forma, quantidade, qualidade ou natureza. 

Contudo, matematicamente, uma igualdade é caracterizada quando duas operações ou 

quantidades são iguais entre si, ou seja, quando a duas têm o mesmo número de unidades. 

Esta característica é válida para todas as operações aritméticas. Por exemplo, 2 + 4 + 9 = 15 é 

uma igualdade 15 = 15, pois as partes à esquerda e à direita do sinal de igual (=) têm 

exatamente o mesmo número de unidades. 

De acordo com Ferreira (2000), o termo igualdade significa a qualidade ou estado de 

igual, sendo que, matematicamente, significa a expressão de uma relação entre elementos 

http://www.tecnologiadoglobo.com/2009/11/simbolos-ou-operadores-aritmeticos-mais-usados/
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matemáticos iguais. Similarmente, a palavra igual pode ser considerada como: “1. Que tem a 

mesma aparência, estrutura ou proporção; idêntico. 2. Que tem o mesmo nível; plano. 3. Que 

tem a mesma grandeza, valor, quantidade, quantia ou número; equivalente. 4. Da mesma 

condição, categoria, natureza, etc.” (FERREIRA, 2000, p. 372). Dessa maneira, assim como 

na Língua Portuguesa, a palavra igualdade ou igual pode ser utilizada em diferentes contextos 

na Libras, pois o sinal utilizado para representar a igualdade também pode variar de acordo 

com o contexto no qual está sendo utilizado. Essa discussão que está relacionada ao contexto 

cultural da Cultura Surda: 

(...) inclui considerações como linguagem, jargão, códigos de 

comportamento, mitos e símbolos; matema (...) [que significa] explicar, 

conhecer, entender; e tica que vem de techné, que é a mesma raiz de arte e 

de técnica. Assim, poderíamos dizer que etnomatemática é a arte ou técnica 

de explicar, de conhecer, de entender nos diversos contextos culturais 

(D’AMBROSIO, 1998, p. 5). 

 

A interpretação da análise dos dados mostra que esses participantes utilizaram sinais 

distintos para representar a igualdade. Contudo, a utilização desses sinais variou de acordo 

com os participantes e com tipo de operação que estavam realizando. Assim, para representar 

a igualdade em uma operação básica da matemática como, por exemplo, adição, subtração, 

multiplicação e divisão, os participantes A1, A13 e B23 utilizaram o sinal apresentado pelo 

professor-pesquisador na figura 47. 

 

Figura 48: Sinal utilizado pelos participantes A1, A13 e B23 para representar a igualdade em 

uma operação básica da matemática 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

Por outro lado, para representar a igualdade em uma expressão numérica, uma 

equação ou na comparação entre dois números o participante B23 utilizou o sinal descrito na 

figura 48 enquanto os participantes A1 e A13 utilizaram o sinal representado na figura 49. 
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Figura 49: Sinal utilizado pelo participante B23 para representar a igualdade em uma 

equação, expressão numérica ou na comparação entre dois números 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

Figura 50: Sinal utilizado pelos participantes A1 e A13 para representar a igualdade em uma 

equação, expressão numérica ou na comparação entre dois números 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

 Ao ser questionado sobre o motivo da mudança de sinal para a representação da 

igualdade, o participante B23 comentou que “Na hora de fazer as contas eu uso esse sinal 

[figura 47], porque estou calculando, acho que foi a professora da quarta série que me 

ensinou. Esse sinal [figura 48] eu usei porque tava apenas mostrando os números, eu não tava 

fazendo conta, então utilizei um classificador”. 

Os participantes A2 e B27 utilizaram a mesma estratégia, figura 49, para representar o 

sinal de igualdade em quase todas as operações que realizaram, sendo que, algumas vezes, 

apenas apontavam para o resultado, sem utilizar o sinal de igualdade. De acordo com o 

participante B27 “com esse sinal [figura 49] fica fácil de entender todas as contas”. 

Porém, o participante A5 utilizou o sinal representado na figura 50 quando estava 

comparando se dois números são iguais, porém, nas demais operações, esse participante não 

utilizou esse sinal para representar a igualdade, pois preferiu apontar para o resultado obtido. 
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Figura 51: Sinal utilizado pelo participante A5 para indicar que dois números são iguais 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

Convém ressaltar que a soma é o resultado da adição de duas ou mais parcelas. Então, 

se os alunos efetuam 2 + 3 = 5, essa operação é interpretada como a soma de 2 com  3 em que 

o total é 5, por isso, pode-se inferir que alguns participantes utilizaram essa simbologia, que 

significa total, soma ou calcule, nas atividades propostas. Por outro lado, se os participantes 

trabalharem com a expressão 5 igual a 5, os  sinais representados nas figuras 48, 49 ou 50 

podem ser utilizados, pois as quantidades dos dois lados são iguais. 

Por outro, a igualdade também pode ser representada pelo termo é, contudo, os 

participantes desse estudo não utilizaram essa simbologia, pois não está incorporada em seu 

vocabulário, porém, os professores de alunos Surdos costumam utilizar esse termo é para 

indicar a igualdade nas operações matemáticas. 

Esse episódio mostra que a etnomatemática pode ser entendida como um programa de 

pesquisa que tem um papel mediador entre os conhecimentos desenvolvidos nos diversos 

contextos socioculturais, bem como nos ambientes escolares. Assim, a etnomatemática pode ser 

definida como a: 

(...) Matemática encontrada entre os grupos culturais identificáveis, tais 

como: sociedades tribais nacionais, grupos de obreiros, crianças de uma 

certa categoria de idade, classe profissionais, etc. Sua identidade depende 

amplamente dos focos de interesse, da motivação e de certos códigos e 

jargões que não pertencem ao domínio da Matemática acadêmica 

(D’AMBROSIO, 1994, p. 89). 

 

Em concordância com esse contexto, os Surdos podem ser considerados com um 

grupo sociocultural identificável, comunitário e plural, que possuem uma língua própria que 

também é composta por jargões diferentes daqueles utilizados na escola. Nesse sentido, os 

jargões podem ser considerados como termos ou frases características que são utilizadas pelos 

membros de grupos culturais distintos. 
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Para que os alunos Surdos se desenvolvam, é importante que a sua cultura e a sua 

língua sejam respeitadas. Os Surdos, por meio de sua linguagem espaço-visual se utilizam de 

sistemas culturais e linguísticos para que possam construir um sistema de significados para 

compartilhá-los. Por meio dessa língua é possível que os alunos Surdos consolidem a 

comunicação para expressarem conteúdos complexos ou abstratos da Educação Financeira. 

Na prática tradicional de ensino e aprendizagem tem-se valorizado de uma maneira 

consistente o aspecto processual do conhecimento matemático. No entanto, esse processo 

exige o desenvolvimento da capacidade interpretativa dos alunos, que está atrelada domínio 

da língua oral, tornando-se, dessa maneira, uma barreira para a aprendizagem de alunos 

Surdos. Porém, um dos obstáculos para a aprendizagem é a natureza formalizada da 

matemática, pois no ensino dessa disciplina há uma tendência permanente de desenvolver 

uma formalização prematura. 

Uma alternativa para superar esse obstáculo é apresentar uma linguagem matemática 

mais informal, procurando, contudo, uma maneira de tornar essa formalização acessível para 

esses alunos. Então, é importante que os professores facilitem o reconhecimento das 

características e propriedades matemáticas dos conteúdos da Educação Financeira, que 

destaquem as suas contribuições, que promovam a interação social, a cooperação, a 

colaboração e a interatividade, que são fatores que contribuam para o favorecimento de ações 

como observar, transformar, representar e comunicar; bem como na possibilidade de 

construção de conceitos matemáticos diversos relacionados com a Educação Financeira.  

Para tanto, é necessário trabalhar os conteúdos matemáticos em sala de aula com a 

utilização de estratégias que promovam interação entre os alunos e que os instiguem a buscar 

novos conhecimentos. Por exemplo, o Jogo Adedanha, que foi realizado nessa pesquisa, 

promoveu a participação, cooperação e interatividade entre os alunos e o professor-

pesquisador, pois essa atividade foi realizada de forma dinâmica e descontraída e foi 

totalmente conduzida em Libras, que é a primeira língua dos alunos Surdos. Portanto, 

verifica-se, por exemplo, que 08 (40%) participantes demonstraram satisfação na realização 

dessa atividade. O participante A1 relatou que “Foi engraçado (...). O [A11] ficou 

desesperado! [risos] (...) Na próxima aula poderíamos jogar mais” enquanto o participante 

B15 declarou “vamos [jogar] só mais uma (...). Agora eu aprendi!”. 

Os participantes desse estudo apresentaram dificuldades na leitura do português, pois 

na Libras as frases são gesticuladas em outra ordem. Então, houve a necessidade de que o 

professor-pesquisador se comunicasse em Libras para que pudesse traduzir a leitura das 

atividades propostas em sala de aula. Ressalta-se que é papel dos professores a 
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conscientização dos alunos Surdos sobre a importância dos conceitos matemáticos na vida 

cotidiana e no exercício da cidadania. Por conseguinte, a ação pedagógica para a Educação 

Financeira baseada na perspectiva do Programa Etnomatemática foi implementada nesse 

estudo com a incorporação dos aspectos culturais da Matemática e da contextualização de 

seus conteúdos no processo de ensino e aprendizagem (D’AMBROSIO, 2009). De acordo 

com Rosa (2010), essa abordagem é necessária para que os alunos sejam orientados no 

processo de transição da subordinação para a autonomia, direcionando-os para o amplo 

exercício da cidadania. 

Contudo, a interpretação da análise dos dados mostra que, apesar das atividades 

propostas serem elaboradas com textos curtos em respeito às limitações que os estudantes 

Surdos apresentaram, muitos alunos demonstraram e relataram dificuldades com o português 

escrito. Por exemplo, no questionário final, o participante A5 comentou que “Não gostei da 

atividade 02, porque eu não sei as palavras para responder em português”. 

Além dessas dificuldades, essa interpretação também mostra que houve alguns 

problemas com comunicação, como, por exemplo, o desconhecimento dos participantes em 

relação aos sinais específicos da matemática. Dessa maneira, é importante enfatizar que um 

dos problemas enfrentados na educação dos Surdos é a ausência de sinais em Libras para 

termos específicos, não só da Matemática, como de outras áreas do conhecimento 

(ARNOLDO JÚNIOR, 2010), pois esse campo do conhecimento se apresenta com linguagem 

e simbologias próprias. 

Outro fator que gerou entraves na comunicação foram os jargões utilizados pelos 

participantes que o professor-pesquisador desconhecia, como, por exemplo, o participante 

B23 utilizou o sinal referente à palavra sopa em diversos momentos, mas o professor-

pesquisador não conseguia entender o significado daquela expressão. Então, após perguntar 

para os demais participantes, o professor-pesquisador foi informado que o participante B23 

estava comunicando que as atividades estavam fáceis. 

Nesse direcionamento, Barham e Bishop (1991) argumentam que “o conteúdo 

linguístico dos problemas ou as competências linguísticas dos alunos foram considerados os 

principais fatores que contribuem para com que os alunos Surdos tenham dificuldades com a 

matemática em geral, bem como problemas com a palavra em particular” (p. 123). Assim, de 

acordo com Conrad e Barani (2011), é importante que os Surdos dominem assuntos do 

cotidiano por meio da utilização da língua de sinais. 

Então, por meio da interpretação dos conteúdos dessa categoria e subcategoria pode-se 

inferir que a surdez não é uma causa direta das dificuldades dos alunos Surdos em 
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matemática, pois os resultados obtidos nesse estudo são corroborados pelas conclusões 

obtidas pelo estudo conduzido por Nunes e Moreno (2002) de que existe uma correlação 

insignificante entre a surdez e a aprendizagem em matemática.  

 

4.1.2. Contextualização da Matemática 

 

Os participantes desse estudo vivem com responsabilidades sociais e familiares, cada 

um com seus valores formados a partir de suas experiências de vida e da realidade na qual 

estão inseridos. Desse modo, a importância de trazer as questões do cotidiano para a sala de 

aula significa partir da realidade contextual desses participantes para reconhecer e valorizar o 

seu saber e envolvê-los em discussões da atualidade a partir de suas necessidades diárias. 

Portanto, a vinculação da matemática com o cotidiano por meio da perspectiva 

etnomatemática é importante para o sucesso dos alunos no processo de ensino e aprendizagem 

em matemática (ROSA, 2010). Nesse direcionamento, os alunos Surdos trazem consigo, para 

a sala de aula, conhecimentos matemáticos, bem como estratégias diferenciadas para resolver 

os problemas que enfrentam em sua vida diária. 

A matemática está presente na vida desses participantes, pois de acordo com Silva 

(2005), os saberes matemáticos estão presentes em situações cotidianas, como, por exemplo, 

na determinação do valor total a ser pago no supermercado, para calcular o troco e para a 

realização do cálculo do orçamento doméstico. Nesse estudo, alguns participantes 

demonstraram ter conhecimentos de conteúdos relacionados com a Educação Financeira, pois 

no questionário inicial, 08 (40%) participantes responderam que tiveram um contato prévio 

com esses assuntos. Por exemplo, o participante A9 comentou que os conhecimentos 

matemáticos são importantes na vida diária porque “quando vou comprar coisas, preciso saber 

se o dinheiro dá pra comprar o que eu quero”. 

A interpretação dos resultados desse estudo também mostrou que os participantes 

demonstraram, em diversas situações, que utilizam a matemática em seus cotidianos de 

diferentes maneiras. Assim, na atividade 03, Compras e Troco, o participante A15 comentou 

que o valor do celular, R$ 239,00, proposto nessa atividade “tá barato, [pois] eu vi um celular 

de R$1.800,00 no shopping!”. Por outro lado, o participante B29 respondeu que o “celular tá 

caro, [pois] o meu custou R$190,00”. 

Então, Rosa (2010) argumenta que existe a necessidade de que os professores 

conheçam as vivências desses alunos para que, a partir de suas experiências cotidianas, 

possam traçar um plano de trabalho, com o objetivo de buscar a contextualização das 
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atividades curriculares propostas em sala de aula, pois o conhecimento matemático também é 

um elemento importante para a sua formação educacional. 

Como os alunos Surdos pertencem a um grupo cultural distinto, que desenvolve a sua 

própria língua, a Libras, é importante que o processo de ensino e aprendizagem em 

matemática seja ajustado à sua cultura, pois esses alunos classificam e representam as 

situações-problema que enfrentam em seu cotidiano de acordo com as experiências 

vivenciadas em seu dia a dia. Dessa maneira, D’Ambrosio (2009) afirma que existe a 

necessidade da incorporação dos aspectos cotidianos da Matemática, da contextualização dos 

conteúdos e da utilização da tecnologia no ensino e aprendizagem. 

A interpretação dos resultados obtidos nesse estudo evidenciou que é importante a 

utilização de atividades contextualizadas propostas em sala de aula, pois desafiaram os 

participantes a relacionarem os conhecimentos construídos no decorrer de suas vivências com 

aqueles desenvolvidos na prática escolar. Assim, o participante B25 comentou que “Se você 

vai fazer uma compra, por exemplo, você pode usar o cartão de débito ou pagar à vista e ter 

um desconto, precisa fazer uma subtração e retirar uma parte do valor, então quando você tira 

você tá dando um desconto. Então o desconto tá relacionado com a subtração”. 

Além disso, a motivação, o protagonismo e a interação entre os participantes 

mostraram que as estratégias de ensino utilizadas contribuíram para o desenvolvimento de seu 

espírito crítico e de sua autoestima, possibilitando que compreendessem melhor a sua 

realidade. Por exemplo, com relação às propagandas, o participante B19 argumentou que “Eu 

acho que é mentira! Às vezes eu vejo propagandas que estão vendendo carro, por exemplo, 

com preços muito baixos, mas eu não acredito”. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que a partir da década de 1980, a presença da 

matemática no cotidiano começou a ser discutida e trabalhada em salas de aula. Por exemplo, 

Rosa (2010) argumenta que a noção de número está relacionada com a contagem, a ordenação 

e a medição. Portanto, os alunos poderiam estar pensando em números quando contam as 

balas que compram e verificam o seu preço, enumeram a posição de uma pessoa numa fila ou 

medem o próprio peso. Por exemplo, nesse estudo, a participante A2 comentou que com “5 

centavos dá pra comprar uma bala e que 25 centavos dá pra comprar um chiclete”. 

De acordo com esse contexto, uma atividade diária que pode ser exemplificada pela 

presença da matemática no cotidiano das pessoas está relacionada com a compra de pães. 

Nesse sentido, Rosa (2010) alega que os professores necessitam conhecer os seus alunos para 

que eles possam buscar alternativas pedagógicas que possam relacionar os conteúdos 

estudados com o se cotidiano por meio da elaboração de atividades contextualizadas. Assim, 
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ao realizar essa atividade de comprar esse produto, essas pessoas, provavelmente, estão 

pensando em quantas unidades de pães comprarão. 

Em seguida, sabendo essa quantidade, essas pessoas se questionam sobre o valor que 

pagarão nessa compra e, também, se têm o montante suficiente para efetuar esse pagamento. 

Então, essas pessoas utilizam o senso numérico para realizar esse raciocínio, abordando 

conceitos matemáticos como, por exemplo, unidade, adição e quantidade. Por exemplo, na 

atividade 02: Trabalhando com Dinheiro, o participante A7 comentou que “somando o valor 

de dois chocolates o dinheiro será suficiente”. É importante ressaltar que nessa questão o 

valor disponível para a compra era de R$ 10,00 e que cada barra de chocolate custava R$4,50. 

Similarmente, os Parâmetros Curriculares Nacionais apontam que: 

A construção e a utilização do conhecimento matemático não são feitas 

apenas por matemáticos, cientistas ou engenheiros, mas, de formas 

diferenciadas, por todos os grupos socioculturais, que desenvolvem e 

utilizam habilidades para contar, localizar, medir, desenhar, representar, 

jogar e explicar, em função de suas necessidades e interesses (BRASIL, 

1998a, p. 32). 

 

Nesse direcionamento, a interpretação da análise dos dados mostra que os 

participantes desse estudo utilizam o conhecimento matemático em diferentes contextos. Por 

exemplo, a participante A2 comentou que utiliza o conhecimento matemático para calcular os 

“descontos de 10%”, o participante A1 relatou que “Utilizo a soma, [para] somar dinheiro, 

somar quantidades” enquanto o participante A5 acrescentou que “ajudo a minha mãe a fazer 

as contas do mês”. 

Dessa maneira, as conexões com o mundo também são aspectos importantes para 

serem utilizados na elaboração de atividades curriculares. Então, nas últimas três décadas, têm 

se multiplicado as análises sobre a maneira como as disciplinas escolares estão organizadas e 

o papel que desempenham no processo de ensino e a aprendizagem em matemática, com 

destaque para a sua conexão com outros campos do conhecimento, como, por exemplo, a 

educação financeira. 

Nesse contexto, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática enfatizam que o 

“significado da atividade matemática para o aluno também resulta das conexões que ele 

estabelece entre ela e as demais disciplinas, entre ela e seu cotidiano e das conexões que ele 

percebe entre os diferentes temas matemáticos” (BRASIL, 1997b, p. 29), como, por exemplo, 

a educação financeira. 

Nesse direcionamento, os resultados do estudo conduzido por Alves (2014) mostram 

que “é importante a Educação Financeira não estar confinada nas paredes da sala de aula, pois 
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é preciso criar conexões com os ambientes exteriores às escolas, implicando valorização do 

cotidiano dos alunos” (p. 305). 

Por exemplo, nesse debate, D’Ambrosio (1990), critica a fragmentação do saber 

ensinado nas escolas, alimentada pela organização do currículo em disciplinas justapostas e 

estanques, que competem por seu espaço e seus objetivos particulares, distanciando-se do 

diálogo com outras disciplinas curriculares. Portanto, “o currículo deve refletir o que está 

acontecendo na sociedade” (D’AMBROSIO, 1998, p. 64). 

Assim, Miranda e Miranda (2011) argumentam que os professores de matemática 

devem propiciar situações de ensino e aprendizagem em que os alunos possam construir 

conceitos matemáticos, como, por exemplo, a utilização jogos matemáticos e atividades 

lúdicas. Além disso, é importante que os professores elaborem situações-problemas que 

possam instigar os estudantes na elaboração de conexões com a matemática. 

