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RESUMO 

 

Esta pesquisa foi realizada com uma turma composta por 35 alunos do oitavo ano do Ensino 

Fundamental de uma escola pública da microrregião da cidade de Sete Lagoas do Estado de 

Minas Gerais. O objetivo central deste estudo foi verificar as contribuições de atividades 

fundamentadas pelo Programa Etnomatemática e pela perspectiva sociocultural da História da 

Matemática para a formação da cidadania dos alunos por meio do ensino e aprendizagem de 

conteúdos da Educação Financeira propostos nas aulas de Matemática. Para este estudo, 

optou-se pela fundamentação teórica da Etnomatemática como um programa de pesquisa em 

história e filosofia da Matemática, para possibilitar a realização de um elo entre os 

conhecimentos prévios e práticos dos alunos e o conhecimento institucionalizado escolar. 

Nesse direcionamento, a abordagem implícita da História da Matemática na perspectiva 

sociocultural funcionou como um guia para a elaboração e desenvolvimento de atividades 

contextualizadas com conteúdos práticos da Educação Financeira. Essa ação pedagógica da 

Educação Financeira, fundamentada pelo Programa Etnomatemática e pela perspectiva 

sociocultural da História da Matemática, objetivou, sobretudo, colaborar para o 

desenvolvimento da cidadania dos alunos. Por conseguinte, foram desenvolvidos três blocos 

de atividades, sendo que no primeiro foram desenvolvidos os conteúdos matemáticos de razão 

e proporção, no segundo bloco foram desenvolvidos os conteúdos matemáticos relacionados 

com o cálculo envolvendo porcentagem, enquanto no terceiro bloco houve a introdução ao 

conceito de juros. A coleta, a análise e a interpretação dos dados foram realizadas por meio da 

utilização da metodologia do estudo misto denominado QUAL+ quan, por meio da qual os 

dados qualitativos e quantitativos foram coletados, analisados e interpretados 

simultaneamente. Ainda foi utilizada a estatística descritiva para apresentar e analisar os 

dados quantitativos, bem como o estudo do tipo etnográfico aplicado à educação para coletar 

e analisar os dados qualitativos. Posteriormente, os dados qualitativos foram quantificados. 

Aqui, pois, foram utilizados como instrumentos para a coleta de dados a aplicação de um 

questionário com questões fechadas e abertas, três blocos de atividades dos registros 

documentais realizadas pelos alunos durante a condução do trabalho de campo e as anotações 

no diário de campo do professor-pesquisador. A interpretação dos dados foi realizada por 

meio da elaboração de sete categorias temáticas, que permitiram que o questionamento da 

pesquisa fosse respondido. Os resultados dessa investigação apontaram para a necessidade 

dos professores desenvolverem atividades relacionadas com a Educação Financeira 

fundamentadas pelo Programa Etnomatemática e pela perspectiva sociocultural da História da 
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Matemática para o desenvolvimento da cidadania dos alunos, para que possam superar os 

assédios das propagandas e do marketing. Dentre as contribuições da Educação Financeira na 

perspectiva do Programa Etnomatemática e da abordagem sociocultural da História da 

Matemática apresentadas neste estudo, destaca-se a promoção da (re)conciliação entre a 

escola e o cotidiano dos alunos por meio do enriquecimento do conhecimento matemático e 

financeiro. Essa abordagem proporcionou o desenvolvimento de ações educacionais que 

possibilitaram aos alunos a aquisição de conhecimentos matemáticos essenciais para auxiliá-

los no exercício dos direitos e deveres que são intrínsecos ao desenvolvimento da cidadania. 

 

Palavras-chave: Programa Etnomatemática. História da Matemática. Educação Financeira. 

Cidadania. Estudo do Método Misto. 

 

ABSTRACT 

 

This research was conducted with a group of 35 eighth graders in a public middle school in 

the micro-region of Sete Lagoas in the state of Minas Gerais. The central objective of this 

study was to investigate the contributions of activities developed by using the 

Ethnomathematics Program and the Sociocultural Perspective of the History of Mathematics 

in order to develop students citizenship through teaching and learning content from Financial 

Education that were proposed in mathematics classes. In order to enable the realization of a 

link between previous and practical students’ knowledge with the knowledge institutionalized 

by the schools, the theoretical foundation of Ethnomathematics as are search program in the 

history and philosophy was used for this study. The approach to the history of mathematics in 

its sociocultural perspective worked as a guide for the design and the development of 

activities that dealt with the practical contents of Financial Education, and was substantiated 

by the Ethnomathematics Program and the sociocultural perspective found in the History of 