Por exemplo, na aula de Porcentagem, o professor-pesquisador elaborou uma situação-

problema relacionada com a porcentagem de meninos e meninas que estavam presentes na 

sala de aula, então o participante A7 respondeu que “Mulheres são 28,57%. Para calcular a 

porcentagem dos meninos é só fazer conta de menos”. 

Por outro lado, é importante que os professores valorizem o conhecimento de mundo 

que os alunos exaltam em sala de aula, pois ao valorizar as experiências anteriores de seus 

alunos e as utilizarem-nas como forma de promover o ensino e a aprendizagem, o 

conhecimento matemático emergirá naturalmente. Nessa perspectiva, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Matemática (BRASIL, 1998a) mostram que “valorizar esse saber 

matemático cultural e aproximá-lo do saber escolar em que o aluno está inserido, é de 

fundamental importância para o processo de ensino e aprendizagem” (p. 32). 

Nesse estudo, a interpretação da análise dos dados mostra que alguns participantes 

utilizaram os seus conhecimentos de mundo para contribuir com as aulas de matemática 

propostas nesse estudo. Por exemplo, o participante A9 afirmou que “Ao comprar um 

alimento ou um bem, o preço do produto já está embutido os impostos”. 

Nesse sentido, é importante destacar que diversos aspectos positivos emergem na sala 

de aula à medida que os professores enalteçam a troca de experiência entre os estudantes 

como uma forma de aprendizagem, como, por exemplo, a “confiança dos alunos na própria 

capacidade e na dos outros para construir conhecimentos matemáticos, o empenho em 

participar ativamente das atividades em sala de aula e o respeito ao modo de pensar dos 

colegas” (BRASIL, 1998a, p. 30). 
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Os resultados obtidos nesse estudo também corroboram com o ponto de vista de 

D’Ambrosio (2008) ao considerar que a:  

(...) etnomatemática propõe uma pedagogia viva, dinâmica, de fazer o novo 

em resposta a necessidades ambientais, sociais, culturais, dando espaço para 

a imaginação e para a criatividade. É por isso que na pedagogia da 

etnomatemática, utiliza-se muito a observação, a literatura, a leitura de 

periódicos e diários, os jogos, o cinema, etc. Tudo isso, que faz parte do 

cotidiano, tem importantes componentes matemáticos (p. 10). 

 

Por conseguinte, durante o desenvolvimento desse estudo, é possível inferir que a 

perspectiva etnomatemática direcionou o professor-pesquisador para a busca de conexões da 

matemática com o cotidiano dos participantes mediante a elaboração de atividades 

contextualizadas e condizentes com o seu ambiente sociocultural. 

De acordo com a interpretação da análise dos dados, infere-se que os participantes 

desse estudo conseguiram conectar as atividades propostas em sala de aula com a realidade 

que vivenciam. Por exemplo, quando o professor-pesquisador estava explicando a última 

questão da atividade 02: Trabalhando com dinheiro, o participante B25 interrompeu a sua 

explicação comentando que o “Feijão tá muito caro, tá R$4,50. (...). Quando os alimentos 

estão acabando eu vou ao supermercado e faço as compras. E agora o preço do feijão 

aumentou muito”. 

Assim, os resultados desse estudo mostram que o processo de ensino e aprendizagem 

em matemática deve considerar o conhecimento matemático construído no cotidiano dos 

alunos como um instrumento para se alcançarem os objetivos educacionais propostos. Essa 

perspectiva possibilita a caracterização de ações pedagógicas desenvolvidas por meio de 

atividades contextualizadas, que são originadas no ambiente sociocultural dos alunos. 

Por exemplo, durante as explicações dos conteúdos matemáticos, o professor-

pesquisador solicitou aos participantes desse estudo que relatassem alguma situação 

recorrente que mostrasse a utilização da matemática para efetuar o cálculo de um determinado 

troco, então, o participante A7 comentou que “eu não pago a passagem para andar de ônibus, 

mas vejo as pessoas dando R$10,00, por exemplo, e o trocador devolve o troco. Uns R$6,00, 

mais ou menos”. 

Consequentemente, a matemática presente no cotidiano desses participantes 

possibilitou a elaboração de uma proposta contextualizada, com base na perspectiva da 

Etnomatemática, pois partindo de seus conhecimentos cotidianos, as aulas foram planejadas e 

desenvolvidas com o objetivo de socializar o seu interesse. A interpretação dos resultados 

desse estudo mostra que existe a necessidade de que a educação financeira para os alunos 
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Surdos seja ensinada a partir da contextualização de fatos que tornem possível a negociação 

dos significados que possam favorecer a construção de conceitos matemáticos. 

Portanto, após a aplicação dos três blocos de atividades sobre educação financeira, os 

participantes manifestaram que as atividades propostas em sala de aula contribuíram para que 

pudessem refletir sobre as compras que realizam no dia a dia e, também, para determinar o 

preço final dos produtos que compram para que possam manter a sua subsistência. De acordo 

com essa interpretação, é possível inferir que a construção dos conceitos de porcentagem dos 

participantes desse estudo esteve associada à aplicabilidade dos conteúdos curriculares em seu 

cotidiano. Nesse sentido, o professor-pesquisador utilizou exemplos práticos para desenvolver 

o conceito de porcentagem em seus alunos, como, por exemplo, o cálculo da porcentagem de 

alunos e de alunas que estavam presentes naquela aula.  

Esse resultado somente foi possível visto que houve a criação de espaços democráticos 

em sala de aula que incentivaram a participação ativa dos participantes envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem de uma maneira igualitária. Esses espaços possibilitaram o 

desenvolvimento de discussões em Libras, que puderam proporcionar o desenvolvimento da 

autonomia, da criatividade e do senso crítico dos participantes desse estudo. Em vista disso, é 

importante pensar em transformações socioculturais para as escolas, pois as salas de aula 

precisam ser transformadas em espaços que contribuam para o desenvolvimento educacional 

dos alunos auxiliando-os na apropriação de um saber historicamente acumulado, e assim 

desenvolver uma consciência critica diante das transformações sociais (PARO, 2000). 

Por exemplo, a atividade denominada Minimercado promoveu a participação efetiva 

de todos os participantes, direcionando-os para a utilização de seus conhecimentos 

matemáticos para que pudessem refletir sobre o que poderiam comprar durante aquela 

simulação. Nesse sentido, a participante B10 relatou que “Vou comprar um celular para minha 

filha”. Então, para verificar se o dinheiro que dispunha era suficiente para realizar a compra, 

essa participante utilizou a calculadora para calcular o desconto de 30% determinado em um 

cartaz que estava próximo a esse produto. 

De acordo com Silva (2005), a matemática está presente na vida desses participantes, 

pois os saberes matemáticos estão presentes em situações cotidianas, como, por exemplo, na 

determinação do valor total a ser pago no supermercado, para calcular o troco e para a 

realização do cálculo do orçamento doméstico. Portanto, essa abordagem pedagógica está 

relacionada com o ponto de vista do programa etnomatemática, pois, de acordo com Rosa 

(2010), a problematização e a criatividade são os eixos centrais do fazer matemático que 
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auxiliam os alunos a se realizarem à medida que ampliam as suas potencialidades de 

aprendizagem em matemática. 

Nesse contexto, ressalta-se que a cultura dos alunos Surdos e os seus conhecimentos 

matemáticos, que são transmitidos de geração em geração, sejam valorizados. Assim, existe a 

necessidade de: 

(...) entendermos o dinamismo cultural
45

 que ocorre entre os sistemas 

acadêmicos e locais 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 

(ROSA; OREY, 2014, p. 76-77). 

 

 Dessa maneira, a interpretação da análise dos dados mostra que alguns participantes 

desse estudo possuem conhecimentos relacionados com a Educação Financeira que foram 

transmitidos por seus pais. Por exemplo, o participante B27 comentou que “às vezes eu 

ajudava o meu pai [no restaurante], então chegava uma pessoa, um surdo, por exemplo, e 

comprava um refrigerante e o valor ficava em R$10,00, por exemplo, então meu pai me 

ensinava a fazer as contas”. 

 Por conseguinte, a conexão de saberes entre o conhecimento matemático e a realidade 

vivencial dos alunos são elementos facilitadores de grande relevância o processo de ensino e 

aprendizagem das aulas de matemática (CARNEIRO, 2012). Então, o convívio entre os 

participantes desse estudo em sala de aula auxiliou no desenvolvimento e na promoção da 

interatividade, da troca de experiências e do compartilhamento de ideias matemáticas entre os 

membros desse grupo. Por exemplo, na atividade denominada Jogo Adedanha, os 

participantes tiveram a oportunidade de trabalhar em duplas para a realização dos cálculos 

matemáticos. Assim, essa experiência possibilitou que os participantes auxiliassem uns aos 

outros, estimulando-os a expandir seus conhecimentos matemáticos. 

A utilização da realidade dos alunos Surdos por meio de sua contextualização está em 

concordância com o ponto de vista de Knijnik, Wanderer, Giongo e Duarte (2012) ao 

argumentarem que a realidade pode ser considerada como uma verdade recorrente ao 

processo de ensino e aprendizagem da Matemática, pois está vinculada à importância de 

trazer o cotidiano dos alunos para as salas de aula por meio do estabelecimento de relações 

entre a matemática escolar e a vida cotidiana. 

                                                             
45

O dinamismo cultural pode ser percebido como um estudo teórico e metodológico das maneiras pelas quais 

ocorrem o inter-relacionamento e a interação entre os membros de grupos culturais distintos por meio da troca de 

ideias, técnicas, explicações e interpretações de fenômenos cotidianos que ocorrem em contextos diversos, tendo, 

como consequência, a geração de novos procedimentos e práticas resultantes desses encontros culturais (ROSA; 

OREY, 2014, p. 90). 



218 

 

Com a utilização do conhecimento matemático dos participantes desse estudo, 

construídos em suas vivências dentro e fora do ambiente escolar e, também, em diferentes 

situações da sua vida, os professores podem desenvolver uma prática docente conectada com 

problemas do dia a dia, que têm como objetivo conduzi-los, progressivamente, para situações 

de aprendizagem que exigem reflexões complexas e distintas para a identificação de 

respostas, para a reelaboração de concepções e para a construção de conhecimentos em uma 

dinâmica pedagógica que favoreça o crescimento intelectual discentes e também dos 

docentes. 

Apesar de os participantes apresentarem algumas dificuldades para a realização das 

tarefas propostas no trabalho de campo, os resultados obtidos nesse estudo mostram que a 

utilização de questões do cotidiano em sala de aula pode auxiliar os professores no 

reconhecimento e na valorização do conhecimento matemático dos alunos, direcionando-os 

para a discussão de situações-problema da atualidade a partir de suas vivências, experiências e 

necessidades diárias. 

Nesse sentido, é importante que os professores elaborem atividades que possam 

desenvolver o senso matemático e financeiro dos alunos, possibilitando-lhes a utilização de 

ideias, procedimentos e práticas próprias de seu conhecimento matemático. No entanto, existe 

a necessidade de que essas atividades estejam relacionadas com as diversas tarefas que os 

alunos realizam em seu cotidiano, pois podem propiciar o seu envolvimento com as 

decodificações e os cálculos matemáticos utilizados no ambiente escolar. 

 

4.1.3. Desenvolvimento da Cidadania 

 

A relação entre a cidadania e a educação financeira está presente na sociedade 

moderna, pois as informações são veiculadas em linguagem matemática por meio de taxas 

percentuais, de coeficientes multiplicativos, de diagramas, de gráficos e de dados estatísticos. 

Então, para que os alunos possam entender essas informações é necessário que saibam lidar 

com o conhecimento matemático e financeiro. 

Por outro lado, essa relação também surge quando o processo de ensino e 

aprendizagem de conteúdos matemáticos e financeiros e a autonomia intelectual dos alunos 

são considerados na elaboração das atividades propostas em sala de aula. Nesse sentido, como 

a aprendizagem em Matemática desenvolve o raciocínio e a autonomia exige o raciocínio, 

então, consequentemente, aprender os conteúdos matemáticos e financeiros pode desenvolver 

a autonomia dos alunos. 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) aponta em suas disposições 

gerais, no capítulo II, Art. 22, que a “educação básica tem por finalidades desenvolver o 

educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (BRASIL, 2015, p. 

17). Nesse sentido, é papel da escola e, consequentemente, dos professores realizarem a 

docência com o propósito de desenvolver a criticidade, a autonomia e a cidadania em seus 

alunos. Contudo, considerando a heterogeneidade presente na sociedade, às escolas devem 

acolher todos os alunos, independente de suas condições físicas, intelectuais, emocionais, 

sociais, culturais e linguísticas (BRASIL, 2006b). 

Nesse direcionamento, um dos principais focos da educação é propiciar e desenvolver 

o estímulo do pensamento crítico e reflexivo dos alunos, Surdos e ouvintes, para auxiliá-los 

no desenvolvimento do conhecimento matemático e financeiro com o objetivo de prepará-los 

para o exercício pleno da cidadania. Entretanto, no processo de ensino e aprendizagem em 

matemática para os alunos Surdos, existe a necessidade de que esses objetivos também 

contemplem a Libras, pois a associação desse ensino com a língua de sinais oportuniza o 

conhecimento e a compreensão dos conteúdos matemáticos e financeiros auxiliando esses 

alunos na construção de valores da Cultura Surda para que possam se fortalecer como 

cidadãos ativos da sociedade. 

 Nesse estudo, por exemplo, as atividades matemáticas foram contextualizadas de 

acordo com a realidade dos participantes e elaboradas de maneira que valorizassem as suas 

habilidades visuais, mas, além disso, todas as discussões, comentários e esclarecimentos de 

dúvidas com relação às tarefas propostas em sala de aula foram realizados em Libras. Então, a 

interpretação dos resultados obtidos nesse estudo mostra que a associação do ensino de 

matemática com a utilização da língua de sinais proposta pelo professor-pesquisador 

proporcionou o desenvolvimento da autoestima dos participantes, pois valorizou a Cultura 

Surda e promoveu conhecimento matemático e financeiro. 

Porém, de acordo com essa perspectiva, assegurar uma educação de qualidade para 

todos os alunos se torna um desafio. Por conseguinte, para que os professores possam cumprir 

essa proposta educacional, como, por exemplo, promover a cidadania dos alunos Surdos, 

várias competências são necessárias e fundamentais para que esses profissionais da educação 

adquiram um conhecimento pedagógico que possa auxiliá-los na estruturação de sua 

metodologia de ensino, dentre as quais, se destacam o conhecimento matemático, bem como o 

domínio da Língua Portuguesa e da Libras (NEVES, 2011). Além disso, é importante elaborar 

atividades contextualizadas e condizentes com a realidade sociocultural dos alunos, utilizar 
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materiais concretos e lúdicos, bem como utilizar imagens para a exploração e valorização das 

habilidades visuais dos Surdos. 

 Nesse contexto, a interpretação da análise dos dados mostra que as atividades 

propostas nesse estudo possibilitaram que os participantes refletissem e discutissem sobre os 

conteúdos da Educação Financeira por meio da realização de diálogos em sala de aula por 

meio da Libras. De acordo com os resultados obtidos pode-se inferir que esses participantes 

utilizaram o pensamento financeiro para demonstrar o desenvolvimento de sua capacidade 

crítica e reflexiva. Por exemplo, o participante B27 relatou que o “cartão de débito é bom pra 

fazer comprar e ganhar um desconto” enquanto o participante B19 comentou que “Eu já tive 

lucro quando eu vendi meu suplemento [alimentar] para o meu colega de trabalho”. 

Dessa maneira, é importante promover momentos de reflexão em sala de aula que 

auxiliem no desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico e reflexivo dos alunos 

Surdos. Por exemplo, durante as discussões em sala de aula, o participante B19 comentou que 

“Às vezes vou fazer uma compra e o produto tá muito caro, então eu peço um desconto para 

pagar mais barato”. 

Em concordância com a LDB, na seção IV referente ao Ensino Médio, a educação 

básica tem como finalidade “a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando 

como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 

intelectual e do pensamento crítico” (BRASIL, 2015, p. 47). Então, para que pudesse atingir 

esses objetivos, nesse estudo, as atividades matemáticas relacionadas com a Educação 

Financeira foram elaboradas sob a perspectiva do Programa Etnomatemática. Nessa 

concepção pedagógica de currículo, a matemática é 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 consequências da decisão escolhida. A 

essência do comportamento ético resulta do conhecimento das 

consequências das decisões que tomamos (D’AMBROSIO, 2002, p. 4). 

  

 Assim, em concordância com essa asserção, o principal propósito da Educação 

Matemática deve ser a evolução de uma “educação [que] possibilite, ao educando, 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, 2009, p. 

66). 

Por conseguinte, as atividades propostas durante a condução desse estudo também 

buscaram proporcionar o desenvolvimento de um processo educacional que possibilitou aos 

participantes desse estudo uma visão crítica da realidade. Por exemplo, o participante A11 foi 
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questionado sobre qual a forma de pagamento que utilizaria para comprar uma televisão nova. 

Então, esse participante relatou que “compraria à vista, [pois] se fizer um empréstimo os juros 

vão deixar a TV bem mais cara”. Em concordância com esse contexto, Rosa (2010) 

argumenta que essa característica da ação pedagógica do programa etnomatemática pode 

proporcionar para os professores o desenvolvimento de um material pedagógico importante 

para o processo de ensino e aprendizagem em matemática. 

Similarmente, a utilização de conteúdos da Educação Financeira teve por objetivo 

contribuir para o desenvolvimento da criticidade, da autonomia e da cidadania dos alunos 

Surdos por meio da elaboração de atividades que possibilitaram a reflexão crítica sobre a 

influência da matemática na sociedade. Essa ação pedagógica que visa o desenvolvimento da 

criticidade dos alunos está relacionada com os pressupostos do Programa Etnomatemática, 

pois a:  

(...) adoção de uma nova postura educacional, na verdade a busca de um 

novo paradigma de educação que substitua o já desgastado ensino-

aprendizagem, baseada numa relação obsoleta de causa-efeito, é essencial 

para o desenvolvimento de criatividade desinibida e conducente as novas 

formas de relação interculturais, proporcionando o espaço adequado para 

preservar a diversidade e eliminar a desigualdade numa nova organização da 

sociedade (D’AMBROSIO, 2003 apud PASSOS, 2008, p.78). 

 

De acordo com essa asserção, a etnomatemática favoreceu o desenvolvimento da 

criticidade dos participantes desse estudo, pois possibilitou que refletissem sobre a realidade 

em que vivem. Portanto, esse programa oportunizou o desenvolvimento e a utilização da 

educação financeira de uma maneira diferenciada, pois existem várias formas culturais de 

matemática que são diferentes daquelas maneiras tradicionais estudadas em sala de aula que 

estão impregnadas com os padrões da cultura dominante. 

Consequentemente, nesse estudo, a etnomatemática foi considerada como uma ação 

pedagógica que possibilitou que os conteúdos matemáticos da Educação Financeira 

trabalhados nas atividades propostas no trabalho de campo pudessem propiciar o 

desenvolvimento da autonomia dos participantes desse estudo. Por exemplo, o participante 

B21 respondeu que “aprendi a contar dinheiro e vou ajudar minha mãe na hora das compras”. 

Dessa maneira, é importante ressaltar que, de acordo com Alves (2014), um dos 

principais objetivos das escolas, como agentes da formação de cidadania é auxiliar os alunos 

no desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para a convivência em 

sociedade. Por conseguinte, a interpretação dos resultados obtidos nesse estudo mostra que os 

seus participantes foram tratados como alunos que possuem uma diferença que não os 

impedem de viver em sua plenitude em sociedade. 
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Esses resultados são corroborados pelas conclusões obtidas no estudo conduzido 

Honora e Frizanco (2009) que mostram a importância de que os Surdos não sejam tratados 

como incapazes, mas sim como diferentes, pois a ausência de audição está relacionada com as 

diversas maneiras por meio das quais os Surdos têm acesso às informações proporcionadas 

pelo mundo. Por exemplo, durante a condução do trabalho de campo desse estudo, o 

professor-pesquisador priorizou a comunicação em Libras, mesmo com aqueles participantes 

que eram oralizados. Além disso, evitou-se a utilização de textos longos, devido à dificuldade 

que os participantes apresentaram em relação à leitura de textos em português, realizando, 

também, várias simulações para explicar as situações-problema propostas nos blocos de 

atividades do registro documental. 

Esses fatos mostram que os alunos Surdos não foram tratados como incapazes ou 

deficientes, mas como pessoas diferentes, que possuem uma língua e cultura próprias e 

demandam estratégias de ensino diferenciadas. Então, de acordo com Moura (2000), os 

Surdos são considerados indivíduos diferentes, pois possuem a sua própria maneira de 

aprender e de entender o mundo. Similarmente, Kyle (1999) argumenta que a surdez é uma 

diferença cultural que possui a sua própria língua viso-gestual. 

Nesse contexto, Skliar (1997) argumenta que a língua de sinais é um elemento 

importante para a identificação cultural dos Surdos, pois são membros de uma comunidade 

que compartilham essa língua, que os auxilia na interação cotidiana por meio de um processo 

comunicativo eficaz e eficiente. Nesse estudo, por exemplo, alguns participantes apresentaram 

dificuldades em realizar as atividades relacionadas com os conteúdos matemáticos da 

educação financeira, então, solicitavam que o professor-pesquisador realizasse as explicações 

em Libras, sendo que, na maioria das vezes, após essas explicações os participantes 

conseguiram solucionar as questões propostas. 

Nesse sentido, a língua de sinais está relacionada com a Cultura Surda, pois está 

vinculada com a identidade dos Surdos que convivem com as comunidades ouvintes. Assim, 

de acordo com Dorziat (2004), o reconhecimento da diferença está relacionado com a 

capacidade de apreensão das potencialidades dos Surdos com respeito ao seu desempenho na 

manutenção, na utilização e no desenvolvimento de uma língua viso-gestual que possibilita a 

sua comunicação e interação com o mundo. 

Então, em concordância com os documentos da UNESCO (1994), o papel da escola é 

auxiliar os Surdos a se tornarem cidadãos ativos, provendo-os com as habilidades necessárias 

para que possam realizar as atividades cotidianas. Dessa maneira, é importante que os alunos 

Surdos enquanto cidadãos processem as habilidades e competências necessárias para que 
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consigam entender e interpretar criticamente os dados numéricos presentes em suas tarefas 

diárias (MALLOY, 2002).  

Dessa maneira, Rosa (2010) argumenta que esse contexto propicia o empoderamento 

dos membros de grupos culturais minoritários, pois visa à transformação social desses 

indivíduos para que possam atuar, na sociedade, como cidadãos autônomos, críticos e 

reflexivos. Essa perspectiva etnomatemática possibilita que os alunos Surdos prossigam os 

estudos e exerçam responsavelmente a cidadania para que possam tomar decisões com o 

objetivo de resolverem os problemas enfrentados em seu cotidiano. 

Por exemplo, no questionário final, o participante B15 respondeu que as atividades 

realizadas em sala de aula contribuíram para que pudesse refletir sobre as compras que 

realizava, pois “na hora que eu compro eu confiro o troco”. Então, o conhecimento 

matemático e financeiro pode ser considerado como:  

(...) instrumento importantíssimo para a tomada de decisões, pois apela para 

a criatividade. Ao mesmo tempo, a matemática [e a educação financeira] 

fornece [m] 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 

(D’AMBROSIO, 2002, p. 4). 

 

Nesse contexto, para “exercer a cidadania é necessário saber calcular, medir, 

raciocinar, argumentar e tratar informações estatisticamente” (BRASIL, 1998a, p. 26). Então, 

é importante que os professores busquem informações provenientes do cotidiano dos alunos 

para que possam elaborar atividades pedagógicas que valorizam o meio sociocultural da 

comunidade escolar (ROSA, 2010). 

Por exemplo, para a elaboração das atividades matemáticas propostas no registro 

documental desse estudo, o professor-pesquisador utilizou questões extraídas do cotidiano dos 

participantes, como, por exemplo, a compra de um tênis, de roupas, relógios e celulares. É 

importante ressaltar que o professor-pesquisador conhecia a realidade social, econômica e 

cultural dos participantes, facilitando, assim, a elaboração das atividades propostas. Dessa 

maneira, o: 

(...) papel que se tem procurado conferir à Educação Matemática na 

construção da cidadania supõe que se explicitem suas contribuições para o 

atendimento a demandas de uma inserção autônoma e crítica dos alunos na 

sociedade de consumo. Nesse sentido, é necessário que o ensino da 

Matemática colabore na constituição de sujeitos preparados para um 

mercado de trabalho diferenciado, para novos padrões de consumo e para 

outras exigências no exercício da cidadania. Por esse motivo, a escola não 

pode se furtar à responsabilidade de promover a educação para o consumo, 

provocando reflexões, dando acesso a informações e instrumentalizando sua 

comunidade para as tomadas de decisão (CARVALHO, 1991, p. 1). 
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Nesse sentido, é importante que as escolas ofereçam uma educação financeira que: 

(...) se estenda para muito além dos muros da escola; é algo que seja capaz 

de desenvolver, nos alunos, a capacidade crítica e um raciocínio lógico que 

lhes permita desenvolverem-se como cidadãos pertencentes a uma sociedade 

que necessita de pessoas dispostas a exercer seus direitos e deveres, fazendo 

com que ocorra uma melhora considerável dos valores sociais. Isto significa 

que os fatos, os temas, os acontecimentos, etc., existentes na Matemática 

[Educação] Financeira, deveriam apresentar-se de forma problematizada aos 

alunos e que deveria estar centrada na ideia de potencializar, nos alunos, a 

atenção para sua utilidade como ferramenta interpretativa de algumas 

questões sociais de nosso mundo (HERMÍNIO, 2008, p. 18). 

 

Por conseguinte, a interpretação dos resultados obtidos na fase analítica mostra que as 

atividades propostas nesse estudo proporcionaram o desenvolvimento da cidadania e da 

consciência crítica dos alunos, pois esses assuntos estiveram subjacentes em várias etapas 

deste estudo, envolvendo a coletividade, a transformação, a criticidade e a reflexão. Por 

exemplo, em uma destas atividades, o professor-pesquisador solicitou que os participantes 

realizassem a simulação de compras e vendas em um mercado que foi construído em sala de 

aula. Assim, após a realização dessa atividade, o participante B25 argumentou que “Quando 

fizemos o mercado em sala parecia que eu estava comprando de verdade e não sabia se o 

dinheiro ia dá pra comprar tudo que coloquei na sacola (...). Acho que isso acontece com 

muita gente”. 

Por outro lado, existe a necessidade de ressaltar a argumentação formulada por 

Fernandes (2012) de que “a maior dificuldade encontrada para a mudança no processo 

educacional é a percepção dos surdos como sujeitos limitados, incapazes e deficientes que, 

por não falarem, não podem pensar e, portanto, estão condenados a dependência familiar, por 

toda a vida” (p. 18). Nesse contexto, muitos Surdos se tornam dependentes de seus pais ou de 

outras pessoas ouvintes para a realização de suas atividades cotidianas. Então, Dalcin (2009) 

explica que a sociedade ao: 

(...) absorver os princípios veiculados pela filosofia oralista, passa a olhar o 

surdo como deficiente, considerando-o incapaz de ser autônomo, de 

aprender, de ter responsabilidade se assumir compromissos, ou seja, de 

conquistar a sua independência. Percebemos esta realidade quando 

deparamos com surdos adultos que nunca frequentaram a escola, ou o 

fizeram tardiamente ou ainda, surdos adultos que dependem da mãe ou de 

outro familiar para acordá-lo pela manhã para se preparar para as atividades 

do dia (ir à escola, ao trabalho, etc.). Estes são apenas alguns exemplos do 

quanto os surdos, mesmo adultos, são tratados como eternas crianças; e, 

muitos aceitam esta condição, se relacionando com a sociedade desta forma 

(dependentes, sem compromisso, imaturos e irresponsáveis) (p. 57). 
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 Nesse sentido, a dependência por outra pessoa pode comprometer a capacidade de 

criar, raciocinar, tomar decisões e conquistar a autonomia, tornando-se um obstáculo para o 

exercício pleno da cidadania. Nesse estudo, a interpretação dos resultados obtidos mostrou 

que alguns participantes são dependentes de um ouvinte para a realização de atividades 

cotidianas que envolvam dinheiro. Por exemplo, o participante A9 comentou que “eu não faço 

compras sozinho”, similarmente, a participante B10 relatou que “tenho três filhos [ouvintes] e 

sempre algum deles vai comigo fazer as compras” enquanto o participante A5 respondeu que 

“não vou ao shopping sozinho, vou com minha mãe”. 

 Contudo, é importante enfatizar que a “educação escolar representa o caminho mais 

seguro para a independência e a autonomia de (...) surdos e, posteriormente, o seu ingresso no 

mercado de trabalho, com a qualificação necessária [para] a profissionalização” 

(FERNANDES, 2012, p. 13). De acordo com essa perspectiva, é imperativo que a escola 

ofereça subsídios para que os alunos Surdos adquiram autonomia para que possam realizar as 

suas tarefas diárias e tomarem as suas próprias decisões. 

 Porém, além da relação de dependência por uma pessoa ouvinte demonstrada por 

alguns participantes desse estudo, a interpretação da análise dos dados também mostrou que 

existem outros fatores que podem gerar obstáculos para que esses estudantes adquiram um 

conhecimento matemático e financeiro o desenvolvimento de sua cidadania. Esses fatores 

estão relacionados com a ilusão e a dependência financeira. 

Por exemplo, o participante B27 comentou que quando precisa comprar algum produto 

“Eu peço minha mãe pra comprar. Às vezes ela me dá dinheiro”, o participante A1 

argumentou que prefere fazer compras no “Cartão de crédito. Porque leva 30 dias para pagar” 

enquanto o participante B29 comentou que “No cartão é melhor, porque dá pra comprar 

mais”. Em relação aos impostos, a participante B10 respondeu que “Nunca paguei imposto”. 

 Nesse contexto, a ilusão financeira 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. Dessa maneira, Kistemann Jr. 

(2011) argumenta que: 

Ao apresentar possibilidades de ilusão monetária, como a de 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 (KISTEMANN JR., 2011, p. 201).  
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Portanto, é importante que os professores trabalhem as questões relacionadas com a 

Educação Matemática e Financeira com os seus alunos, utilizando exemplos do cotidiano que 

mostrem as implicações e as consequências do consumo inconsciente. Então, para promover a 

autonomia, a criticidade e a reflexão dos alunos Surdos é necessária uma metodologia de 

ensino que respeite os “aspectos linguístico-culturais específicos da surdez, de modo a 

estimular e propiciar a autonomia, rompendo com o preconceito de que o surdo é improdutivo 

e incapaz e que necessita de tutela para o pleno e autêntico exercício da cidadania” (DALCIN, 

2009, p. 62). 

Nesse direcionamento, de acordo com os resultados obtidos nesse estudo, infere-se 

sobre a necessidade de a escola “assumir a valorização da cultura de sua própria comunidade 

e, ao mesmo tempo, buscar ultrapassar seus limites, propiciando às crianças pertencentes aos 

diferentes grupos sociais [como, por exemplo, os Surdos] o acesso ao saber” (BRASIL, 1997b 

p. 34). Consequentemente, Alves (2014) argumenta sobre a importância do papel da escola na 

formação de cidadãos críticos, autônomos e reflexivos que desenvolvam habilidades e 

competências para realizarem a sua própria leitura de mundo para que tenham condições de 

promoveram uma sociedade mais justa e igualitária. 
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CAPÍTULO V 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: RESPONDENDO À PROBLEMÁTICA DE 

INVESTIGAÇÃO 

 

Esse capítulo apresenta a resposta para a questão de investigação, bem como as 

considerações finais sobre esse estudo.  

 

5.1.      Problemática de Investigação 

 

A análise dos dados e interpretação dos resultados obtidos pelos instrumentos de 

coleta permitiu que o professor-pesquisador respondesse à questão de investigação e 

direcionou o desenvolvimento desse estudo:  

 

Como o Programa Etnomatemática pode contribuir para o desenvolvimento da 

Educação Financeira de alunos Surdos que se comunicam em Libras? 

 

É importante ressaltar que essa questão de investigação norteou todas as etapas desse 

estudo, sendo, contudo, implicitamente respondida durante o desenvolvimento dos capítulos 3 

e 4 dessa dissertação. Porém, para que a resposta pudesse ser efetivamente determinada, os 

resultados provenientes da análise dos dados foram interpretados com a utilização da 

triangulação dos dados por meio dos pressupostos metodológicos da Teoria Fundamentada 

nos Dados. 

Assim, a interpretação desses resultados mostrou que o programa etnomatemática 

pode contribuir para o desenvolvimento da Educação Financeira de alunos Surdos que se 

comunicam em Libras. Contudo, para que essas contribuições sejam efetivadas em sala de 

aula, recomenda-se que os professores desses alunos também pautem a sua prática docente 

nas bases teóricas da Etnomatemática e da Educação Financeira, que foram discutidas, 

analisadas e utilizadas na fundamentação teórica desse estudo. 

 

5.2.      Respondendo à Questão de Investigação 

 

Os alunos Surdos chegam às escolas com ferramentas diferenciadas para classificar, 

medir, ordenar, quantificar, inferir e modelar, pois atuam de acordo com os recursos e 
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restrições de seu meio. Dessa maneira, para que os estudantes Surdos possam exercer a 

cidadania, existe a necessidade da viabilização de um ambiente escolar que possibilite a 

sistematização dos saberes adquiridos no ambiente sociocultural no qual estão inseridos. 

A experiência com atividades desenvolvidas em sala de aula conduziram o professor-

pesquisador a propor uma maneira diferenciada de colocar a Matemática a serviço da 

Educação, direcionando os participantes desse estudo ao desenvolvimento de sua autonomia e 

cidadania. Assim, a perspectiva da etnomatemática utilizada para o desenvolvimento das 

atividades elaboradas com conteúdos da educação financeira possibilitou que o professor-

pesquisador encontrasse na etnomatemática uma resposta para as suas inquietações, pois esse 

programa pode ser considerado como um “programa de pesquisa em história e filosofia da 

matemática com óbvias implicações pedagógicas” (D’AMBROSIO, 2009, p. 27). 

Considerando que o processo de ensino e aprendizagem em matemática deve estar 

inserido no contexto sócio-histórico-cultural dos alunos Surdos e, também, dos ouvintes e que 

o conhecimento dessa disciplina é uma condição importante para a atuação crítica e reflexiva 

desses alunos na sociedade. Então, é necessário que o sistema educacional propicie para esses 

alunos o acesso aos conhecimentos e instrumentos matemáticos úteis para a sua existência e 

para uma melhor compreensão dos fenômenos naturais e sociais da comunidade na qual estão 

inseridos. 

Nesse sentido, é necessário que os professores estejam sempre atentos aos interesses 

dos alunos, organizando a sua prática docente para vinculá-la ao seu meio sociocultural para 

que possam participar ativamente da construção de seu conhecimento. Consequentemente, a 

proposta do programa etnomatemática mostra que a matemática pode ser entendida com 

criatividade e espontaneidade, pois esses aspectos revelam a essência de seu trabalho 

pedagógico. 

Por conseguinte, é importante ampliar o debate sobre as maneiras pelas quais a 

etnomatemática pode contribuir para o desenvolvimento da ação pedagógica no contexto 

escolar ao trazer propostas educacionais mais próximas à realidade dos alunos Surdos, pois o 

objetivo dessa abordagem é auxiliar os professores na promoção de uma educação que 

valorize a diversidade cultural, mas que possibilite que esses alunos também tenham acesso 

ao conhecimento acadêmico. 

Consequentemente, é necessário que essas propostas valorizem o contexto 

sociocultural dos alunos Surdos, pois é importante partir 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; 
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POMPEU JR., 2001, p. 38). Dessa maneira, as atividades matemáticas, que foram elaboradas 

na perspectiva etnomatemática para o trabalho de campo, serviram como um ponto de partida 

para aproximar os participantes desse estudo dos conceitos relacionados com a Educação 

Financeira na prática cotidiana, revelando-se uma ferramenta importante para a compreensão 

de situações-problema vivenciadas diariamente. 

Por exemplo, uma das contribuições da Etnomatemática para o desenvolvimento da 

Educação Financeira dos participantes desse estudo está relacionada com a identificação da 

existência de relacionamento entre o conhecimento aprendido na escola e o conhecimento 

utilizado para resolver os problemas relacionados com atividades comerciais e financeiras 

praticadas diariamente. Nesse sentido, a utilização de informações provenientes do cotidiano 

dos participantes subsidiou a aquisição de conhecimentos da Educação Financeira por meio 

da elaboração de uma ação pedagógica composto por atividades matemáticas contextualizadas 

e condizentes com a realidade dos participantes. 

É importante ressaltar que a ação pedagógica desencadeada durante a condução deste 

estudo proporcionou o desenvolvimento de ações educacionais que possibilitaram aos 

participantes a aquisição de conhecimentos matemáticos essenciais para auxiliá-los no 

desenvolvimento da educação matemática e financeira. Então, a busca de propostas 

curriculares necessárias para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos e financeiros foi 

um aspecto importante da ação pedagógica desenvolvida em sala de aula, que foi utilizada 

como ambiente democrático para a aquisição desses conteúdos por meio do convívio, da 

interação e da participação ativa na realização das atividades propostas. 

Assim, a utilização dos pressupostos do Programa Etnomatemática proporcionou a 

proximidade da teoria com a prática, para que os participantes desse estudo pudessem 

estabelecer um significado para o processo de ensino e aprendizagem de conteúdos 

matemáticos e financeiros, auxiliando-os na atribuição de significados, na discussão e na 

justificava das respostas para o estabelecimento de relações entre as ideias cotidianas e 

acadêmicas. 

O trabalho com os conteúdos da educação financeira na perspectiva do programa 

etnomatemática também possibilitou a (re)conciliação entre a escola e o cotidiano dos 

participantes, por meio do estreitamento e do aprimoramento dessa relação. Essa foi uma 

estratégia particularmente relevante para o desenvolvimento de habilidades e competências 

matemáticas necessárias para que os participantes desse estudo pudessem compreender as 

práticas matemáticas e financeiras presentes no cotidiano. 
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Por conseguinte, durante a condução do trabalho de campo, o processo de ensino e 

aprendizagem deflagrado em sala de aula contemplou conhecimentos e dúvidas advindas do 

cotidiano desses participantes com o emprego de situações que ocorriam no dia adia. Essa 

abordagem apresentou um caminho pedagógico importante para a utilização dos conteúdos da 

educação financeira ao revelar que essa prática pedagógica mostrou as possibilidades e o 

alcance deste trabalho por meio da utilização da perspectiva etnomatemática nas atividades 

curriculares desenvolvidas em sala de aula. 

A perspectiva etnomatemática também possibilitou a exploração da realidade por meio 

da resolução de atividades curriculares que contribuíram para o desenvolvimento da educação 

financeira dos participantes desse estudo. Em síntese, confirmou-se a importância da 

utilização de informações do cotidiano dos alunos para analisar, interpretar, formular e 

elaborar questões que os auxiliassem na resolução das situações-problema que enfrentam no 

dia a dia. 

A utilização de uma proposta de ensino e aprendizagem para a educação financeira 

direcionada pela perspectiva da etnomatemática teve como implicação a necessidade de 

reflexão sobre as situações-problema apresentadas durante a condução do trabalho de campo, 

para que as ideias, as noções, os procedimentos e os conceitos matemáticos e financeiros 

fossem aprendidos e apreendidos de maneira crítica, reflexiva e motivadora por meio de 

situações-problema relacionadas com a vida diária dos participantes. Nesse sentido, 

Giardinetto (1998) argumenta que na educação matemática é preciso respeitar a cultura dos 

alunos, para que não haja uma deformação de seu saber, pois a falta de identidade com a 

metodologia aplicada em sala de aula pode dificultar o entendimento do conhecimento 

matemático apreendido em outros contextos culturais e a sua conexão com a sala de aula. 