Mathematics which aimed to contribute to the development of student citizenship. Three 

blocks of activities were developed. The first block dealt with the mathematical content 

fractions and proportions. The second block was devoted to the mathematical content as 

related to calculations involving percentage. Finally, the third block dealt with the 

introduction to the concept of interest. The collection, analysis, and data interpretations were 

performed by using the mixed methods study QUAL + quan where by the qualitative and 

quantitative data were collected, analyzed, and interpreted simultaneously. Descriptive 

statistics were also used in order to display and analyze quantitative data, as well as the study 
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of applied ethnographic to education was applied to collect and analyze qualitative data. 

Subsequently, qualitative data were quantified. In this study, a questionnaire composed by 

open and closed questions, three blocks of activities of documentary records carried out by 

students during the fieldwork phase. The field diary entries of the researcher-professor were 

used as instruments for data collection. Data interpretation was performed by the preparation 

of 7 themes, which enabled the answering of the research question. The results of this 

research point to the need for teachers to develop activities related to Financial Education that 

are substantiated by Ethnomathematics Program and the Sociocultural Perspective of the 

History of Mathematics for the development of students citizenship so that they can overcome 

the harassment of advertising and marketing. Among the contributions of the Financial 

Education according to the Ethnomathematics Program and the sociocultural perspective of 

the History of Mathematics found in this study, it is important to highlight the promotion and 

the (re)conciliation between the school and students daily life of through the enrichment of 

mathematical and financial knowledge. This approach has enabled the development of 

educational activities that allow students to acquire essential mathematical knowledge and to 

assist the min exercising the rights and duties that are intrinsic to the development of 

citizenship. 

 

Keywords: Program Ethnomathematics. History of Mathematics. Financial Education. 

Citizenship. Mixed Methods Study. 
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INTRODUÇÃO 

 

UMA TRAJETÓRIA RUMO À EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 

Quando o professor-pesquisador estudava no Ensino Fundamental, era frequente ouvir 

os alunos e outras pessoas dizerem que a maior parte dos conteúdos que se estudava em 

Matemática era desnecessária para a realização das atividades diárias, pois não tinha serventia 

para resolver os problemas enfrentados no cotidiano. Até a sua mãe dizia que tinha 

dificuldade para entender os estudos modernos de Matemática, argumentando que, na época 

em que estava na escola, no início da década de cinquenta, em uma escola rural que oferecia 

somente até a terceira série do Ensino Primário, estudava as quatro operações fundamentais, 

prova dos nove, porcentagem e juros. A partir dessa constatação, o professor-pesquisador 

esperava a oportunidade para estudar juros e porcentagem na escola. Posteriormente, ficou 

sabendo que esse conteúdo pertencia a um ramo da Matemática denominado Matemática 

Financeira. 

O professor-pesquisador terminou o Ensino Fundamental e o Médio sem estudar os 

conteúdos razão e proporção, regra de três, porcentagem e juros, que estão relacionados com a 

Matemática Financeira, pois os seus professores sempre os deixavam para lecionar no final do 

ano letivo porque se encontravam nos últimos capítulos do livro didático. Por outro lado, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática - PCN (BRASIL, 1998) apontam ser 

necessário que os professores trabalhem com a Educação Financeira por meio do ensino e 

aprendizagem de conteúdos matemáticos relacionados com o tema transversal Trabalho e 

Consumo, que visa a desenvolver uma consciência crítica e reflexiva perante as dificuldades 

enfrentadas no cotidiano. Dessa maneira, é importante reforçar que o principal objetivo dessa 

abordagem pedagógica é a “formação de alunos críticos e capazes de reconhecer as relações 

comerciais existentes em nosso dia a dia” (HERMÍNIO, 2008, p.12). 

No entanto convém ressaltar que o professor-pesquisador iniciou os estudos de 

Matemática Financeira na Licenciatura em Matemática, durante o último período desse curso, 

como disciplina eletiva. De acordo com as informações fornecidas pela Coordenação do 

Curso, essa disciplina não era oferecida por ser tão fácil que os licenciandos não teriam 

dificuldade para ensiná-la quando começassem a lecionar Matemática. Porém, como foi 

solicitada pela maioria dos alunos, a Coordenação do Curso incluiu a Matemática Financeira 

no currículo. 
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Diante desses fatos, o professor-pesquisador, desde 2007, quando começou a lecionar 

Matemática para os anos finais do Ensino Fundamental em uma escola da rede pública, tem 

buscado oportunidades e utilizado estratégias pedagógicas para vincular os conteúdos 

matemáticos a situações práticas que ocorrem no cotidiano, principalmente, com relação às 

situações relacionadas com as questões comerciais e financeiras. 