Entender o saber/fazer matemático dos alunos Surdos é dever da escola, pois esse 

entendimento é uma importante ferramenta de empoderamento, de resguardo e respeito à suas 

diferenças culturais. Essa ação pedagógica, que foi desenvolvida nesse estudo, pode ser 

considerada como a proposição de uma educação matemática inovadora, que procurou trazer 

a bagagem cultural dos participantes para a prática docente por meio de situações 

contextualizadas e desenvolvidas em Libras, como, por exemplo, o cálculo da porcentagem 

dos alunos e alunas que estavam presentes em uma determinada aula, a simulação de uma 

compra e venda de chocolates e a realização de um minimercado em sala de aula. De acordo 

com D’Ambrosio (1998), essa abordagem aberta da educação matemática é realizada com a 

elaboração de atividades orientadas, motivadas e induzidas a partir do meio natural e, 
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consequentemente, refletindo conhecimentos anteriores, que restabelece a matemática como 

uma prática natural e espontânea. 

A opção pela utilização da etnomatemática em sala de aula foi um recurso útil para 

retirar os participantes desse estudo da posição de espectadores passivos, tornando-os 

aprendizes ativos. Nessa ação pedagógica, os conhecimentos oriundos das experiências 

culturais desses participantes foram compartilhados no ambiente escolar para auxiliá-los no 

processo de ensino e aprendizagem em matemática. Então, esse programa foi utilizado na 

elaboração das atividades propostas em sala de aula para favorecer o ensino de conteúdos 

matemáticos e financeiros a partir da interpretação, da construção e da verbalização do 

conhecimento dos participantes desse estudo por meio da utilização da língua de sinais.  

Nesse estudo, o trabalho docente com a educação financeira para os participantes, por 

meio da perspectiva etnomatemática, pode ser considerado como um exercício de 

criatividade, pois representou mais do que a simples transmissão de conhecimento, de teorias 

e conceitos prontos para esses participantes. Nesse sentido, esse programa possibilitou o 

fornecimento dos instrumentos comunicativos, analíticos e tecnológicos que são 

característicos de sua própria cultura para que pudessem resolver as situações-problema 

propostas em sala de aula. Então, o professor-pesquisador utilizou estratégias diferenciadas, 

interagiu com os participantes, procurando conhecer as diversidades culturais e sociais 

presentes em sua sala de aula para que pudesse buscar novos conhecimentos para serem 

trabalhados em sua prática docente. 

A importância da etnomatemática destacou-se pela proposição de uma ação 

pedagógica na qual a língua de sinais e a Cultura Surda adquiriram uma importância central 

no currículo matemático, inclusive para os alunos ouvintes, pois esse programa procura 

contextualizar as práticas matemáticas cotidianas. Esse programa auxilia os professores e os 

alunos a perceberem outras racionalidades ao pensarem em possibilidades de ensino e 

aprendizagem distintas para a matemática nas escolas (KNIJNIK et al., 2012). 

Consequentemente, é necessário que a matemática atenda às especificidades culturais dos 

alunos, inclusive se tratando de grupos linguístico-culturais, como é o caso dos Surdos, para 

valorizar e reconhecer as suas especificidades, tornando assim o currículo matemático mais 

dinâmico. 

Assim, um dos principais objetivos da etnomatemática é a valorização dos membros 

de grupos culturais distintos, como, por exemplo, a Cultura Surda. Contudo, para atingir esse 

objetivo, o professor-pesquisador extrapolou a fronteira da matemática para mostrar a sua 

conexão com a realidade e, também, com diferentes campos do conhecimento. Assim, nesse 
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estudo, a perspectiva etnomatemática procurou valorizar o conhecimento matemático e 

financeiro dos participantes e de suas culturas por meio da proposição de uma ação 

pedagógica viva, dinâmica e humanizadora que possibilitou o desenvolvimento de sua 

imaginação e criatividade. 

Similarmente, uma contribuição importante do programa etnomatemática para o 

desenvolvimento da educação financeira dos participantes foi evidenciar o respeito e a 

atenção à sua cultura e, também, de suas vivências cotidianas que foram relevantes para a 

promoção de uma relação significativa entre o conhecimento cotidiano com aquele 

sistematizado pela escola, pois a metodologia adotada nesse estudo estava relacionada com a 

contextualização dos fatos cotidianos por meio da qual foi possível a negociação dos 

significados, favorecendo, assim, a construção de conceitos matemáticos e financeiros. 

Consequentemente, esse programa contribuiu para o entendimento da Cultura Surda e 

de suas relações com a matemática escolar, pois muitos jargões próprios dessa cultura foram 

utilizados em sala de aula, como, por exemplo, as estratégias realizadas com as mãos que os 

alunos Surdos utilizaram para representar a adição de moedas sem, necessariamente, 

utilizarem os sinais referentes às palavras adição e soma. Outra situação que exemplifica 

esses jargões próprios da Cultura Surda foi a utilização de classificadores
46

 para representação 

da igualdade.  

Assim, a utilização da etnomatemática mostrou que é possível exercitar uma maneira 

de pensar, de saber e de fazer matemática que é desenvolvida na Cultura Surda, que difere da 

perspectiva ouvinte, por meio da utilização de um processo de ensino e aprendizagem baseado 

na resolução de atividades curriculares que também foram visuais
47

. Nesse contexto, a 

conscientização da potencialidade da língua de sinais no processo de desenvolvimento da 

educação financeira dos participantes também foi uma contribuição importante, pois o 

professor-pesquisador utilizou uma metodologia pedagógica apropriada para atender às 

necessidades educacionais desses participantes para que pudesse “trabalhar com as diferenças 

em sala de aula” (MANTOAN, 2009, p. 80). Dessa maneira, as atividades propostas em sala 

de aula estavam relacionadas com a ação pedagógica do programa etnomatemática, pois 

buscaram a valorização da língua de sinais e da Cultura Surda, a promoção da socialização 

dos alunos e a diminuição dos preconceitos.  

                                                             
46

Os classificadores, em particular, são manipulados para especificar locais, arranjos, maneiras, direções e taxas 

de movimento, podendo espelhar, por exemplo, o caminho e a maneira pela qual uma pessoa, animal ou objeto 

se desloca de um lugar para outro; pulando, balançando, meandrando, tropeçado, trançando dentro e fora, 

enrolando e movendo-se para cima, para baixo ou transversalmente (KLIMA; BELLUGI, 1979, p.13-15). 
47

Verificar a análise realizada no tópico 3.1.2.1.1. com relação aos Dados Brutos Coletados na Aula sobre a 

História da Moeda e do Sistema Monetário Brasileiro. 



233 

 

Os resultados desse estudo também mostrou que existe a possibilidade da conexão 

entre a etnomatemática e a Cultura Surda. Nesse, sentido, o programa etnomatemática pode 

auxiliar os professores no reconhecimento da língua de sinais como um dos principais 

elementos de identificação dessa cultura, pois a Libras pode ser considerada como a 

mediadora do processo de ensino e aprendizagem de um pensamento matemático 

diferenciado. Nesse sentido, é importante ressaltar que o conhecimento matemático ensinado 

em Libras está em construção, por isso está conectado com a etnomatemática, que 

desenvolveu uma base teórica que também está se construindo historicamente. 

A contextualização da matemática de acordo com a realidade sociocultural dos alunos 

Surdos se evidenciou positivamente, pois promoveu uma interação constante entre os 

participantes desse estudo. Além disso, as trocas de ideias e de experiências manifestadas 

pelos participantes possibilitaram que o conhecimento matemático fosse desenvolvido de 

maneira democrática em sala de aula. Nesse sentido, Rosa (2015, n.p.) argumenta que “cabe 

aos professores refletirem sobre a proposta pedagógica e metodológica e a maneira de utilizá-

las em sala de aula, para que possam, a partir delas ou apesar delas, garantirem a construção 

de ambientes de aprendizagem mais democráticos”.  

Dessa maneira, os resultados obtidos nesse estudo revelaram que a utilização de uma 

metodologia de ensino que valorize e respeite a Cultura Surda associada com a elaboração de 

atividades matemáticas fundamentadas em uma perspectiva etnomatemática e, também, com 

aulas ministradas em Língua Brasileira de Sinais pode se tornar uma combinação ideal para 

promover momentos de discussões e reflexões em sala de aula. Nessa abordagem, o programa 

etnomatemática pode possibilitar a superação das barreiras da comunicação e contribuir para 

que os professores propiciem oportunidades para os alunos Surdos transcenderem e 

desenvolverem as suas potencialidades matemáticas para o pleno exercício da cidadania.  

 

5.3.      Considerações Finais 

 

Durante muitos séculos, os Surdos foram colocados à margem da sociedade, pois a 

capacidade de falar e ouvir era considerada divina. Posteriormente, começou a se pensar em 

educar os Surdos, pois houve uma percepção de que essa posição marginalizada prejudicava o 

bom funcionamento da sociedade. Contudo, na maioria dos discursos ouvintistas, os Surdos 

ainda continuam sendo considerados como pessoas com defeitos, pois os diferentes discursos 

enunciados no decorrer dos anos estavam desvinculados da necessidade de mudanças e 

transformações. Nesse sentido, os Surdos ainda são percebidos como pessoas incompletas, 
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portadoras de necessidades especiais e possuidores de uma língua incompleta, que podem ser 

reabilitadas. Contudo, de acordo com Caccamise e Lang (2000), tradicionalmente, as pessoas 

Surdas têm um acesso limitado à cultura dominante (ouvinte). 

Nesse direcionamento, existe a necessidade de se pensar a educação de Surdos por 

meio do desenvolvimento de um currículo escolar, como, por exemplo, o matemático e o de 

educação financeira, que tenha como objetivo a formação de identidades culturais, deslocando 

os Surdos do discurso da deficiência para o da diferença cultural, pois os Surdos constituem a 

sua identidade cultural como parte de uma comunidade visual coletiva. Assim, é importante o 

desenvolvimento de um currículo matemático dinâmico, que reconheça as classes 

heterogêneas, os interesses variados e os conhecimentos tácitos desses alunos, pois o objetivo 

desse currículo é a troca de experiências entre os alunos Surdos, os alunos ouvintes e os 

professores por meio da socialização. 

O principal objetivo dessa abordagem é estimular a criatividade por meio do 

desenvolvimento de um currículo matemático que contemple os conteúdos da educação 

financeira para que os alunos Surdos tenham uma interação construtiva com os professores e 

os alunos ouvintes. A Educação Financeira para alunos Surdos tem como objetivo contribuir 

para o desenvolvimento da criticidade, da autonomia e da cidadania dessa parcela da 

população escolar através da elaboração de atividades que os direcionem para a reflexão 

crítica sobre a influência que o conhecimento matemático e financeiro exerce em suas vidas 

pessoais. Nesse sentido, esse tipo de educação pode facilitar o desenvolvimento do 

pensamento crítico e criativo dos alunos Surdos para que possam compreender o mundo em 

seus aspectos social, cultural, econômico, ambiental e político. 

Dessa maneira, os conteúdos matemáticos relacionados com a Educação Financeira, 

que foram abordados nesse estudo, contribuíram para que os participantes melhor 

entendessem o mundo em que vivem para que sejam capazes de compreender e discutir as 

informações veiculadas pelos meios de comunicação. Então, o objetivo principal do trabalho 

de campo foi possibilitar a participação ativa desses participantes para a resolução de 

situações-problema enfrentadas no cotidiano para que possam perceber a importância dos 

conteúdos matemáticos e financeiros na sociedade. Similarmente, Alves (2014) argumenta 

que: 

(...) é necessário criar condições para que os alunos participem de práticas que 

incluam aprendizagens que contribuem para o desenvolvimento da cidadania, ao 
trazer para a sala de aula situações-problema contextualizadas e significativas 

para o processo e de ensino e aprendizagem, possibilitando a construção da 

compreensão sobre essas situações, bem como um olhar crítico que conduza à 

intervenção social, política e econômica dos alunos. Nesse direcionamento, 
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alunos e professores devem refletir sobre a importância do consumo consciente, 

pois o futuro da humanidade depende de muitas mudanças, sendo que uma 

dessas alterações está relacionada com maneira como os consumidores se 

conscientizam sobre os gastos que realizam diariamente (p. 334). 

 

Assim, para ensinar matemática para alunos Surdos, é fundamental considerar as 

práticas matemáticas existentes fora do contexto escolar com a utilização de concepções 

antropológico-culturais para que se possam compreender as marcas culturais Surdas, como, 

por exemplo, a experiência visual, a utilização da língua de sinais, a participação em 

comunidades e as lutas surdas por meio da elaboração de materiais didático-pedagógicos que 

auxiliem esses alunos na aprendizagem de conteúdos relacionados com a educação financeira 

de uma maneira dinâmica, interativa e motivadora. Enfim, é preciso construir um currículo 

matemático pautado na diferença Surda como uma construção cultural e histórica. 

Nesse sentido, é necessário considerar as possibilidades de ensino e aprendizagem 

para alunos Surdos, repensar as práticas existentes e reinventá-las a partir das concepções 

antropológico-culturais. E isso implica pensar na viabilidade das propostas educacionais em 

escolas ou classes de alunos Surdos, de modo que o processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática, em língua de sinais, seja mediado pelos professores da disciplina, observando-se 

os traços culturais
48

 da Comunidade Surda. Nesse direcionamento, a língua de sinais: 

(...) constitui-se como um dos traços identidários: as identidades dos sujeitos 

são construídas na língua e através dela. A diferença surda apresenta-se 

como uma construção histórica e social ancorada em práticas de significação 

e de representações compartilhadas entre os surdos. Os sentidos que os 

surdos dão a suas experiências constituem a sua cultura (FORMOZO, 2008, 

p. 9). 

 

É importante considerar que a qualidade do processo de ensino e aprendizagem em 

matemática não depende somente de sua característica, isto é, se o ensino oferecido é 

tradicional ou moderno, mas do que é fazer matemática com a utilização do raciocínio lógico, 

da criatividade e da habilidade para que os alunos Surdos, bem como os ouvintes, possam 

aprender os conteúdos por meio de situações inovadoras, expandir a capacidade de tomar 

decisões, adquirir conhecimentos técnicos, desenvolver o espírito empreendedor, ter 

responsabilidades com o meio ambiente e com a preservação histórico-social do seu contexto 

                                                             
48

O traço cultural é uma marca distintiva que é definida pelos membros de um determinado grupo cultural. Esses 

traços formam-se como elementos ou características visíveis ou cognoscíveis a partir da prática dos membros 

desse grupo, fornecendo a sua identidade cultural. Ao salientar-se a busca dos traços culturais de uma 

determinada cultura, concede-se mais valor aos elementos que a constituem do que às relações que são 

estabelecidas, bem como ao sentido do agir dos membros pertencentes a grupos culturais distintos (ROSA, 

2010). 
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cultural, espírito de solidariedade e iniciativa técnico-científicas para a resolução de 

problemas e desenvolvimento de processos relacionados com a vida profissional e cotidiana. 

Dessa maneira, é importante que as instituições escolares disponibilizem uma prática 

educativa e pedagógica que possibilite para os alunos Surdos, o acesso à sua cultura para que 

possam enfrentar uma realidade cada vez mais complexa que demanda a apropriação e as 

trocas entre os saberes cotidianos com aqueles adquiridos nos ambientes escolares. Por 

exemplo, as escolas especiais, que promovem a educação bilíngue, oferecem um atendimento 

diferenciado para os seus alunos, podendo, também, trabalhar como um suporte para as 

instituições de ensino regulares, pois existe a necessidade da: 

(...) adoção de uma nova postura educacional. Um novo paradigma se faz 

necessário para o desenvolvimento de criatividade desinibida e que conduz a 

novas formas de relações interculturais que devem proporcionar o espaço 

adequado para a equidade social e cultural (D’AMBROSIO, 1999, p. 90). 

 

De acordo com essa asserção, por meio da educação bilíngue para alunos Surdos, é 

possível exercitar uma maneira de pensar e de fazer Matemática que se difere daquela 

utilizada na perspectiva ouvinte, pois é fundamentada em um processo de ensino e 

aprendizagem visual que utiliza um currículo flexível e adaptado para a realidade 

sociocultural desses alunos, bem como trabalha com profissionais qualificados e fluentes em 

Libras. 

A partir do conceito de diferença como uma construção social e histórica, permeada 

por relações de poder, é importante que a cultura e a história dos Surdos sejam partes 

integrantes do currículo escolar para que os professores de Matemática possam explorar os 

conhecimentos reconhecidos academicamente, mas, sobretudo, compreender a Cultura Surda 

e a sua história, bem como ensinar em contextos bilíngues que utilizam a Libras e a língua 

portuguesa, pois as escolas podem valorizar a riqueza e os detalhes da Cultura Surda. 

O entendimento de que os Surdos pertencem a uma cultura que tem a sua própria 

língua possibilita a compreensão de que não são deficientes, mas diferentes, pois têm uma 

maneira distinta de perceber o mundo em relação à sociedade ouvinte. Por exemplo, Wilcox 

(1994) argumenta que os problemas enfrentados pelos Surdos não são físicos e intrínsecos a 

esses indivíduos, pois são de natureza política e relacional. Nesse sentido, esses problemas 

residem precisamente no contato dos Surdos com uma sociedade despreparada para recebê-

los. 

De acordo com esse contexto, um dos principais objetivos desse estudo estava 

relacionado com a investigação, exploração e descrição do contexto de um ambiente escolar 

democrático relacionado com a Cultura Surda e que foi composto por participantes que se 
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comunicam em Libras. Outro objetivo foi auxiliar os professores das redes de ensino que 

atendem alunos Surdos na promoção do desenvolvimento de habilidades acadêmicas e 

profissionais para auxiliá-los em sua inserção na vida produtiva e no exercício da cidadania. 

É importante ressaltar que esse estudo foi influenciado pela argumentação do 

professor-pesquisador sobre a importância de valorizar o processo cognitivo dos alunos 

Surdos, bem como com relação às diferenças qualitativas de sua aprendizagem em conteúdos 

matemáticos relacionados com a educação financeira. Esta argumentação está de acordo com 

o ponto de vista de Marschark e Hauser (2008) que mostra que um ponto comum para a 

maioria dos alunos Surdos é a sua diversidade, pois as experiências que trazem para a sala de 

aula são variadas e, talvez, por causa dessas diferenças, esses alunos possam desenvolver 

estratégias de aprendizagem e métodos de resolução de problemas diferenciados. 

Dessa maneira, essa dissertação procurou apresentar uma proposta de investigação 

com referência em uma metodologia de ensino diferenciada para a Educação Financeira 

baseada nos pressupostos do Programa Etnomatemática. Essa abordagem metodológica 

também se fundamentou nos pressupostos da Educação Matemática, pois o professor-

pesquisador buscou respostas para o como e o porquê, tendo como objetivo descrever e 

analisar a problemática desse estudo de uma maneira holística. 

Para atingir esse objetivo, o professor-pesquisador conduziu uma pesquisa de caráter 

qualitativo para que pudesse analisar as atividades propostas, durante a realização do trabalho 

de campo, realizadas por duas turmas de alunos Surdos de acordo com os fundamentos da 

teoria fundamentada nos dados, que é uma abordagem qualitativa que “se desenvolve numa 

situação natural, é rica em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a 

realidade de forma complexa e contextualizada” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 18). 

Consequentemente, as codificações realizadas corresponderam à transformação dos 

dados brutos por meio do agrupamento e da enumeração de características gerais que 

possibilitaram a determinação das informações que foram obtidas durante a condução do 

trabalho de campo desse estudo. Consequentemente, por meio dessas codificações, as 

categorizações foram elaboradas para facilitarem as interpretações e as inferências que foram 

realizadas pelo professor-pesquisador com o objetivo de responder à questão de investigação 

desse estudo. 

Por outro lado, o processo de ensino e aprendizagem em matemática, muitas vezes, 

assume um papel de exclusão, pois nas: 

(...) sociedades capitalistas, a escola justifica e produz desigualdades. Para 

este objetivo intervêm diversos elementos, incluindo percursos escolares, 



238 

 

comportamentos racistas, consolidação de elites, sansões disciplinares, 

irrelevância das matérias curriculares para a vida das pessoas, deficiência e 

falta de eficácia das Escolas. (...) a escola reproduz relações autoritárias, 

classistas, racistas, e patriarcais. Isto (...) é constituído pelo autoritarismo dos 

pais e o autoritarismo da produção, distribuição e consumo do 

conhecimento. Conhecimento em si, e por si, não é democrático (TORRES, 

2001, p.171-172). 
 