Assim, a sua preocupação de encontrar um objetivo para o ensino e aprendizagem dos 

conteúdos matemáticos foi corroborada com as asserções contidas na Introdução dos PCN, 

que propõe que “os conteúdos escolares que são ensinados devem estar em consonância com 

as questões sociais que marcam cada momento histórico” (BRASIL, 1997, p. 33) brasileiro. 

Dessa maneira, propõe uma mudança de enfoque em relação aos conteúdos curriculares: 

(...) ao invés de um ensino em que o conteúdo seja visto como fim em si 

mesmo, o que se propõe é um ensino em que o conteúdo seja visto como um 

meio para que os alunos desenvolvam as capacidades que lhes permitam 

produzir e usufruir dos bens culturais, sociais e econômicos (BRASIL, 1997, 

p. 51). 

Também propõe a organização do conhecimento escolar por meio da utilização de 

Áreas e Temas Transversais: 

(...) diferentes áreas, os conteúdos selecionados em cada uma delas e o 

tratamento transversal de questões sociais constituem uma representação 

ampla e plural dos campos de conhecimento e de cultura de nosso tempo 

para que assim a escola possa cumprir seu papel social (BRASIL, 1997, p. 

44). 

Os objetivos gerais dos PCN de Matemática para os anos finais do Ensino 

Fundamental também estão relacionados com a afirmativa de que “é importante refletir a 

respeito da colaboração que a Matemática tem a oferecer com vistas à formação da cidadania” 

(BRASIL, 1998, p. 26), apontando que uma das questões de urgência social é o consumo, pois 

atualmente “é apresentado como [uma] forma e objeto de vida” (BRASIL, 1998, p.35). Por 

isso, para que a escola cumpra o seu papel na formação de cidadãos críticos e reflexivos, é 

fundamental que os “alunos aprendam a se posicionar criticamente diante desse assunto” 

(BRASIL, 1998, p. 35).  D’Ambrosio (2002) também considera que existe a necessidade de 

que seja discutido nacionalmente que “tipo de [conteúdo] matemático deve ser ensinado nas 

escolas, [pois] a Matemática é um instrumento importantíssimo para a tomada de decisões 

[que] fornece os instrumentos para uma avaliação das consequências da decisão escolhida” 

(D’AMBROSIO, 2002, p. 4). 

Outro fato que direcionou a reflexão sobre o trabalho pedagógico cotidiano foi a 

utilização da História da Matemática na sala de aula. Assim, o professor-pesquisador teve o 
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primeiro contato com essa área do conhecimento no último ano da Licenciatura em 

Matemática e, desde então, passou a se interessar por essa tendência em Educação 

Matemática.  

Continuando a trajetória, o professor-pesquisador, em 2008, ingressou em um curso de 

Especialização em Matemática da Universidade Federal de São João del Rei - UFSJ, tendo a 

oportunidade de cursar as disciplinas Tendências em Educação Matemática e História e 

Educação Matemática. A partir desse momento, o interesse pela História da Matemática 

como um recurso didático para o ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos foi 

ampliado. Além disso, elaborou e defendeu o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, 

intitulado O Uso Didático da História da Matemática como uma Tendência da Educação 

Matemática. 

Na revisão bibliográfica para a elaboração do TCC, o professor-pesquisador leu o 

artigo intitulado História da Matemática na Educação Matemática, no qual se destaca esta 

argumentação: 

(...) ‘Uso Didático da História da Matemática’ como uma Tendência dentro 

da Educação. Como? Ora, é muito simples: associando o conhecimento da 

História às demais tendências; por exemplo: a História da Matemática pode 

ser uma fonte relevante de problemas para serem trabalhados na resolução de 

problemas, o estudo da solução dada aos problemas reais que foram 

enfrentados em épocas diversas pode fornecer contribuições relevantes para 

o desenvolvimento da modelagem e para o aprimoramento de modelos já 

elaborados, o conhecimento da História da Matemática dos diversos povos 

entrelaça-se inevitavelmente com os trabalhos de Etnomatemática 

(VIANNA, 2000,  p. 17). 