De acordo com essa asserção, é importante discutir o conhecimento matemático, 

relacionado com os conteúdos da educação financeira, no planejamento das atividades 

curriculares, pois visa o desenvolvimento de objetivos e metas para uma melhor compreensão 

de seus significados para que os alunos Surdos e, também, ouvintes possam utilizá-los em 

novas situações e questionar as suas possibilidades em outras práticas matemáticas como 

aquelas presentes no cotidiano. 

Dessa maneira, é importante que os alunos Surdos percebam que a matemática está 

presente nos fenômenos diários e nas práticas sociais para que possam resolver os problemas 

presentes em seu cotidiano. Assim, existe a necessidade da implementação de uma proposta 

de ensino e aprendizagem que busque a contextualização para combinar o ensino com os 

problemas oriundos da sociedade e de outras disciplinas, proporcionando aos alunos Surdos 

sentido e apropriação do conhecimento por meio da ação pedagógica da etnomatemática. 

Nesse direcionamento, 

Contextualizar: ato de colocar no contexto. Do latim contextu. Colocar 

alguém a par de algo, alguma coisa, uma ação premeditada para situar um 

indivíduo em um lugar no tempo e no espaço desejado, encadear ideias em 

um escrito, constituir o texto no seu todo, argumentar (TUFANO, 2001, p. 

40). 
 

Similarmente, D’Ambrosio (2009) argumenta que as escolas devem aproveitar os 

conhecimentos matemáticos trazidos pelos alunos de suas experiências diárias, como, por 

exemplo, o conhecimento do trabalho cotidiano que é rico em contextualização da 

matemática. A partir da utilização dessas vivências, os professores podem introduzir novos 

conteúdos, respeitando a sua construção histórica no contexto matemático. Por conseguinte, 

os professores podem vincular o desenvolvimento da matemática aos fatos sociais, culturais, 

econômicos, ambientais e políticos. 

Existe, então, a necessidade de se pensar na educação matemática de alunos Surdos, 

que são indivíduos sociais diferentes que possuem uma língua, uma cultura, bem como 

identidades múltiplas, que são social, cultural e politicamente construídas (MORAIS; 

LUNARDI-LAZZARIN, 2009). Dessa maneira, os Surdos são considerados indivíduos 

plurais e multifacetados, cujas identidades são construídas no encontro com outros Surdos que 
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utilizam a língua de sinais. Essa identidade está relacionada com uma maneira de se 

constituírem como um grupo cultural específico, cujas diferenças fortalecem politicamente a 

língua de sinais, a cultura e a comunidade Surda (MÜLLER, 2012). 

Dessa maneira, a etnomatemática promove a reflexão sobre o processo de ensino e 

aprendizagem em matemática com relação aos conteúdos e métodos, bem como sobre o papel 

dessa área de conhecimento na construção da cidadania. Nesse direcionamento, o propósito da 

etnomatemática é de evidenciar e analisar uma proposta contextualizadora da cultura Surda e 

do meio social dos alunos Surdos. Então, Rosa (2010) argumenta que a etnomatemática 

procura relacionar a matemática escolar com o cotidiano, pois para que os alunos possam 

aprender matemática, existe a necessidade de que analisem os fenômenos presentes em suas 

próprias comunidades. 

Finalizando, essa proposta para a ação pedagógica da etnomatemática para o 

desenvolvimento da educação financeira de alunos Surdos que se comunicam em Libras 

demanda dos agentes envolvidos no processo educacional, em especial dos professores, um 

envolvimento educacional que lhes permitam analisar o processo de ensino e aprendizagem 

com base em um discurso crítico e fundamentado na prática e na teoria, visando possibilitar o 

desenvolvimento de espaços democráticos de reflexão para que esses alunos possam se 

apropriar dos conteúdos matemáticos de educação financeira de uma maneira crítica e 

reflexiva para que possam participar ativamente da sociedade exercendo plenamente a sua 

cidadania. 

 

  



240 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALBRES, N. A. História da língua brasileira de sinais em Campo Grande – MS. Petrópolis, 

RJ: Editora Arara Azul, 2005. 

ALLEN, T. E. Demographics and national achievement levels for deaf and hard of hearing 

students: Implications for mathematics reform. In Dietz C. H. (Ed.). Moving toward the 

standards: A national action plan for mathematics education reform for the deaf. Washington 

DC: Pre-College Programs, Gallaudet University, 1995. pp. 41-49. 

ALMEIDA, W. G. Introdução à língua brasileira de sinais. Ilhéus, BA: UAB/UESC, 2013. 

ALMEIDA, M. E.; ALMEIDA, M. P. Revista Philologus, Ano 18, N° 54 – Suplemento: 

Anais da VII JNLFLP. Rio de Janeiro, RJ: CiFEFiL, 2012. 

ALPENDRE, E. V. Concepções sobre surdez e linguagem e o aprendizado de leitura. 

Curitiba, PR: PDE, 2008. 

ALVES, G. M. As contribuições da etnomatemática e da perspectiva sociocultural da 

história da matemática para a formação da cidadania dos alunos de uma turma do 8.º ano do 

ensino fundamental por meio do ensino e aprendizagem de conteúdos da educação 

financeira. Dissertação (Mestrado). Departamento de Matemática. Ouro Preto, MG: UFOP, 

2014. 

ANDREIS-WITKOSKI, S. Educação de surdos e preconceito. Curitiba, PR: CRV, 2012. 

ANSELL, E.; PAGLIARO, C. M. The relative difficulty of signed arithmetic story problems 

for primary level deaf and hard-of-hearing students. Journal of Deaf Studies and Deaf 

Education, v. 11, n. 2, p. 153-170, 2006. 

ARNOLDO JUNIOR, H. Estudo do desenvolvimento do pensamento geométrico por alunos 

surdos por meio do multiplano no ensino fundamental. Dissertação de Mestrado.  Educação 

em Ciências e Matemática. Faculdade de Física. Porto Alegre, RS: Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS, 2010. 

AUSTIN, G. F. Knowledge of selected concepts obtained by an adolescent deaf population. 

American Annals of the Deaf, v. 120, p. 360-370, 1975. 

BAGGIO, M. A.; ERDMANN, A. L. Teoria Fundamentada nos dados ou grounded theory e o 

uso na investigação em enfermagem no Brasil. Revista de Enfermagem Referência, III série, 

nº 3, pp. 177-185, 2011. 

BAILEY, D. H., SIEGLER, R. S.; GEARY, D. C Early predictors of middle school fraction 

knowledge. Developmental Science, v. 17, n. 5, p. 1-11, 2014. 

BARBOSA, H. O desenvolvimento de conceitos e procedimentos numéricos de crianças 

surdas e não-surdas de idade pré-escolar. Relatório Final de Pós-Doutorado. Brasília, DF: 

CNPq, 2008. 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa, Portugal: Edições 70, 2006. 



241 

 

BARHAM, J.; BISHOP, A. Mathematics and the deaf child. In: DURKIN, K. & SHIRE, B. 

(Orgs.). Language in mathematical education: research and Practice. Philadelphia, PA: Open 

University Press, 1991. 

BARROS; A. J. S.; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de metodologia: um guia para a 

iniciação científica. São Paulo, SP: Makron Books, 2000. 

BARROSO, D. F. Uma proposta de curso de serviço para a disciplina matemática 

financeira: mediada pela produção de significados dos estudantes de administração. 

Dissertação de Mestrado Profissional em Educação Matemática. Programa de Pós-Graduação 

em Educação Matemática. Juiz de Fora, MG: Universidade Federal de Juiz de Fora, 2013. 

BARTUNEK, J. M.; SEO, M. Qualitative research can add new meanings to quantitative 

research. Journal of Organizational Behavior, v. 23, n. 2, p. 237-242, 2002. 

BERNARDINO, E. L. A. O uso de classificadores na língua de sinais brasileira. Revista 

Virtual de Estudos da Linguagem - ReVEL, v. 10, n. 19, p. 250-280, 2012. 

BERTOLI, V. O ensino da matemática para alunos surdos. Anais do III Simpósio de Ensino 

de Ciência e Tecnologia. Ponta Grossa, PR: SINECT. pp.1-8, 2012. 

BISOL, C. A.; VALENTINI, C. B. Surdez e deficiência auditiva - qual a diferença? Objeto 

de Aprendizagem Incluir. UCS/FAPERGS, 2011a. Disponível em 

<<http://www.grupoelri.com.br/Incluir/downloads/OA_SURDEZ_Surdez_X_Def_Audit_Tex

to.pdf>>. Acesso em 20 de Junho de 2015. 

BISOL, C. A.; VALENTINI, C. B.O Alfabeto manual. Objeto de Aprendizagem Incluir – 

UCS/FAPERGS, 2011b. Disponível em: 

<http://www.grupoelri.com.br/Incluir/downloads/OA_SURDEZ_Alfabeto_Manual_Texto.pdf

.> Acesso em 07 de Setembro de 2015. 

BLATTO-VALLEE, G.; KELLY, R.R., GAUSTAD, M.G., PORTER, J, FONZI, J. Spatial-

relational representation in mathematical problem-solving by deaf and hearing students. 

Journal of Deaf Studies and Deaf Education, v. 12, p. 432–448, 2007. 

BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Características da investigação qualitativa. In BOGDAN, R.; 

BIKLEN, S. (Eds.) Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos 

métodos. Porto, Portugal, Porto Editora, 1994. pp. 47-51.  

BONE, A. A., CARR, J. A., DANIELE, V. A., FISHER, R., FONES, N. B. INNES, J. I., 

MAHER, H. P., OSBORN. H. G.; ROCKWELL, D. L.  Promoting a clear path to technical 

education. Washington, D.C. Model Secondary School for the Deaf, 1984. 

BOMFIM, D. A.  Curso de formação em libras: educação e surdez - 1a.etapa. Paracatu, MG: 

SME/PMP, 2011. 

BORDINHON, T. Filosofias educacionais para Surdos. Trabalho apresentado no X 

Congresso de Educação do Norte Pioneiro. Jacarezinho, PA: UENP, 2010. Disponível em 

<<http://www.uenp.edu.br/trabalhos/cj/anais/congressoEducacao2010/Thiago%20Bordinhon

%20(2).pdf>> Acesso em 12 de Agosto de 2015. 

BRASIL. Diretrizes e bases da educação nacional. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf>>. Acesso em 12 de outubro 

de 2014. 

http://www.grupoelri.com.br/Incluir/downloads/OA_SURDEZ_Surdez_X_Def_Audit_Texto.pdf
http://www.grupoelri.com.br/Incluir/downloads/OA_SURDEZ_Surdez_X_Def_Audit_Texto.pdf
http://www.uenp.edu.br/trabalhos/cj/anais/congressoEducacao2010/Thiago%20Bordinhon%20(2).pdf
http://www.uenp.edu.br/trabalhos/cj/anais/congressoEducacao2010/Thiago%20Bordinhon%20(2).pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf


242 

 

BRASIL. Educação especial: deficiência auditiva. Série atualidades pedagógicas. Brasília, 

DF: SEE/MEC, 1997a. 

BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: matemática. Brasília: MEC/SEF, 1997b. 

BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: matemática. Brasília: MEC/SEF, 1998a. 

BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: adaptações curriculares. Brasília, DF: 

MEC/SEF/SEESP, 1998b. 

BRASIL. Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989. Dispõe sobre a Política Nacional para a 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Decreto 3.298 de 20 de Dezembro de 1999 e 

Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Disponível em: 

<<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm>>. Acesso em 12 de Abril de 

2015. 

BRASIL. Decreto n° 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Disponível em << 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm>>. Acesso em 

12 de Abril de 2015. 

BRASIL. Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais: 

Libras. Art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Decreto n
o
 5.626, de 22 de 

dezembro de 2005. Disponível em <<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2005/decreto/d5626.htm>>. Acesso em 12 de Abril de 2015. 

BRASIL. Documento subsidiário à política de inclusão. Brasília, DF: MEC/SEF, 2005. 

BRASIL. Orientações Curriculares para o Ensino Médio. Brasília, DF: MEC/SEB, 2006a. 

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_02_internet.pdf>. 

Acesso em 13 de Outubro de 2015. 

BRASIL. Saberes e práticas da inclusão: desenvolvendo competências para o atendimento às 

necessidades educacionais especiais de alunos surdos. Brasília: MEC/SEE, 2006b.  

BRASIL. Manual da aprendizagem: o que é preciso saber para contratar o aprendiz – 4. ed. – 

Brasília: MTE, SIT, SPPE, ASCOM, 2009. 

BRASIL. Características gerais da população, religião e pessoas com deficiência. Brasília, 

DF: IBGE, 2012. 

BRASIL. Manual de procedimentos em audiometria tonal limiar, logoaudiometria e medidas 

de imitância acústica. Brasília, DF: Conselho Federal de Fonoaudiologia, 2013. 

BRASIL. Estudos sobre deficiência auditiva e surdez. Brasília, DF: MEC, 2013?. Disponível 

em<<http://lms.ead1.com.br/webfolio/Mod6625/estudos_sobre_a_deficiencia_auditiva_e_sur

dez_v2.pdf>>. Acesso em 10 de Maio de 2015. 

BRASIL. Relatório sobre a política linguística de educação bilíngue: língua brasileira de 

sinais e língua portuguesa. Brasília, DF: MEC/SECADI, 2014. 

BRASIL. Lei Nº 13.146, De 6 De Julho De 2015.  Dispões sobre Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência. Disponível em <<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2015/lei/l13146.htm>> Acesso em 25 de Janeiro de 2017. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument


243 

 

BREGONCI, A. M. Os surdos, os movimentos sociais e a educação de jovens e adultos. 

Revista FACEVV, v. 8, p. 04-24, 2012. 

BRITO, L. F. Integração social e educação de surdos. Rio de Janeiro, RJ: BABEL Editora, 

1993. 

BULL, R. Deafness, numerical cognition, and mathematics. In MARSCHARK, M.; 

HAUSER, P. (Eds.).Deaf Cognition: foundations and Outcomes. New York, NY: Oxford 

University Press, 2008. pp. 170-200. 

CACCAMISE, F.; LANG, H. Signs for science and mathematics: a resource book for 

teachers and students. Rochester, NY: National Technical Institute for the Deaf, 2000. 

CAMPOS, A. B. Investigando como a educação financeira crítica pode contribuir para 

tomada de decisões de consumo de jovens-indivíduos-consumidores. Mestrado Profissional 

em Educação Matemática. Juiz de Fora, MG: Universidade Federal de Juiz de Fora, 2013.  

CAPOVILLA, F. C. Filosofias educacionais em relação ao Surdo: do oralismo à comunicação 

total ao bilinguismo. Revista Brasileira de Educação Especial, v. 6, n. 1, p. 99-116, 2000. 

CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da 

língua de sinais brasileira. São Paulo, SP: EDUSP, 2001. 

CARNEIRO, K. T. A. Cultura Surda na aprendizagem matemática da sala de recurso do 

Instituto Felipe Smaldone: uma abordagem etnomatemática. Anais do 4º Congresso 

Brasileiro de Etnomatemática. Belém, PA: ICEm4, 2012. 

CARVALHO, V de. Educação Matemática: Matemática & Educação para o Consumo. 

Dissertação de Mestrado. Campinas, SP: Unicamp, 1999. 

CARVALHO, P. V. História dos surdos no mundo. Lisboa, Portugal: Editora Surd’Universo, 

2007. 

CASSIANI, S. H. B. Buscando significado para o trabalho: o aperfeiçoamento profissional 

sob a perspectiva de enfermeiras. Ribeirão Preto, 1994. Tese de Doutorado. Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, SP: Universidade de São Paulo. 

CHAN, W.; LEU, Y. Exploring group wise conceptual deficiencies of fractions for fifth and 

sixth graders in Taiwan. Journal of Experimental Education, v. 76, p. 26-57, 2007. 

CICCONE, M. Comunicação total. Rio de Janeiro, RJ: Cultura Médica, 1990. 

COFFEY, A.; ATKINSON, P. Making sense of qualitative data: complementary research 

strategies. Thousand Oaks, CA: Sage, 1996. 

CONRAD, K. R.; BARANI, E. Educação e surdez: um resgate histórico pela trajetória 

educacional dos surdos no Brasil e no mundo. Revista Virtual de Cultura Surda e 

Diversidade, n. 8, 2011. Disponível em: <<http://editora-arara-

azul.com.br/novoeaa/revista/?p=591>>. Acesso em 15 de Maio de 2015. 

COSTA, E. A. S. Analisando algumas potencialidades pedagógicas da história da 

matemática no ensino e aprendizagem da disciplina desenho geométrico por meio da teoria 

fundamentada. Dissertação de Mestrado Profissional em Educação Matemática. 

Departamento de Matemática. Ouro Preto, MG: Universidade Federal de Ouro Preto, 2013. 

http://editora-arara-azul.com.br/novoeaa/revista/?p=591
http://editora-arara-azul.com.br/novoeaa/revista/?p=591
http://www.ppgedmat.ufop.br/arquivos/dissertacoes_2013/Evandro%20Alexandre%20da%20Silva%20Costa.pdf
http://www.ppgedmat.ufop.br/arquivos/dissertacoes_2013/Evandro%20Alexandre%20da%20Silva%20Costa.pdf
http://www.ppgedmat.ufop.br/arquivos/dissertacoes_2013/Evandro%20Alexandre%20da%20Silva%20Costa.pdf


244 

 

COURA, F. A. Inglês na palma da mão: letramento crítico e ensino de inglês para alunos 

surdos. 2016. 172 f. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada) – Programa de Pós-

graduação em Estudos Linguísticos, Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas 

Gerais, Belo Horizonte, 2016. Disponível em: 

<http://150.164.100.248/poslin/defesas/1731M.pdf> Acesso em: 07 abr. 2016. 

D’AMBROSIO, U. Etnomatemática. São Paulo, SP: Editora Ática, 1990. 

D’AMBROSIO, U. Etnomatemática: um programa. Educação Matemática em Revista, v. 1, 

n. 1, p. 5-11, 1993. 

D’AMBROSIO, U. Ação pedagógica e etnomatemática como marcos conceituais para o 

ensino de matemática. In: BICUDO, M. A. V. (Org.). Educação matemática. São Paulo, SP: 

Moraes, 1994. 

D’AMBROSIO, U. Educação matemática: da teoria à prática. São Paulo, SP: Editora Papirus, 

1996.  

D’AMBROSIO, U. Etnomatemática: arte ou técnica de explicar e conhecer. São Paulo, SP: 

Editora Ática, 1998. 

D’AMBROSIO, U. Educação para uma sociedade em transição. São Paulo, SP: Papirus, 

1999. 

D’AMBROSIO, U. Que matemática deve ser aprendida nas escolas hoje? Teleconferência 

no programa PEC – Formação Universitária. São Paulo, 2002. 

D’AMBROSIO, U. História, etnomatemática, educação e modelagem. XI CIAEM – 

Blumenau, SC: FURB, 2003. 

D’AMBROSIO, U. Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade. 2ª. Edição. Belo 

Horizonte, MG: Autêntica, 2005. 

D’AMBROSIO, U. O programa etnomatemática: uma síntese. Acta Scientiae, v. 10, n. 1, p. 

7–16, 2008. 

D’AMBROSIO, U. Etnomatemática - elo entre as tradições e a modernidade. Belo 

Horizonte, MG: Autêntica, 2009. 

DANA, S.; PIRES, M. C. 10x sem juros. São Paulo, SP: Saraiva: Letras & Lucros, 2008. 

DALCIN, G. Psicologia da educação de Surdos. Florianópolis, SC: CCE/UFSC, 2009. 

DINIZ, H. G. A história da Língua de Sinais Brasileira (Libras): um estudo descritivo de 

mudanças fonológicas e lexicais. 2010. Dissertação (mestrado). Florianópolis, SC: UFSC 

2010. 

DIZEU, L. C. T. B.; CAPORALI, S. A. A língua de sinais constituindo o surdo como sujeito. 

Educação Social, v. 26, n. 91, p. 583-597, 2005. 