Com essa fundamentação, elaborou três atividades para o ensino e aprendizagem dos 

conteúdos relacionados com medida de área de retângulos, porcentagem e equação do 2.º 

grau.  Essas atividades foram desenvolvidas em duas turmas do 6.o ano e em uma turma do 

Projeto Avançar para Vencer - PAV, promovido pela Secretaria Estadual de Educação de 

Minas Gerais com o objetivo de ampliar a proficiência média dos alunos do Ensino 

Fundamental com relação ao desempenho em Matemática, reduzindo progressivamente, na 

escola na qual o professor-pesquisador exercia a  profissão docente, a distorção idade/ano de 

escolaridade. Nessas atividades foram utilizados conteúdos relacionados com História da 

Matemática, Resolução de Problemas e Etnomatemática. 

No Mestrado Profissional em Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro 

Preto - UFOP, o professor-pesquisador cursou a disciplina A História da Matemática e seu 

potencial no processo de ensino e aprendizagem e a disciplina Etnomatemática, que o levou a 

aprofundar o estudo dessas tendências da Educação Matemática. Assim, percebeu que o 
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conhecimento matemático desenvolvido no decorrer da história é resultado da criação 

humana. Por exemplo, autores, como Eves (2004), Cajori (2007) e Boyer (1996), mostram 

que o desenvolvimento da Matemática foi impulsionado pela necessidade de resolução de 

problemas práticos da humanidade, como as situações relacionadas com o comércio, a 

agricultura, os calendários e as cobranças de impostos. Esses autores também apontam que, a 

partir do século XV, com o Renascimento, o comércio novamente teve importante papel no 

resgate de conhecimentos matemáticos que foram esquecidos e/ou perdidos durante o período 

da Idade Média, auxiliando, dessa maneira, o desenvolvimento de conteúdos da Matemática 

Contemporânea. 

Portanto, desde que o professor-pesquisador começou a lecionar Matemática, tem se 

esforçado para utilizar a História da Matemática como um recurso didático, principalmente 

como uma ferramenta pedagógica, para motivar os alunos a aprender conteúdos matemáticos 

e para responder a alguns dos porquês de estudar e aprender esses conteúdos. Então o recurso 

didático História da Matemática tem sido utilizado na elaboração de atividades curriculares 

voltadas para a construção de conceitos matemáticos, para que os alunos possam perceber o 

caráter investigatório presente na geração, organização e disseminação desses conceitos de 

acordo com o seu desenvolvimento histórico, pois um dos objetivos da História da 

Matemática é mostrar que o desenvolvimento do conhecimento matemático é um processo 

dinâmico, portanto em constante evolução (OZÁMIZ e PEREZ, 1993). Também é importante 

ressaltar que esse campo de conhecimento possibilita aos professores “uma explicação melhor 

dos conteúdos, pois conhecendo bem essa história, eles terão subsídios suficientes para 

responder às perguntas surgidas na sala de aula” (MENDES, 2009, p. 6). 

Os estudos e a experiência com atividades em sala de aula conduziram o professor-

pesquisador a buscar uma maneira de colocar a Matemática a serviço da Educação, levando os 

alunos ao conhecimento da cidadania. Assim encontrou na Etnomatemática uma resposta para 

as suas inquietações, pois “é um programa de pesquisa em história e filosofia da matemática 

com óbvias implicações pedagógicas” (D’AMBROSIO, 2009, p. 27). Essas implicações 

pedagógicas estão evidenciadas na própria definição etimológica de Etnomatemática, em que 

etno se refere 

(...) ao contexto cultural e, portanto, 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). 
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Portanto o professor-pesquisador buscou no Programa Etnomatemática uma maneira 

de explicar como fazer e aprender os conteúdos matemáticos relacionados com as práticas de 

comércio e finanças num contexto cultural no qual os alunos podiam ser considerados 

consumidores dominados por uma cultura de consumismo globalizada. Nesse sentido, é 

importante ressaltar que decisões relacionadas com a Matemática Financeira, enfrentadas no 

cotidiano, interferem nas condutas individuais, grupais e familiares (ROSSETTI, 2010). Por 

isso é importante que os professores, na prática pedagógica cotidiana, considerem o seguinte: 

(...) a reflexão, estimulando a capacidade de leitura crítica e interpretação 

dos fatos, é tarefa do trabalho educacional visando à formação de um 

cidadão pleno. Assim, o ensino e uso dos modelos matemáticos e financeiros 

nas aulas devem estar afinados com as demandas, os interesses e as 

experiências vivenciadas pelos alunos. As fórmulas difíceis e os modelos 

matemáticos prontos, com poucas facilidades aos estudantes, devem dar 

espaço aos modelos construídos a partir de suas vivências, na busca de 

saídas para os problemas oriundos de suas relações na sociedade (ROSETTI 

JUNIOR, 2003, p.36). 