DORZIAT, A. Educação de surdos no ensino regular: inclusão ou segregação? Cadernos de 

Educação Especial, v. 2, n. 24, p. 77-85, 2004. 

EDWARDS, L.; CROCKER, S. Psychological process in deaf children with complex needs: 

an evidence-based practical guide. London, England: Jessica Kingsley Publishers, 2007. 

http://150.164.100.248/poslin/defesas/1731M.pdf


245 

 

FELIPE, T. A. LIBRAS em contexto: curso básico. Livro do estudante. Brasília, Ministério da 

Educação/Secretaria de Educação Especial, 2008. 

FERNANDES, E. A função do intérprete na escolarização do surdo. In Anais do II 

Congresso Internacional do INES. Rio de Janeiro, RJ: INES, 2003. pp. 87-98. 

FERNANDES, S. O que os Surdos adultos têm a dizer aos pais de crianças Surdas? Curitiba, 

PR: Secretaria da Educação do Estado do Paraná, 2012. Disponível em: 

<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1076-2.pdf>, Acesso em 20 de 

Março de 2017. 

FERNANDES, S. H. A. A.; HEALY, L. Expressando generalizações em Libras: álgebra 

nas mãos de aprendizes surdos. Cadernos Cedes, v. 33, n. 91, p. 349-368, 2013. 

FERREIRA, A. B. H. Miniaurélio Século XXI Escolar: O Minidicionário da língua 

portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000. 

FERREIRA BRITO, L. Integração social & educação de Surdos. Rio de Janeiro, RJ: 

Batel,1993. 

FLEMMING, D. M; LUZ, E. F.; MELLO, A. C. C. Tendências em educação matemática. 

Palhoça, SC: Editora Inisul Virtual, 2005. 

FOISACK, E. Deaf Children’s concept formation in mathematics. Paper presented at ACE-

DHH 2007 Conference Getting to the Point in Deaf Education. School of Teacher Education. 

Malmo, Sweden: Malmo University. Disponível em: 

http://dspace.mah.se/dspace/bitstream/2043/5258/1/Paper-presentation%2c%20ACE-

DHH%20-%20MUEP-pdf.pdf. Acesso em 20 de Janeiro de 2016. 

FONSECA, M. C. F. R. Educação matemática de jovens e adultos. Belo Horizonte, MG: 

Autêntica, 2002. 

FRAGOSO, S.; RECUERO, R.; AMARAL, A. Métodos de pesquisa para internet. Porto 

Alegre, RS: Sulina, 2011. 

FORMOZO, D. P. Currículo e educação de surdos. Faculdade de Educação. Dissertação de 

Mestrado em Educação. Pelotas, RS: Universidade Federal de Pelotas - UFPel. 

FRIAS, E. M. A. Inclusão escolar do aluno com necessidades educativas especiais: 

contribuições ao professor do ensino regular. Material didático. Paranavaí, PR: Secretaria de 

Estado da Educação do Paraná, 2008. 

FROSTAD, P. Deaf children’s use of cognitive strategies in simple arithmetic problems 

Educational Studies in Mathematics, v. 40, n, 2, p. 129-153, 1999. 

GALLERY, N., NEWTON, C.; PALM, C. Framework for assessing financial literacy and 

superannuation investment choice decisions. Australasian Accounting Business and Finance 

Journal, v. 5, n. 2, p. 3–22, 2011. 

GASQUE, K. C. G. D. Teoria fundamentada: nova perspectiva à pesquisa exploratória. In 

Suzana Pinheiro Machado Mueller. (Org.). Métodos para a pesquisa em ciência da 

informação. Brasília, DF: Thesaurus, 2007. pp. 107-142. 

http://www.porsinal.pt/index.php?ps=artigos&idt=artc&cat=28&idart=338
http://www.porsinal.pt/index.php?ps=artigos&idt=artc&cat=28&idart=338
http://dspace.mah.se/dspace/bitstream/2043/5258/1/Paper-presentation%2c%20ACE-DHH%20-%20MUEP-pdf.pdf
http://dspace.mah.se/dspace/bitstream/2043/5258/1/Paper-presentation%2c%20ACE-DHH%20-%20MUEP-pdf.pdf


246 

 

GEERTZ, C. J. Thick description: toward an interpretative theory of culture. In C. GEERTZ 

(Ed.).The interpretation of culture: selected essays. NewYork, NY: Basic Books, 1973. pp. 3-

30. 

GESSER, A. LIBRAS? Que língua é essa? crenças e preconceitos em torno da língua de 

sinais e da realidade surda. São Paulo, SP: Parábola Editorial, 2009. 

GIBBS, G. Análise de dados qualitativos. Porto Alegre, RS: Artmed, 2009. 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo, SP: Atlas, 1999. 

GIL, R. S. A. Educação matemática dos surdos: um estudo das necessidades formativas dos 

professores que ensinam conceitos matemáticos no contexto de educação de deficientes 

auditivos em Belém do Pará. Dissertação de Mestrado, Belém, PA: UFPA, 2008. 

GHIRARDI, M. I. G. Representações da deficiência e práticas de reabilitação: uma análise 

do discurso técnico. Tese (Doutorado em Psicologia). Instituto de Psicologia. São Paulo, SP: 

USP, 1999. 

GLASER, B. G. Theoretical sensitivity. Mill Valley, CA: Sociology Press, 1978. 

GLASER, B. G.; STRAUSS, A. L. The discovery of grounded theory: strategies for 

qualitative research. Chicago, IL.: Aldine, 1967. 

GOLDFELD, M. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva sócio-

interacionista. São Paulo, SP: Plexus, 2002. 

GOMES, M. Pedagogia no século XVI: Pedro Ponce de Leon. São Paulo, SP: Minuano 

Cultural, 2008. 

GREGORY, S. Mathematics and deaf children. In S. GREGORY, P. KNIGHT, W. 

MCCRACKEN, S. POWERS, L. WATSON (Eds.). Issues in deaf education. London, 

England: Fulton, 1998. pp.119-128. 

GUNTHER, H. Pesquisa qualitativa v. pesquisa quantitativa: esta é a questão? Psicologia: 

Teoria e Pesquisa, v. 22, n. 2, p. 201-209, 2006. 

HALL, J. Book reviews on teaching mathematics to deaf children. Deafness and Educational 

International, v. 7, n. 3, p. 173-176, 2005. 

HERMÍNIO, P. H. Matemática Financeira - Um enfoque da resolução de problemas como 

metodologia de ensino e aprendizagem. Dissertação de Mestrado. UNESP, Rio Claro, 2008. 

HONORA, M.; FRIZANCO, M. L. E. Livro ilustrado de Língua Brasileira de Sinais: 

desvendando a comunicação usada pelas pessoas com surdez. II Título. São Paulo, SP: 

Ciranda Cultural, 2009. 

ITIRO. A. EAD Libras: tema 3 - Parâmetros da língua brasileira de sinais. São Paulo, SP: 

Universidade Camilo Castelo Branco - Unicastelo, 2013. 

JANNUZZI, G. S. M. Primeiras iniciativas de encaminhamento da questão. A educação do 

deficiente no Brasil: dos primórdios ao início do século XXI. Campinas, SP: Autores 

Associados, 2004. 

JAVARONI, S. L.; SANTOS, S. C.; BORBA, M. C. Tecnologias digitais na produção e 



247 

 

análise de dados qualitativos. Educação Matemática Pesquisa, v.13, n. 1, p. 197-218, 2011. 

JOHNSON, K. Miscommunication in interpreted classroom interaction. Sign Language 

Studies, v. 70, n. 1, p. 1-34, 1991. 

KELLY, R. R.; GAUSTAD, M. G. Deaf college students’ mathematical skills relative to 

morphological knowledge, reading level, and language proficiency. Journal of Deaf Studies 

and Deaf Education, v. 12, n. 1, p. 25-37, 2007. 

KELLY, R.; LANG, H.; PAGLIARO, C. Mathematics word problem solving for deaf 

students: a survey of perceptions and practices in grades 6-12. Journal of Deaf Studies and 

Deaf Education, v. 8, n. 2, p. 104-119, 2003. 

KISTEMANN, JR. M. A. Sobre a produção de significados e a tomada de decisão de 

indivíduos-consumidores. Tese de Doutorado. Rio Claro, SP: UNESP, 2011. 

KLIMA, E. S.; BELLUGI, U. The signs of language. Cambridge, MA: Harvard Universiy 

Press, 1979. 

KNIJNIK, G.; WANDERER, F.; OLIVEIRA, C. J. Etnomatemática, currículo e formação de 

professores. Santa Cruz do Sul, RS: EDUNISC, 2004. 

KNIJNIK, G.; WANDERER, F.; GIONGO, I. M.; DUARTE, C. G. Etnomatemática em 

movimento. Belo Horizonte, MG: Autêntica, 2012. 

KOZLOWSKI, L. O modelo bilíngue-bicultural na educação do surdo. Distúrbios da 

Comunicação, v. 7, n. 2, p. 147-156, 1995. 

KOZLOWSKI, L. A educação bilíngue-bicultural do surdo. In LACERDA, C. B. 

NAKAMURA, H.; LIMA, M. C. (Orgs.). Fonoaudiologia: surdez e abordagem bilíngue. São 

Paulo, SP: Plexus, 2000. pp. 8-102. 

KRITZER, K. Family mediation of mathematically based concepts while engaged in a 

problem-solving activity with their young deaf children. The Journal of Deaf Studies and 

Deaf Education, v. 13, n. 4, p. 503-517, 2008. 

KYLE, J. O ambiente bilíngue: alguns comentários sobre o desenvolvimento do bilinguismo 

para os surdos. In: SKLIAR, C. (Org.). Atualidade da educação bilíngue para surdos: 

processos e projetos pedagógicos. Porto Alegre, RS: Mediação, 1999. pp. 15-26. 

KURTH, J. Western civilization, our tradition. The Intercollegiate Review, p. 5-13, 2004.  

LABORIT, E. O voo da gaivota. São Paulo, SP: Best Sellers, 1994. 

LACERDA, C. B. F. O intérprete de língua de sinais em sala de aula: experiência de atuação 

no ensino fundamental. Contrapontos, v. 5, n. 3, p. 353-367, 2005. 

LACERDA, C. B. F. Um pouco da história das diferentes abordagens na educação dos 

surdos. Caderno CEDES, v. 19, n. 46, 1998. Disponível em: 

<<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32621998000300007>>. 

Acesso em 20 de Junho de 2015. 



248 

 

LANG, H.; PAGLIARO, C. M. Factors predicting recall of mathematics terms by deaf 

students: Implications for teaching. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, v. 12, n. 4, 

p. 449-460, 2007. 

LEEDY, P. D.; ORMROD, J. E. Practical research: planning and design. New Jersey, NJ: 

Pearson, 2010. 

LEITE, E. M. C. Os papéis do intérprete de Libras na sala de aula inclusiva. Coleção Cultura 

e Diversidade. Petrópolis, RJ: Editora Arara Azul, 2009. 

LELIS, M. G. Educação financeira e empreendimento. V:içosa, MG: Centro de Produções 

Técnicas, 2006. 

LEYBAERT, J.; VAN CUTSEM, M. Counting in sign language. Journal of Experimental 

Child Psychology, v. 81, p. 482–501, 2v.002. 

LIMONGI-FRANÇA, A. C. Práticas de recursos humanos – PRH: conceitos, ferramentas e 

procedimentos. São Paulo, SP: Atlas, 2007. 

LUCCI, C. R., ZERRENNER, S. A., VERRONE, M. A. G.; SANTOS, S. C. A. Influência da 

educação financeira nas decisões de consumo e investimento dos indivíduos. Anais do IX 

Seminário em Administração. São Paulo, SP: SEMEAD, 2006. 

LUCKNER, J. L.; MCNEILL, J. H. (1994).Performance of a group of deaf and hard of 

hearing students and a comparison group of hearing students on a series of problem solving 

tasks. American Annals of the Deaf, 139, p. 371-377, 1994. 

LÜDKE, M., ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São 

Paulo, SP: E.P.U., 1986. 

LYMAN, R. C.; O’ BRIEN, M. J. Cultural traits: units of analysis in early twentieth-century 

anthropology. Journal of Anthropological Research, v. 59, p. 225-250, 2003. 

MACHADO, P. C. A política educacional de integração/inclusão: um olhar do egresso 

surdo. Florianópolis, SC: UFSC, 2008. 

MALLOY, C. E. (2002). Democratic access to mathematics through democratic education. 

An introduction. In L. D. ENGLISH (Ed.). Handbook of international research in 

mathematics education. Mahwah, NJ: Erlbaum, 2002. pp. 17-25. 

MANTOAN, M. T. E. Inclusão promove a justiça. Revista Nova Escola Online. São Paulo, 

SP: Abril. Disponível em: http://acervo.novaescola.org.br/formacao/maria-teresa-egler-

mantoan-424431.shtml. Acessado em 12 de Março de 2017. 

MARKEY, C. An investigation into the use of structured games to teach early fraction 

concepts to students who are deaf or hard of hearing. Unpublished master thesis. Griffith 

University. Mt. Gravatt Campus. Brisbane, Australia, 2003. 

MARSCHARK, M.; EVERHART, V. S. Problem solving by deaf and hearing children: 

Twenty questions. Deafness and Education International, 1, 63-79, 1999. 

MARSCHARK, M.; HAUSER, P. C. Cognitive underpinnings of learning by deaf hard-on-

hearing students: differences, diversity, and directions. In MARSCHARK, M. e HAUSER, P. 



249 

 

C. (Eds.).Deaf cognition: foundations and outcomes. New York, NY: Oxford University 

Press, 2008. pp. 3-23. 

MARTINS, J. P. Educação financeira ao alcance de todos: adquirindo conhecimentos 

financeiros em linguagem. São Paulo, SP: Fundamento Educacional, 2004. 

MENDONÇA, C. S. S. S. Classificação nominal em Libras: um estudo sobre os chamados 

classificadores. Dissertação de Mestrado em Linguística, Instituto de Letras. Brasília, DF: 

Universidade Federal de Brasília, 2016. 

MILES, M.B.; HUBERMAN, M. Qualitative data analysis: a sourcebook of new methods. 

Beverly Hills, CA: Sage Publications; 1994. 

MINAS GERAIS. A inclusão de alunos com surdez, cegueira e baixa visão na Rede Estadual 

de Minas Gerais; orientações para pais, alunos e profissionais da educação. Belo Horizonte: 

SEE/MG, 2008. 

MINAS GERAIS. Guia de Orientação da Educação Especial na rede estadual de ensino de 

Minas Gerais. Belo Horizonte, MG: SEE, 2014. 

MINAYO, M. C. S. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis, RJ: Editora 

Vozes, 1999. 

MIRANDA, C. J. A.; MIRANDA, T. L. O ensino de matemática para alunos surdos: quais os 

desafios que o professor enfrenta? REVEMAT, v.6, n. 1, p.31-46, 2011. 

MONTEIRO, A.; POMPEU JR., G. A matemática e os temas transversais. São Paulo, SP: 

Editora Moderna, 2001. 

MORAES, R. Uma tempestade de luz: a compreensão possibilitada pela análise textual 

discursiva. Ciência & Educação: Bauru, SP, v. 9, n. 2, p. 191-210, 2003. 

MORAIS, M. Z.; LUNARDI-LAZZARIN, M. L. Pedagogia e diferença: capturas e 

resistências nos discursos curriculares da educação de surdos. In: THOMA, A. da Silva; 

KLEIN, M. (Orgs.). Currículo e avaliação: a diferença surda na escola. Santa Cruz do Sul, 

RS: EDUNISC, 2009. pp. 16-31. 

MOUSLEY, K.; KELLY, R. Problem-solving strategies for teaching mathematics to deaf 

students. American Annals of the Deaf, v. 143, p. 325-336, 1998. 

MOURA, M. C. O surdo: caminhos para uma nova identidade. Rio de Janeiro, RJ: Revinter, 

2000. 

MÜLLER, J. I. Marcadores culturais na literatura surda: constituição de significados em 

produções editoriais surdas. Dissertação de Mestrado em Educação. Porto Alegre, RS: 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. 

NASSER, L.; PEREIRA, C. H. C.; VASSALO, J. P. G.; XAVIER, R. S.; DIAS, D. S. 

Matemática financeira no ensino fundamental: qual a sua importância e como a calculadora 

pode ajudar? In: IX Encontro Nacional de Educação Matemática. Belo Horizonte, MG: 

SBEM, 2007. 

http://lattes.cnpq.br/4694849346110414


250 

 

NEVES, M. J. A comunicação em matemática na sala de aula: obstáculos de natureza 

metodológica na educação de alunos surdos. Dissertação de Mestrado em Educação 

Matemática e Ciências - Universidade Federal do Pará, Belém, 2011. 

NÓVOA, A. Os professores e sua formação. Lisboa, Portugal: Dom Quixote, 1992. 

NUNES, T. Teaching mathematics to deaf children. London, England: Whurr, 2004. 

NUNES, T.; EVANS, D.; BARROS, R.; BURMAN, D. Promovendo o sucesso das crianças 

surdas em matemática: uma intervenção precoce. Cuadernos de Investigación y Formación 

em Educación Matemática, v. 8, n. 11, p. 263-175, 2013. 

NUNES, T.; MORENO, C. In the development of mathematical skills. In DONLAN, C. (Ed.). 

Is hearing impairment a cause of difficulties in learning mathematics? Is hearing impairment 

a cause of difficulties in learning mathematics? Hove, England: Psychology Press, 1998. pp. 

227-254. 

NUNES T.; MORENO, C. An intervention program for promoting deaf pupils’ achievement 

in mathematics. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, v. 7, n. 2, p. 120-133, 2002. 

OLIVEIRA, J. S. A comunidade surda: perfil, barreiras e caminhos promissores no processo 

de ensino aprendizagem em matemática. Dissertação de Mestrado em Educação Matemática. 

Rio de Janeiro, RJ: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, 

2005.  

OLIVEIRA, M. M. Como fazer pesquisa qualitativa. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.  

PADDEN, C.; HUMPHRIES, T. Deaf in America: voices from a culture. Cambridge: Harvard 

University Press, 1988. 

PAGLIARO, C. Mathematics preparation and professional development of deaf education 

teachers. American Annals of the Deaf, v. 143, n. 5, p. 373-379, 1998. 

PAGLIARO, C. Mathematics instruction and learning of deaf/hard-of hearing students: What 

do we know? Where do we go? In MARSCHARK, M.; SPENCER, P. (Ed.).Oxford handbook 

of deaf studies, language and education. v. 2. New York: Oxford University Press, 2010. pp. 

156-171. 

PAGLIARO, C. M.; ANSEL, E. Story problems in the deaf education classroom: frequency 

and mode of presentation. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, v. 7, n. 2, p. 107-119, 

2002. 

PAGLIARO, C.; KRITZER, K. Discrete mathematics in deaf education: a survey to 

determine knowledge and use. American Annals of the Deaf, v. 150, n. 3, p. 251-259, 2005. 

PASSOS, C. M. Etnomatemática e educação matemática crítica: conexões teóricas e práticas. 

Dissertação de Mestrado Belo Horizonte, MG: UFMG, 2008. 

PARO, V. H. Gestão democrática na escola pública. São Paulo, SP: Ática, 2000. 

PATTON, M. Q. Qualitative Evaluation and Research Methods. Newbury Park, CA: Sage 

Publications, 1990. 



251 

 

PEIXOTO, R. C. Algumas considerações sobre a interface entre a Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS) e a língua portuguesa na construção inicial da escrita pela criança surda. 

Campinas, SP: Caderno Cedes, v. 26, n. 69, p.205-229, 2006. 

PERLIN, G. T. História dos Surdos. Florianópolis, SC: UDESC/CEAD, 2002. 

PERLIN, G. T.; STROBEL, K. Teorias da educação e estudos surdos. Florianópolis, SC: 

CCE/UFSC, 2009. 

PICOLI, F. D. C. Alunos/as surdos/as e processos educativos no âmbito da educação 

matemática: problematizando relações de exclusão/inclusão 2010. Dissertação de Mestrado. 

Ensino de Ciências Exatas. Lajeado, RS: UNIVATES. 

PINTO, C. M. A teoria fundamentada como método de pesquisa. Trabalho apresentado no 

XII Seminário Internacional em Letras. Santa Maria, RS: UNIFRA, 2012. 