 

Em vista do exposto, este estudo busca responder à seguinte questão de investigação: 

Quais são as possíveis contribuições que a Etnomatemática e a perspectiva 

sociocultural da História da Matemática podem trazer para a formação da cidadania 

dos alunos de uma turma do 8.º ano de uma escola pública da microrregião de Sete 

Lagoas (MG), por meio do ensino e aprendizagem de conteúdos da Educação 

Financeira? 

Para responder à problemática desta investigação, a Etnomatemática foi considerada 

como um programa de pesquisa utilizado para verificar se os conteúdos matemáticos da 

Educação Financeira trabalhados nas atividades propostas podiam propiciar uma educação 

cidadã, alcançando, dessa maneira, o objetivo da escola, como agente de formação de 

cidadania, na qual os alunos adquirem condições para o desenvolvimento de múltiplas 

competências e habilidades (BASTOS, 2007). 

A História da Matemática, na perspectiva sociocultural, torna-se fonte de recursos 

didáticos para uma ação pedagógica que procura direcionar os professores e os alunos para 

compreender a Matemática como uma criação humana desenvolvida para a resolução de 

problemas do dia a dia, mostrando as necessidades e as preocupações de culturas distintas, em 

diferentes momentos históricos (ROSA, 2010). Na História da Matemática podem ser 

encontrados fatos históricos que relacionam os conceitos matemáticos a temas de cunho 

sociocultural como fontes para debates entre os alunos e professores, podendo contribuir para 
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a formação de cidadãos críticos e capazes de tomar decisões. Assim, o conhecimento 

matemático é um processo construtivo no qual estão inseridos a imaginação, os 

contraexemplos, as conjecturas, as críticas, os erros e os acertos. Porém, historicamente, esse 

conhecimento é apresentado de maneira descontextualizada e atemporal, pois muitos 

matemáticos somente se preocupam em comunicar os resultados, esquecendo-se do processo 

que os produziu (BRASIL, 1997). 

A coleta, a análise e a interpretação dos dados deste estudo estão fundamentadas no 

Método do Estudo Misto, que utiliza as abordagens qualitativa e quantitativa na condução de 

investigações e pesquisas (CRESWELL, PLANO CLARK, 2007). A utilização de designs 

com método misto de pesquisa é uma tendência crescente em Educação, pois a combinação de 

métodos oferece uma alternativa para a abordagem de problemas deste campo de estudo. O 

método de estudo misto se refere a um único estudo que utiliza estratégias mistas para 

responder à problemática da pesquisa (ROSA, 2010). Neste estudo, o design metodológico 

utilizado é o estudo misto simultâneo, no qual a abordagem qualitativa tem importância 

primária, enquanto que a abordagem quantitativa tem importância secundária, sendo 

importada para dentro do estudo qualitativo (DRIESSNACK, SOUZA e MENDES, 2007). 

Finalizando a parte introdutória deste estudo, é importante ressaltar que o restante está 

estruturado de acordo com a apresentação feita dos capítulos. 

No primeiro capítulo é apresentada uma revisão de literatura dos principais objetos da 

pesquisa bem como uma análise aprofundada das teorias que fundamentarão esse estudo. 

No segundo capítulo é explicada a metodologia utilizada na realização desta pesquisa, 

mostrando também como é utilizado cada um dos instrumentos metodológicos de coleta de 

dados. 

No terceiro capítulo são apresentados os resultados e a análise dos dados qualitativos e 

quantitativos do questionário e do primeiro, segundo e terceiro bloco de atividades. 

No quarto capítulo é feita a interpretação dos resultados obtidos a partir da análise das 

informações das categorias a priori, das categorias mistas, bem como das categorias que 

emergiram durante o levantamento dos dados qualitativos e quantitativos coletados nos 

instrumentos de coleta e também no processo de quantificação dos dados qualitativos. 

No quinto capítulo é apresentada a resposta obtida para a questão de investigação, bem 

como as considerações finais sobre os resultados obtidos durante a condução deste estudo. 

Como resultado deste estudo, foi elaborado um produto educacional que poderá 

auxiliar os professores de matemática a utilizarem a perspectiva sociocultural da História da 

Matemática e o Programa Etnomatemática no ensino e aprendizagem de conteúdos da 
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Educação Financeira visando à formação e o desenvolvimento da cidadania dos alunos. Esse 

produto foi elaborado em forma de um caderno onde se apresenta resumidamente a teoria na 

qual se fundamentou este estudo em uma linguagem adequada para professores e sugestões de 

quatro sequências de atividades: O supermercado e a matemática, A propaganda é a alma do 

negócio, Os juros são mais antigos do que se imagina e Economizando cadernos. 
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CAPÍTULO 1 

 

FUNDAMENTANDO TEÓRICAMENTE A PROBLEMÁTICA DO ESTUDO 

 

O principal objetivo desta revisão de literatura é verificar as possíveis contribuições do 

Programa Etnomatemática e da perspectiva sociocultural da História da Matemática como 

ferramentas teóricas para fundamentar o ensino e aprendizagem de conteúdos de Matemática 

Financeira, com foco no desenvolvimento da formação da cidadania de uma turma de 35 

alunos do 8.o ano do Ensino Fundamental de uma escola pública da rede municipal de ensino 

de uma cidade localizada na microrregião de Sete Lagoas, no Estado de Minas Gerais. 

Dessa maneira, o foco está relacionado com os seguintes tópicos: 

a) O Programa Etnomatemática 

b) A Perspectiva Sociocultural da História da Matemática 

c) A Educação Financeira 

d) A Cidadania 

  

Apresenta-se, pois, a fundamentação teórica para cada um desses tópicos. 

 

1.1.  O Programa Etnomatemática 

O mundo está vivenciando uma época bem parecida com a efervescente necessidade 

de mudanças de paradigmas que ocorreu nos séculos XIV e XVI, no continente europeu 

(ROSA e OREY, 2005). A sociedade moderna e globalizada gera grande quantidade de 

conhecimentos e informações, mas, ao mesmo tempo, parece haver uma lacuna quanto à 

eficácia desses conhecimentos como um caminho a ser utilizado para se alcançar a justiça 

social e a paz mundial (D’AMBROSIO, 1990).  

Os sistemas institucionalizados de Educação no exterior e no Brasil fornecem uma 

sensação de dicotomia com relação à inclusão escolar e à exclusão educacional. Assim, apesar 

da inclusão escolar, a exclusão educacional ocorre principalmente por meio da disciplina que 

é considerada central nos currículos educacionais, a Matemática, pela maneira tradicional por 

meio da qual as suas atividades curriculares são apresentadas e propostas para os alunos.  

Colocada “como um elemento fundamental para a seleção dos melhores [alunos]” (MIORIM, 

1998, p. 19), a “Matemática tem sido um instrumento selecionador de elites” 

(D’AMBROSIO, 2009, p. 77), tornando-se a principal fonte de exclusão social, bem como um 
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meio ideal para defender e proteger a classe dominante. Por outro lado, um sistema 

educacional direcionado para o desenvolvimento da cidadania tem esta preocupação: 

(...) 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 o acesso ao saber, tanto no que diz respeito aos 

conhecimentos socialmente relevantes da cultura brasileira no âmbito 

nacional e regional como no que faz parte do patrimônio universal da 

humanidade (BRASIL, 1997, p. 34). 

Todavia, quando os alunos percebem que a Matemática não está relacionada com o 

contexto em que vivem, perdem o entusiasmo pelo estudo e, consequentemente, acabam 

sendo reprovados, acarretando a exclusão educacional e afetando diretamente a sua formação 

como cidadãos críticos e reflexivos (ROSA, 2010). E os alunos que se identificam com a 

Matemática apresentada nos currículos escolares se tornam alienados1pela utilização de um 

tipo de pensamento lógico limitado, tornando-se incapazes de serem criativos, críticos, 

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

capazes de melhorar e transformar a sociedade (ROSA e OREY, 2010). 

Nesse direcionamento, os alunos que gostam da Matemática institucionalizada e 

ensinada de maneira tradicional perdem a capacidade de desenvolver a própria criatividade, 

ao se apegarem à memorização de algoritmos, sendo que, muitas vezes, obtêm resultados 

equivocados no processo de resolução dessas situações. Além disso, os alunos podem desistir 

de resolver determinadas situações-problema, pois podem se esquecer de utilizar algum 

algoritmo aprendido anteriormente para auxiliá-los na resolução dos problemas enfrentados 

no cotidiano. E os alunos que não apreciam esse tipo de estratégia para a aprendizagem em 

Matemática podem sentir-se inseguros e impossibilitados de resolver problemas propostos nas 

aulas de Matemática (ROSA, 2010). 