PINHEIRO, R. C.; ROSA, M. Uma perspectiva etnomatemática para o processo de ensino e 

aprendizagem de alunos Surdos. RPEM, v. 5, n. 9, p. 56-83, 2016. 

PIROZZI, G. P. A importância do lúdico e da atividade recreativa na educação de crianças. 

Oficina: Brinquedos & brincadeiras: unindo o passado ao presente. Anais do VIII Congresso 

de Educação de Salto: Educação Integral. Salto, SP: Secretaria da Educação - Prefeitura da 

Estância Turística de Salto. pp. 1-12 

PONTE, J. P. Filosofia da matemática na formação inicial de professores. In A. ESTRELA, 

R. FERNANDES, F. A. COSTA, I. NARCISO; O. VALÉRIO (Eds.), Contributos da 

investigação científica para a qualidade do ensino. Porto, Portugal: Sociedade Portuguesa de 

Ciências da Educação, 1997. pp. 257-265. 

POST, T. R.; BEHR, A.J.; LESH, R. The role of rational number concepts in the development 

of proportional reasoning skills. Washington, DC: Report n. NSF-DPE-8470177, 1984. 

QI, S.; MITCHELL, R. Large scale academic achievement testing of deaf and hard-of-

hearing students: past, present, and future. Paper presented at the annual meeting of the 

American Educational Research Association, Chicago, IL, 2007. 

QUADROS, R. M. O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua portuguesa. 

Secretaria de Educação Especial. Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos. 

Brasília: MEC/SEESP, 2004. Disponível em: 

<<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/tradutorlibras.pdf>>. Acesso em 12 de Agosto 

de 2015. 

QUADROS, R. M. A educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre, RS: Artes 

Médicas, 1997. 

QUADROS, R. M.; PERLIN G. T. T. Estudos Surdos II. Petrópolis, RJ: Arara Azul, 2007. 

QUADROS, R. M.; KARNOPP, L. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos. Porto 

Alegre, RS: ArtMed, 2004. 

 

QUADROS, R. M.; SCHMIEDT, M. L. P. Ideias para ensinar português para alunos surdos. 

Brasília, DF: MEC/SEESP, 2006. 

 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/tradutorlibras.pdf


252 

 

RAMNARAIN, U.A strategies-based problem solving approach in the development of 

mathematical thinking. Pythagoras, v. 57, p. 32-35, 2003. 

REDONDO, M. C. F.; CARVALHO, J. M. Deficiência auditiva. Brasília: MEC. Secretaria de 

Educação a Distância, 2000. 

RINALDI, G. Série deficiente auditiva. Brasília, DF: MEC/SEESP, 1998. 

ROSA, M. A mixed-methods study to understand the perceptions of high school leaders about 

English Language Learners (ELL) students: the case of mathematics. Tese de Doutorado. 

College of Education. Sacramento, CA: California State University, Sacramento - CSUS, 

2010. 

ROSA, M. Etnomatemática e a formação de professores de matemática. Palestra proferida no 

3ª SAMAT e 1º EEMASSP. Marabá, PA: FAMAT/UNIFESSPA, 2015. 

ROSA, M.; OREY, D. C. Vinho e queijo: etnomatemática e modelagem! BOLEMA, v. 16, n. 

20, p. 1-16, 2003. 

ROSA, M.; OREY, D. C. Tendências atuais da etnomatemática como um programa: rumo à 

ação pedagógica. ZETETIKÉ, v. 13, n. 23, 121-136, 2005. 

ROSA, M.; OREY, D. C. Abordagens atuais do programa etnomatemática: delinenando-se 

um caminho para a ação pedagógica. BOLEMA, v. 19, n. 26, p. 19-48, 2006. 

ROSA, M.; OREY, D. C. Cultural assertions and challenges towards pedagogical action of an 

ethnomathematics program. For the Learning of Mathematics, v. 27, n. 1, p. 10-16, 2007. 

ROSA, M.; OREY. D. C. Interlocuções Polissêmicas entre a etnomatemática e os distintos 

campos de conhecimento etno-x. Educação em Revista, v. 30, n. 03, p. 63-97, 2014. 

SÁ, N. R. L. Cultura, poder e educação de surdos. Manaus, AM: INEP, 2004. 

SACKS, O. Vendo vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. Tradução Teixeira Motta. São 

Paulo, SP: Companhia das Letras, 1998. 

SÁNCHEZ, C. M. La increible y triste historia de la sordera. Caracas, Venezuela: Editorial 

Ceprosord, 1990. 

SANTANA, A. P.; BERGAMO, A. Cultura e identidade surdas: encruzilhada de lutas sociais 

e teóricas. Educação Social, v. 26, n. 91, p. 565-582, 2005. 

SANTOS, M. B. Saberes de uma prática inovadora: investigação com egressos de um curso 

de licenciatura plena em matemática. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação 

em Educação em Ciências e Matemática. Porto Alegre: Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul, 2005.  

SCOTT-WILSON, R.A teacher’s journey into problem solving mathematics with deaf 

learners. Master in Education. Centre for Deaf Students. Faculty of Humanities. 

Johannesburg, South Africa: University of the Witwatersrand, 2009. 

SIEGLER, R. S., THOMPSON, C. A.; SCHNEIDER, M. An integrated theory of whole 

number and fractions development. Cognitive Psychology, v. 62, p. 273-296, 2011. 



253 

 

SILVA, I. R. As representações do surdo na escola e na família: entre a (in)viabilização da 

diferença e da deficiência. Tese de Doutorado. Campinas, SP: UNICAMP, 2005. 

SILVA, S. A. Conhecendo um pouco da história dos Surdos. Londrina, PR: UEL, 2009. 

Disponível em: 

<<http://www.uel.br/prograd/nucleo_acessibilidade/documentos/texto_libras.pdf>>. Acesso 

em 29 de Julho de 2015. 

SOFIATO, C.; REILY, L. Em busca de uma iconografia para a língua brasileira de sinais: um 

estudo histórico. Revista de Educação, v. 16, n. 2, p. 183-190, 2011. 

SKLIAR, C. Educação & exclusão: abordagens sócio-antropológicas em educação especial. 

Porto Alegre, RS: Editora Mediação, 1997. 

SKLIAR, C. A educação para surdos entre a pedagogia especial e as políticas para as 

diferenças: desafios e possibilidades na educação bilíngue para surdos. Rio de Janeiro, RJ: 

Instituto Nacional de Educação de Surdos, 1998a. 

SKLIAR, C. A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre, RS: Editora Mediação, 

1998b. 

SKLIAR, C. Atualidade da educação bilíngüe para surdos. Porto Alegre, RS: Mediação, 

1999. 

SKLIAR, C. Os estudos surdos em educação: problematizando a normalidade. In SKLIAR, C. 

(Org.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre, RS: Mediação, 2001. pp. 7-32. 

SKLIAR, C. Educação e exclusão: abordagens sócio antropológicas em educação especial.  

Porto Alegre, RS: Mediação, 2004. 

SOUZA, M. R.; GÓES, M. C. R. O ensino para Surdos na escola inclusiva: considerações 

sobre o excludente contexto de inclusão. In C. SKLIAR (Org.). Atualidade da Educação 

Bilíngue para Surdos. Porto Alegre, RS: Mediação, 1999. pp. 163-188. 

SOUZA, A. F.; TORRALVO, C. F. Aprenda a administrar o próprio dinheiro: coloque em 

prática o planejamento financeiro pessoal e viva com mais liberdade. São Paulo, SP: Saraiva, 

2008. 

STERNIN, G. Deaf and the holocaust. Sacramento, CA: American Sign Language University 

– ASLU, 2010. Disponível em: http://www.lifeprint.com/asl101/topics/holocaust.htm>. 

Acesso em 28 de Abril de 2017. 

STRAUSS, A. L.; CORBIN, J. Basics of qualitative research: grounded theory, procedures 

and techniques. Newbury, England: SAGE, 1990. 

STROBEL, K. L.; FERNANDES, S. Aspectos linguísticos da LIBRAS. Curitiba, PR: 

SEED/SUED/DEE, 1998. 

STROBEL, K. As imagens do outro sobre a cultura surda. Florianópolis. Editora UFSC. 

2008. 

STROBEL, K. História da educação de Surdos. Florianópolis, SC: UFSC, 2009. Disponível 

em:<<http://www.libras.ufsc.br/colecaoLetrasLibras/eixoFormacaoEspecifica/historiaDaEduc

http://www.uel.br/prograd/nucleo_acessibilidade/documentos/texto_libras.pdf
http://www.lifeprint.com/asl101/topics/holocaust.htm
http://www.libras.ufsc.br/colecaoLetrasLibras/eixoFormacaoEspecifica/historiaDaEducacaoDeSurdos/assets/258/TextoBase_HistoriaEducacaoSurdos.pdf


254 

 

acaoDeSurdos/assets/258/TextoBase_HistoriaEducacaoSurdos.pdf>>. Acesso em 12 de 

Agosto de 2015. 

SWANWICK, R.; ODDY, A.; ROPER, T. Mathematics and deaf children: an exploration of 

barriers to success. Deafness and Education International, v. 7, n. 1, p. 1-21, 2005. 

TANABE, M.; LUCEY, T. A. Interdisciplinary connections: teaching mathematics for social 

justice and financial literacy. Journal of Mathematics & Culture, v.9, n. 1, p. 8-118, 2015. 

TORRES, C. A. Democracia, educação e multiculturalismo, Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 

TITUS, J. The concept of fractional number among deaf and hard of hearing students. 

American Annals of the Deaf, v. 140, n. 3, p. 255-263, 1995. 

TRAXLER, C. The Stanford achievement test: national norming and performance standards 

for deaf and hard-of-hearing students. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, v. 5, p. 

337–348, 2000. 

TUFANO, W. Contextualização. FAZENDA, Ivani C. (Org.). Dicionário em construção: 

interdisciplinaridade. São Paulo, SP: Cortez, 2001. pp. 41. 

UNESCO. Declaração de Salamanca e enquadramento da ação na área das necessidades 

educativas especiais. Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais: Acesso 

em: Qualidade. UNESCO. Salamanca, Espanha: UNESCO, 1994. 

VALENTINI, C. B. Língua brasileira de sinais e educação de surdos. Caxias do Sul, RS: 

Educs, 2009. 

VAN DE WALLE, J. A. Elementary and middle school mathematics: teaching 

developmentally. Boston, MA: Pearson, 2004. 

VELOSO, E.; MAIA FILHO, V. Aprenda LIBRAS com eficiência e rapidez. Curitiba, PR: 

Mãos Sinais, 2009. 

VENAIL, F.; TRIGUEIROS-CUNHA, N. O que é uma surdez? Um zumbido? Genova, 

Suiça: Genova University, 2005. Disponível em <<http://www.cochlea.org/po/surdez>>. 

Acesso em 09 de Junho de 2015. 

VERGARA, S. C. Métodos de pesquisa em administração. São Paulo, SP: Atlas, 2006. 

WIEST, L. R., HIGGINS, H. J.; FROST, J. H. Quantitative literacy for social justice. Equity 

& Excellence in Education, v. 40, n, 1, p. 47-55, 2007. 

WILCOX, S. Struggling for a voice: an interactionist view of language and literacy in deaf 

education. In JOHN-STEINER, V., PANOFSKY, C. P.SMITH, L. W. (Eds.). Sociocultural 

approaches to language and literacy: an interactionist perspective. Cambridge, MA: 

Cambridge University Press, 1994. pp. 109-138. 

WITKOSKI, S. A. Surdez e preconceito: a norma da fala e o mito da leitura da palavra falada. 

Revista Brasileira de Educação, v. 14 n. 42, p. 565-575, 2009. 

WOOD, D., WOOD, H.; HOWARTH, P. Mathematical abilities of deaf school leavers. 

British Journal of Developmental Psychology, v. 54, p. 254-264, 1983. 

http://www.cochlea.org/po/content/view/full/584
http://www.cochlea.org/po/content/view/full/612
http://www.cochlea.org/po/surdez


255 

 

ZARFATY, Y.; NUNES, T.; BRYANT P. (2004).The performance of young deaf children in 

spatial and temporal number tasks. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, v. 9, n. 3, p. 

315-326, 2004. 

ZEVENBERGEN, R. (2002). Mathematics, social class and linguistic capital: an analysis of a 

mathematics classroom. In B. ATWEH; H. FORGASZ (Eds.).Social-cultural of mathematics 

education: an International perspective (n.p.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaumand 

Associates. 

 

  



256 

 

APÊNDICE 01 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA A ESCOLA 

 

 

 

 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Dados da Escola 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

 

Autorizo os Professores Rodrigo Carlos Pinheiro (Orientando) e Dr. Milton Rosa (Orientador) 

do Mestrado Profissional em Educação Matemática da UFOP a realizarem a pesquisa 

intitulada As Contribuições do Programa Etnomatemática para o Ensino e Aprendizagem de 

Educação Financeira para Alunos Surdos que se Comunicam em LIBRAS com os alunos das 

turmas do 2° ano A e 3° ano B da EJA dos turnos manhã e noite, respectivamente, de acordo 

com as tarefas e atividades previstas no projeto de pesquisa. 

 

 

 

Belo Horizonte, MG, _______de __________ de 2016. 

 

 

 

____________________________________________________ 

Nome do Diretor 

Diretor da Escola 
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APÊNDICE 02 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO(A) PROFESSOR(A) 

 

 

 

 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Dados da Escola 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

 

Autorizo os Professores Rodrigo Carlos Pinheiro (Orientando) e Dr. Milton Rosa (Orientador) 

do Mestrado Profissional em Educação Matemática da UFOP a realizarem a pesquisa 

intitulada As Contribuições do Programa Etnomatemática para o Ensino e Aprendizagem de 

Educação Financeira para Alunos Surdos que se Comunicam em LIBRAS com os alunos da 

turma do 2° ano A, turno manhã, na qual sou responsável, de acordo com as tarefas e 

atividades previstas no projeto de pesquisa. 

 

 

Belo Horizonte, MG, _______de __________ de 2016. 

 

 

 

____________________________________________________ 

Nome da Professora 

Professora de Matemática 
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APÊNDICE 03 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO PARA OS ALUNOS MENORES 

(DE 12 A 18 ANOS) 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Departamento de Matemática – DEMAT 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 

 

Prezado(a) Aluno(a), 

 

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada As contribuições 

do Programa Etnomatemática para o ensino e aprendizagem de Educação Financeira para 

alunos Surdos que se comunicam em LIBRAS. 

O nosso principal objetivo é verificar se as atividades elaboradas sobre os pressupostos 

do Programa Etnomatemática oferecem contribuições para o ensino e aprendizagem do 

conteúdo de Educação Financeira para alunos Surdos que se comunicam em Língua Brasileira 

de Sinais – LIBRAS. 

Esse trabalho de pesquisa será composto por 10 atividades, cada uma com 1h40 

minutos de duração, duas vezes por semana. Haverá também a realização de uma entrevista. 

Essas atividades serão aplicadas pelo professor-pesquisador em sala de aula. 

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. 

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, onde ficará trancado em arquivo físico de aço apropriado para esse fim pelo prazo de 

cinco anos, quando será incinerado. Esses materiais apenas serão consultados por pessoas 

diretamente envolvidas nesse estudo. 

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. 

Os riscos que poderão ocorrer no desenvolvimento desta pesquisa estão relacionados 

com o manuseio de tesoura e cola para a realização das atividades desenvolvidas 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 utilizadas tesouras sem ponta e cola não tóxica. 

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 sinta-se à vontade para a sua continuidade. 
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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 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 éticas, o endereço para contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) é 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 

Rodrigo Carlos Pinheiro 

Escola Estadual ______________________________ 

Fone: ____________________ e-mail: rodrigocarlos2011@hotmail.com 

 

 

Para ser preenchido pelo (a) aluno (a) 

 

Eu, _________________________________________________, fui informado (a) dos 

objetivos da presente pesquisa, de maneira clara e detalhada e esclareci as minhas dúvidas. Sei que a 

qualquer momento poderei solicitar novas informações, sendo que e o meu responsável poderá 

modificar a decisão de minha participação se assim o desejar. Tendo o consentimento do meu 

responsável já assinado, declaro que concordo em participar dessa pesquisa. Recebi o termo de 

assentimento e me foi dada a oportunidade de lê-lo e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

___________________ , ___ de __________ de 2016. 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do (a) aluno (a) 

mailto:cep@propp.ufop.br
http://www.propp.ufop.br/
mailto:milton@cead.ufop.br
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APÊNDICE 04 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA OS PAIS 

DOS ALUNOS MENORES (DE 12 A 18 ANOS) 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Departamento de Matemática – DEMAT 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 

 

Prezados Pais, 

 

O seu(sua) filho(a) está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada As 

contribuições do Programa Etnomatemática para o ensino e aprendizagem de Educação 

Financeira para alunos Surdos que se comunicam em LIBRAS. 

O nosso principal objetivo é verificar se as atividades elaboradas sobre os pressupostos 

do Programa Etnomatemática oferecem contribuições para o ensino e aprendizagem do 

conteúdo de Educação Financeira para alunos Surdos que se comunicam em Língua Brasileira 

de sinais – LIBRAS. 

Esse trabalho de pesquisa será composto por 10 atividades, cada uma com 1h40 

minutos de duração, duas vezes por semana. Haverá também a realização de uma entrevista. 

Essas atividades serão aplicadas pelo professor-pesquisador em sala de aula. 

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. 

 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) neste 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. 

Todos os registros e documentos produzidos na realização dessa pesquisa ficarão 

guardados sob nossa responsabilidade do professor-orientador Dr. Milton Rosa em sua sala de 

trabalho, onde ficará trancado em arquivo físico de aço apropriado para esse fim pelo prazo de 

cinco anos, quando será incinerado. Esses materiais apenas serão consultados por pessoas 

diretamente envolvidas nesse estudo. 

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. 

Os riscos que poderão ocorrer no desenvolvimento desta pesquisa estão relacionados 

com o manuseio de tesoura e cola para a realização das atividades desenvolvidas 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 utilizadas tesouras sem ponta e cola não tóxica. 

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 neste projeto, 

as mesmas serão paralisadas até o que ele(a) sinta-se à vontade para a sua continuidade. 
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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 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 realização deste 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 do professor-pesquisador e do professor-orientador, no que se refere às complicações 

decorrentes desse estudo. 

Para esclarecimentos de quaisquer dúvidas éticas, o endereço para contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) é 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 

Rodrigo Carlos Pinheiro 

Escola Estadual _________________________________ 

Fone: ______________________________/ e-mail: rodrigocarlos2011@hotmail.com 

 

Para ser preenchido pelos pais e/ou responsáveis do(a) aluno(a) menor. 

 

Eu, _________________________________________, responsável pelo aluno (a) 

____________________________________, fui informado (a) dos objetivos do presente 

estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento 

poderei solicitar novas informações e modificar a decisão do menor sob minha 

responsabilidade de participar, se assim o desejar. Recebi uma via original deste termo de 

consentimento livre e esclarecido, sendo que me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as 

minhas dúvidas. 

___________________ , ___ de __________ de 2016. 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura dos pais e/ou responsáveis

mailto:cep@propp.ufop.br
http://www.propp.ufop.br/
mailto:milton@cead.ufop.br
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APÊNDICE 05 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA OS 

ALUNOS MAIORES 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Departamento de Matemática – DEMAT 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 

 

Prezado(a) Aluno(a), 

 

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada As contribuições do 

Programa Etnomatemática para o ensino e aprendizagem de Educação Financeira para 

alunos Surdos que se comunicam em LIBRAS. 

O nosso principal objetivo é verificar se as atividades elaboradas sobre os pressupostos 

do Programa Etnomatemática oferecem contribuições para o ensino e aprendizagem do 

conteúdo de Educação Financeira para alunos Surdos que se comunicam em Língua Brasileira 

de sinais – LIBRAS, caso haja contribuição, identificar como esse processo acontece. 

Esse trabalho de pesquisa será composto por 10 atividades, cada uma com 1h40 

minutos de duração, duas vezes por semana. Haverá também a realização de uma entrevista. 

Essas atividades serão aplicadas pelo professor-pesquisador em sala de aula. 