Diante dessa perspectiva, existe a necessidade de um novo renascimento para a 

retomada da consciência e do resgate do conhecimento matemático desenvolvido pelos 

membros de grupos culturais distintos. Assim, o Programa Etnomatemática pode ser 

considerado como uma das “manifestações desse novo renascimento” (D’AMBROSIO, 2009, 

p. 29). 

Contudo, apesar de haver vários pesquisadores que contribuem para o 

desenvolvimento do campo de pesquisa em Etnomatemática, optou-se, neste estudo, pela 

                                                 
1Neste estudo, alienação é considerada como o estado no qual os alunos, tendo sido educados em condições 

sociais pré-determinadas, se submetem aos valores das instituições dominantes, perdendo a consciência sobre os 

próprios problemas (DICIONÁRIO AURÉLIO, 2013). 
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fundamentação teórica desenvolvida por Ubiratan D’Ambrosio, que é considerado o “mais 

importante teórico e filósofo nesse campo de estudo” (ROSA e OREY, 2005, p.12). Destaca-

se que o termo Etnomatemática pode ser definido por meio da etimologia: 

(...) etno [é] referente ao contexto cultural e, portanto, inclui considerações 

como linguagem, jargão, códigos de comportamento, mitos e símbolos; 

matema que vai na direção de explicar, de conhecer, de entender; e tica que 

vem de techné, que é a mesma raiz de arte e de técnica. Assim, (...) a 

Etnomatemática é a arte ou técnica de explicar, de conhecer, de entender nos 

diversos contextos culturais (D’AMBROSIO, 1998, p. 5). 

Corroborando essa asserção, o Programa Etnomatemática pode ser considerado como 

um conjunto de ideias matemáticas praticadas pelos membros de comunidades ou de grupos 

culturais distintos que se identificam por meio do compartilhamento de objetivos, tradições e 

linguagem (ROSA, 2010). Dessa maneira, partindo do princípio de que o estudo da 

construção histórica do conhecimento matemático possibilita maior compreensão da evolução 

dos conceitos, é importante enfatizar as dificuldades epistemológicas inerentes aos conteúdos 

que estão sendo trabalhados em sala de aula (D’AMBROSIO, 2009). Sintetizando, a 

Etnomatemática pode ser considerada como 

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

transmissão de conhecimento em diversos sistemas culturais e as forças 

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

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

Portanto a “Etnomatemática se aproxima de uma teoria de conhecimento, ou seja, [de] 

uma teoria da cognição” (D’AMBROSIO, 1998, p. 6). Porém existe a necessidade de que 

também se entenda a denominação Programa Etnomatemática, que tem caráter dinâmico e 

“mais condizente com a postura da busca permanente proposta pela transdisciplinaridade” 

(D’AMBROSIO, 2009, p. 17). É importante “entender o saber/fazer matemático ao longo da 

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

povos e nações” (D’AMBROSIO, 2009, p. 17). Dessa maneira, a Etnomatemática pode ser 

considerada como “um programa de pesquisa em história e filosofia da matemática com 

óbvias implicações pedagógicas” (D’AMBROSIO, 2009, p. 27), que tem como objetivo 

caminhar “juntamente com uma prática escolar” (D’AMBROSIO, 1998, p.5). Então o 

Programa Etnomatemática pode implicar: 

(...) conceitualização muito ampla do etno e da matemática. Muito mais do 

que simplesmente uma associação a etnias, [pois] etno se refere a grupos 

culturais identificáveis, como por exemplo, sociedades nacionais, tribais, 

grupos sindicais e profissionais, crianças de uma certa faixa etária etc., e 

inclui [a] memória cultural, [os] códigos, [os] símbolos, [os] mitos e até [as] 

maneiras específicas de raciocinar e inferir. Do mesmo modo, a matemática 
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também é encarada de forma mais ampla que inclui contar, medir, fazer 

contas, classificar, ordenar, inferir e modelar (D’AMBROSIO, 1998, p. 18). 

No contexto dessa asserção, pode-se afirmar:  

(...) [a] Etnomatemática se situa numa área de transição entre a antropologia 

cultural e a matemática que chamamos academicamente institucionalizada, e 

seu estudo abre caminho ao que poderíamos chamar de uma matemática 

antropológica (D’AMBROSIO, 1998, p. 18). 

Confirmando esse ponto de vista, a Figura 1 mostra o diagrama que representa a 

Etnomatemática como a intersecção entre a Antropologia Cultural e a Matemática 

Acadêmica. 