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. 

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, onde ficará trancado em arquivo físico de aço apropriado para esse fim pelo prazo de 

cinco anos, quando será incinerado. Esses materiais apenas serão consultados por pessoas 

diretamente envolvidas nesse estudo. 

As 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. 

Os riscos que poderão ocorrer no desenvolvimento desta pesquisa estão relacionados 

com o manuseio de tesoura e cola para a realização das atividades desenvolvidas 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 utilizadas tesouras sem ponta e cola não tóxica. 

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 sinta-se à vontade para a sua continuidade. 



263 

 

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 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 éticas, o endereço para contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) é 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 

Rodrigo Carlos Pinheiro 

Escola Estadual ___________________________________ 

Fone: ___________________________/ e-mail: rodrigocarlos2011@hotmail.com 

 

 

Para ser preenchido pelo aluno 

 

Eu, _____________________________________________, fui informado(a) dos objetivos 

desta pesquisa, de maneira clara e detalhada e esclareci as minhas dúvidas. Sei que a qualquer 

momento poderei solicitar novas informações e modificar a minha decisão de participar se 

assim o desejar. Declaro que concordo em participar desta pesquisa. Recebi uma via original 

deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e 

esclarecer as minhas dúvidas. 

___________________ , ___ de __________ de 2016. 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do (a) aluno (a) 

 

mailto:cep@propp.ufop.br
http://www.propp.ufop.br/
mailto:milton@cead.ufop.br
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APÊNDICE 06 

 

QUESTIONÁRIO I 

 

1) Idade: ___________________      Gênero:      (   ) Feminino      (   ) Masculino 

 

2) Renda familiar em Reais: 

(   ) Até 830,00  (   ) Dê 831,00 a 1 245,00  (   ) 1 246,00 a 2 490,00 (   ) 2 491,00 a 4 150  

(   ) Mais de 4 150,00  

 

3) Explique se os conteúdos de matemática são importantes para a realização da tarefas 

do dia a dia. Quais tarefas? 

 

4) Quais são os conteúdos matemáticos que você considera mais difíceis? Explique. 

 

5) Quais são os conteúdos de matemática que você considera mais fáceis? Explique. 

 

6) Você já teve contato com conteúdos de Matemática Financeira? Quais? Quando? 

 

7) Explique se o conteúdo relacionado com a Matemática Financeira é importante para a 

realização de tarefas cotidianas. Quais? 

 

8) O que você entende por porcentagem? 

 

9) O que você entende por desconto? 

 

10) O que você acha de as pessoas comprarem com cartão de crédito? 

 

11) O que você acha de as pessoas comprarem a vista? 

 

12) É melhor comprar à vista ou no cartão de crédito? Explique. 
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13) Você acha que é um bom negócio as pessoas fazerem financiamento nos bancos? 

Explique. 

 

14) Você se lembra de ter aprendido algum conteúdo sobre os sistema monetário ou 

porcentagem na escola? E fora da escola? Cite exemplos. 

 

15) Você acredita nas propagandas de televisão, rádio e jornal sobre as promoções em 

lojas e supermercados? Explique. 

 

16) Você precisa comprar um par de sapatos para ir a um casamento. Em uma loja, um par 

de sapatos custa R$ 90,00 e está em promoção com um desconto de 10%.  Qual é o 

desconto? Quanto você pagará pelo par de sapatos? 
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APÊNDICE 07 

 

QUESTIONÁRIO II 

 

1) Explique se os conteúdos relacionados com a Matemática Financeira foram 

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 com você calcula o desconto de um produto que está em promoção em um 

supermercado. 

 

6) Após a realização das atividades em sala de aula, você acredita que é melhor comprar 

com cartão de crédito ou a vista? Explique. 

 

7) Você faria um financiamento em um banco para comprar uma televisão nova? Ou 

você a compraria a vista? Explique. 

 

8) Qual são os impostos que você paga? Como a matemática pode ajudar você a calcular 

esses impostos? 

 

9) Numa compra no valor de R$ 950,00 obtive um desconto de 13%. Qual é o valor do 

desconto e da compra? 
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10) 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. 

 

11) 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. 

 

12) Explique qual é a relação entre as dinâmicas desenvolvidas em sala de aula com o seu 

cotidiano?  

 

13) Quais atividades sobre Educação Financeira desenvolvidas em sala de aula você mais 

gostou? Explique. 
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APÊNDICE 08 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

1) Você utiliza algum conteúdo relacionado com a Matemática Financeira em seu 

cotidiano? Se sim, descreva como. 

 

2) Você considera importante o ensino dos conteúdos de Matemática Financeira para as 

pessoas? Por quê? 

 

3) As atividades desenvolvidas em sala de aula facilitou seu entendimento sobre os 

conteúdos de Educação Financeira? Como? 

 

4) Qual (ais) foram as atividade(s) realizada(s) em sala de aula que você mais gostou? 

Explique. 

 

5) Qual (ais) foram as atividade(s) realizada(s) em sala de aula que você menos gostou? 

Explique. 

 

6) Descreva uma situação de seu dia a dia que você utiliza a porcentagem. Como você 

faria para resolver essa situação? 
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APÊNDICE 09 

 

BLOCOS DE ATIVIDADES MATEMÁTICAS DO REGISTRO DOCUMENTAL 

 

Bloco de Atividade 01: História da Moeda e do Sistema Monetário Brasileiro 

 Apresentação do conteúdo em Libras 

 Contar a história da moeda e do Sistema Monetário Brasileiro 

 Levar imagens de moedas antigas e usar projetor multimídia 

o Duas aulas geminadas de 50 minutos cada 

 Realizar uma atividade de palavra-cruzada sobre História da Moeda e Sistema 

Monetário Brasileiro 

o Duas aulas geminadas de 50 minutos cada 

 Atividades escritas e individuais sobre manipulação de dinheiro: Compras e trocos 

o Duas aulas geminadas de 50 minutos cada 

 Correção das atividades e discussão sobre o conteúdo 

o Duas aulas geminadas de 50 minutos cada 

 Atividades escritas, em duplas, sobre manipulação de dinheiro: compras, pagamentos 

e trocos 

o Duas aulas geminadas de 50 minutos cada 

 Correção das atividades e discussão sobre o conteúdo 

o Duas aulas geminadas de 50 minutos cada 

 

Bloco de atividades 02: Porcentagem 

 Apresentação e explicação do conteúdo Porcentagem em Libras 

o Duas aulas geminadas de 50 minutos cada 

 Atividades escritas individuais sobre porcentagens e manipulação do dinheiro 

o Quatro aulas geminadas de 50 minutos cada 

 Correção das atividades e discussão sobre o conteúdo 

o Duas aulas geminadas de 50 minutos cada 

 Jogo Adedanha sobre porcentagem em dupla 

o Duas aulas geminadas de 50 minutos 
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Bloco de atividades 03: Lucro e Desconto 

 Apresentação e explicação de Lucro e Desconto em Libras 

o Duas aulas geminadas de 50 minutos cada 

 Atividades escritas contextualizadas, individuais, com a utilização de calculadora 

o Quatro aulas geminadas de 50 minutos cada 

 Correção das atividades e discussão sobre o conteúdo 

o Duas aulas geminadas de 50 minutos cada 

 Montar uma minimercado em sala e simular compras com utilização de operações 

envolvendo manipulação do dinheiro: compras, pagamentos, trocos, porcentagens, 

lucro e desconto 

o Duas aulas geminadas de 50 minutos cada 
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APÊNDICE 10 

 

HISTÓRIA DA MOEDA E DO SISTEMA MONETÁRIO 

 

1- Completar a palavra-cruzada sobre o conteúdo História da Moeda e Sistema 

Monetário Brasileiro com as dicas abaixo. 

  

 1                   

                    

       3     7        

           8         

2                    

                    

                    

      4              

                    

                    

                    

     6               

                    

5                    

 

1 – Onde foram cunhadas as primeiras moedas de pratas? 

2 – O dinheiro começou a circular no Brasil ainda no período _____________________ 

3 – O dinheiro é feito na __________________________ 

4 – Qual é a menor cédula utilizada no Brasil? 
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5 – Duas cédulas de cinco reais mais uma cédula de dois reais é igual a _____________ 

6 – O padrão monetário atual utilizado no Brasil é chamado de _______________ 

7 – Qual é o valor da maior cédula atual? 

8 – Valores menores que um real chamamos de _______________ 

 

2- Resolva os valores envolvendo dinheiro no quadro abaixo: 

 

 

  

1- 

 

 

2- 

 

 

 

3- 

 

 

4- 

 

 

 

5- 

 

 

6- 
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APÊNDICE 11 

 

TRABALHANDO COM DINHEIRO 

 

Atividade de Matemática 

Nome/Aluno (a): 
Data:  

 

Turma: 

 

Professor: Rodrigo Carlos Pinheiro 

 

1. Uma barra de chocolate custa R$ 4,50 e tenho uma cédula de R$10,00. 

a) O dinheiro é suficiente para comprar quantas barras de chocolate? 

 

b) Terá troco?  

 

c) Se comprar apenas uma barra de chocolate, quantos reais sobrarão? 

 

2. Tenho duas cédulas de R$20,00, oito moedas de R$0,25, três de R$0,50 e uma de 

R$1,00. 

a) Quantos reais tenho no total? 

 

b) O que você compraria com valor? 

 

3. Preencha o quadro abaixo: 
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APÊNDICE 12 

 

COMPRAS E TROCO 

 

Tenho: 

 

Quero comprar: 

 

 

a) Tenho quantos reais? 

b) Em quantos reais ficará a compra? 

c) O dinheiro será suficiente? 

d) Haverá troco? De quanto? 

e) Você considera esses produtos caros ou baratos? Por quê? 

R$38,00 cada 
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APÊNDICE 13 

 

MANIPULAÇÃO DO DINHEIRO 

 

1- Complete a tabela abaixo: 

 

 

 

 

Valor: 
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R$45,00 

2- De acordo com o quadro abaixo, responda as questões: 

Tenho: 

 

 

 

 

 

 

 

Quero Comprar: 

 

 

 

f) Tenho quantos reais? 

 

 

g) Em quantos reais ficará a compra? 

 

 

h) O dinheiro será suficiente? 

 

 

i) Haverá troco? De quanto? 

 

 

j) Você considera esses produtos caros ou baratos? Por quê? 

R$35,00 
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APÊNDICE 14 

 

JOGO ADEDANHA 

Jogo Adedanha 

Objetivos 

 Resolver porcentagens de maneira descontraída e animada. 

 Trabalhar a autonomia e a concentração. 

Número de participantes 

 Individual ou em duplas. 

 Todos os alunos receberão uma tabela uma com várias porcentagens a serem 

resolvidas, porém sem o valor sobre a qual deverão fazer o cálculo.  

 Ao sinal do professor todos os alunos deverão escolher um número e sinalizá-

lo imediatamente. Os próprios alunos farão a soma de todos os números que 

foram mencionados e, em seguida, começaram a calcular as porcentagens 

sobre o número que foi concebido.  

 O primeiro a terminar deve dar um sinal para que todos parem de fazer as 

contas. 

 O professor corrigirá todas as porcentagens no quadro e cada cálculo que o 

aluno acertar valerá 10 pontos. 

 Repetiram este procedimento por duas ou três vezes e depois farão a soma dos 

pontos. O aluno que obtiver mais pontos será o vencedor. 

Jogo Adedanha 

Valor Porcentagem Resultado Pontuação Valor Porcentagem Resultado Pontuação 

 10%    10%   

15%   15%   

30%   30%   

45%   45%   

75%   75%   

80%   80%   

Total de pontos  Total de pontos  

 

Resultado esperado 

 Espera-se que os alunos aprendam a calcular porcentagens de maneira prática. 
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R$55,00 

APÊNDICE 15 

 

CALCULANDO LUCRO E DESCONTO 

 

1- Complete a tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Valor: 

 

2- De acordo com o quadro abaixo responda as questões: 

Tenho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quero Comprar: 

 

 

k) Tenho quantos reais? 

 

 

l) Em quantos reais ficará a compra? 

R$62,90
0 
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m) O dinheiro será suficiente? 

 

n) Haverá troco? De quanto? 

 

o) Você considera esses produtos caros ou baratos? Por quê? 

 

 

3- Calcule as porcentagens abaixo: 

 

a) 21% de R$ 390,00 

 

b) 7% de R$ 1.951,00 

 

c) 89% de R$ 6.000,00 

 

 

 

4- Rodrigo comprou uma camisa por R$ 45,00. Depois vendeu por R$ 62,00. Quantos reais 

lucrou? 

 

 

5- Um notebook custa R$ 1.900,00. À vista tem desconto de 13%. Quantos reais pagarei à 

vista? 

 

 

6- Uma loja está em promoção! Todos os produtos estão com 20% de desconto. Sabendo que 

uma geladeira custava R$ 1.200,00. Quanto irei pagar com esse desconto? 
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APÊNDICE 16 

 

MINIMERCADO 

 

 

Minimercado 

O objetivo dessa atividade é: 

 Aprender a comprar e vender produtos. 

 Reconhecer e identificar o dinheiro brasileiro (cédulas e moedas). 

 Aprender a pagar; dar o troco e conferir se o troco está correto. 

 Aprender a calcular o que pode ser comprado com o dinheiro disponível 

 Discutir sobre como economizar nas compras. 

Número de participantes: grupos de 4 alunos. 

 Um aluno será o caixa do minimercado e os outros três serão os compradores.  

Montagem do minimercado 

 Solicitar aos alunos, demais professores e funcionários que levem para a 

escola embalagens vazias de produtos que serão vendidos no supermercado, 

como por exemplo: sabão em pó, manteiga, margarina, detergente, 

desinfetante, leite (em caixa), refrigerante, entre vários outros produtos. 

 Arrumar, juntamente com os alunos, os produtos em prateleiras, agrupando os 

produtos por seções: Seção de Produtos de Limpeza, Seção de Gêneros 

Alimentícios: Massas: Pães, bolos, biscoitos e outros. Seção de Laticínios: 

Leite, queijo, manteiga, margarina, requeijão e outros. Seção de Utensílios do 

Lar: Copos, talheres, xícaras, entre outros. 

 Confeccionar uma caixa registradora e colocar dentro dela cédulas em 

miniatura encapadas com papel-contact transparente e moedas. 

 Adquirir alguns carrinhos e cestinhas de supermercado de plástico, em 

miniatura, para os fregueses utilizarem para fazer as compras. 

Resultado esperado 

Espera-se que os alunos possam relacionar os conteúdos teóricos com a prática e, por 

meio dessa dinâmica, adquiram mais autonomia e censo crítico com situações reais que 

envolvam dinheiro. 
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APÊNDICE 17 

 

História da Moeda e Sistema Monetário 

 

Como Surgiram as Moedas? 

 

Por muito tempo, os objetos de metal foram mercadorias muito apreciadas. Como sua 

produção exigia, além do domínio das técnicas de fundição, o conhecimento dos locais onde o 

metal poderia ser encontrado, essa tarefa, naturalmente, não estava ao alcance de todas as 

pessoas. A valorização, cada vez maior, destes instrumentos levou à sua utilização como 

moeda, e ao aparecimento de réplicas de objetos metálicos, em pequenas dimensões, que 

circulavam como dinheiro. 

Surgem, então, no século VII a.C., as primeiras moedas com características das atuais: 

são pequenas peças de metal, com peso e valor definidos e com a impressão do cunho oficial, 

isto é, a marca de quem as emitiu, e lhes garante seu valor. 

Moedas de prata foram cunhadas na Grécia. A princípio, essas peças eram fabricadas 

por processos manuais muito rudimentares e não eram exatamente iguais, como as de hoje, 

que são peças absolutamente iguais umas às outras. 

 

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000016828.PDF 

 

História da Moeda no Brasil 

 

O dinheiro começou a circular no Brasil ainda no período colonial, trazido pelos 

portugueses. Em 1580, com a união das coroas de Portugal e Espanha, passaram a circular em 

grande quantidade as moedas de prata espanholas, sendo que nesses primeiros séculos de 

colonização também circularam moedas trazidas por piratas e por outros invasores. 

Durante o domínio holandês no Nordeste brasileiro, entre 1630 e 1654, foram 

cunhadas as primeiras moedas no Brasil: os florins e os soldos, destinadas ao pagamento de 

fornecedores e tropas holandesas. Essas moedas foram as primeiras com a palavra Brasil. Em 

1694, o então rei de Portugal, D. Pedro II, criou a primeira Casa da Moeda brasileira, na 

Bahia, que futuramente foi transferida para o Rio de Janeiro. Anos mais tarde, a Casa da 

Moeda instalou-se em Pernambuco, e em 1703 voltou, definitivamente, para o Rio de Janeiro. 

Neste período, a moeda oficial do Brasil era o Réis. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000016828.PDF
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O dinheiro que circulou no Brasil foi emitido por diversas instituições, conforme as 

políticas econômicas adotadas em cada época. Assim, foram responsáveis pelas emissões: o 

Erário Régio, transformado em Tesouro Nacional em 1821, o Banco do Brasil, que emitiu os 

primeiros bilhetes bancários que circularam no país, preenchidos ainda à mão, e até bancos 

particulares, que chegaram a ser autorizados pelo governo, em meados no século XIX, a 

emitir papel-moeda, que circulou juntamente com as cédulas do Tesouro Nacional e bilhetes 

do Banco do Brasil, para facilitar a distribuição de numerário na grande extensão do território 

brasileiro. 

Essa grande quantidade de bancos emissores acabou provocando grave crise 

financeira, fazendo que o Tesouro Nacional, em 1896, voltasse a ser o responsável pela 

emissão de cédulas, até o Banco Central assumir essa função em 1965. Para uniformizar o 

dinheiro em circulação, em 1942 foi instituída a primeira mudança de padrão monetário no 

país, substituindo o padrão Réis pelo Cruzeiro, cuja unidade correspondia a mil réis e se 

dividia, pela primeira vez, em centavos. 

Instituído em 1964, com o objetivo de assegurar a estabilidade da moeda e a solidez do 

Sistema Financeiro nacional, o Banco Central passou a ter a responsabilidade pela emissão do 

papel-moeda, emitindo cédulas ainda no padrão Cruzeiro. 

O processo inflacionário fez com que o governo efetuasse sete mudanças no padrão 

monetário brasileiro: Cruzeiro Novo em 1967, novamente Cruzeiro em 1970, Cruzado em 

1986, Cruzado Novo em 1989, que pela primeira vez trazia a imagem da Efígie da República, 

que hoje ilustra as notas do Real, em seguida, mais uma vez o Cruzeiro em 1990, Cruzeiro 

Real em 1993 e, finalmente, o Real, em 1994. 

 

Fonte: http://www.brasil.gov.br/governo/2009/11/conheca-a-historia-das-cedulas-e-moedas-

nacionais# 

 

  

http://www.brasil.gov.br/governo/2009/11/conheca-a-historia-das-cedulas-e-moedas-nacionais
http://www.brasil.gov.br/governo/2009/11/conheca-a-historia-das-cedulas-e-moedas-nacionais
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Moedas mais Utilizadas no Brasil 

 

Cédulas mais Utilizadas no Brasil 
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APÊNDICE 18 

 

ROTEIRO PARA A ELABORAÇÃO DO DIÁRIO DE CAMPO 

 

1) Verificação e anotação das maiores dificuldades dos participantes do estudo 

relacionadas com o desenvolvimento dos blocos de atividades sobre os conteúdos da 

Educação Financeira. 

 

2) Observação da interação dos participantes desse estudo nas atividades propostas em 

sala aula.  

 

3) Levantamento e anotação das possíveis dificuldades com relação ao ensino e 

aprendizagem de conteúdos matemáticos no desenvolvimento dos blocos de 

atividades. 

 

4) Observação e anotação da participação dos alunos nos trabalhos em grupo 

desenvolvidos em sala de aula. 

 

5) Observação e anotação da participação dos alunos nas atividades lúdicas 

desenvolvidas em sala de aula. 

 

6) Observação quanto à aceitação da utilização da metodologia proposta direcionada para 

os conteúdos relacionados nos blocos de atividades.  

 

7) Levantamento e anotação das sugestões elaboradas pelos participantes em relação à 

metodologia utilizada na pesquisa. 

 