 

Figura 1: A Etnomatemática como a interseção entre a Antropologia Cultural e a 

Matemática Acadêmica 

 
Fonte: Diagrama baseado em D’Ambrosio (1998, p. 18) 

 

Uma das implicações pedagógicas do Programa Etnomatemática é a valorização do 

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

fundamentação teórica e metodológica que os auxiliarão na aquisição e no desenvolvimento 

de novos conhecimentos. Essa abordagem permite que eles se tornem cidadãos críticos, 

reflexivos, conscientes e capazes de tomar decisões, visando a transformar a sociedade e as 

suas comunidades e tornando-as mais justas. 

Assim, no processo de valorização do conhecimento matemático dos alunos, é 

necessário ressaltar: 
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Cada grupo cultural tem [as] suas formas de matematizar. Não há como 

ignorar isso e respeitar essas particularidades quando do ingresso da criança 

na escola. Nesse momento, todo o passado cultural da criança deve ser 

respeitado. Isso não só lhe dará confiança em seu próprio conhecimento, 

como também lhe dará uma certa dignidade cultural ao ver suas origens 

culturais sendo aceitas por seu mestre e desse modo saber que esse respeito 

se estende também à sua família e à sua cultura. Além do mais, a utilização 

de conhecimentos que ela e seus familiares manejam lhe dá segurança e ela 

reconhece que tem valor por si mesma e por suas decisões (D’AMBROSIO, 

1998, p. 17). 

Por meio do reconhecimento de ideias, procedimentos e práticas matemáticas que 

estão imbricadas na cultura dos alunos, a “autoestima é elevada, pois percebem que o estudo 

da matemática e da ciência não possui um posicionamento conflitante em relação à própria 

identidade cultural” (ROSA e OREY, 2006). 

Um dos principais objetivos da valorização do conhecimento matemático dos alunos, 

na perspectiva do Programa Etnomatemática, é o fortalecimento das raízes culturais (ROSA e 

OREY, 2006). Contudo, caso a classe dominada seja instrumentalizada por meio do sistema 

educacional somente com o conhecimento desenvolvido pela classe dominante, sem o devido 

fortalecimento das raízes culturais dos dominados, esse fortalecimento fictício pode resultar 

em um efeito ilusório, pois o sistema educacional pode ter este objetivo: 

(...) reproduzir um modelo social baseado numa listagem de conteúdos 

estabelecidos pela própria evolução da sociedade e, assim, a possibilidade de 

acesso social se daria através do domínio desses mesmos conteúdos pelas 

classes menos privilegiadas. Mas, por outro lado, não podemos deixar de 

reconhecer nesse mesmo complexo de conteúdos, que vem constituir o 

conhecimento comum às classes dominantes, a fonte de um pensar do qual 

resulta a estrutura social vigente, fortemente dependente da dominação e 

exploração do homem pelo homem. É de esperar que, tornando esse 

conhecimento acessível aos que hoje são dominados e explorados, eles 

estarão igualmente equipados para dominar e explorar. Por mais que seja 

atrativa a substituição de uma classe por outra no poder, o efeito para uma 

humanidade mais feliz é ilusória (D’AMBROSIO, 1998, p. 34). 

Ressalta-se, pois, a necessidade de que os alunos conheçam a cultura da classe 

dominante para que possam analisá-la crítica e reflexivamente (ROSA e OREY, 2003). No 

entanto essa abordagem somente se torna positiva quando as raízes da classe dominada são 

fortes. Então, com relação à “Educação Matemática, a Etnomatemática pode fortalecer as 

raízes” (D’AMBROSIO, 2009, p. 43) culturais dos alunos, pois os “indivíduos sem raízes 

sólidas estão fragilizados, não resistem a[os] assédios” (D’AMBROSIO, 2009, p. 41) 

provenientes da classe dominante. 

Vale destacar que o conhecimento matemático previamente adquirido pelos alunos, 

que muitas vezes se origina em suas práticas cotidianas, não é reconhecido nas salas de aula 
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(ROSA, 2010). Então, ao se argumentar sobre o conhecimento acadêmico, é preciso recorrer à 

etimologia, para que se possa entender o significado da palavra academia, relacionando-a com 

o sistema escolar, pois pode fornecer uma visão histórica da lacuna existente entre o 

conhecimento acadêmico institucionalizado nas escolas e o saber/fazer que é desencadeado 

no cotidiano dos alunos. Nesse direcionamento, a História da Educação permite que se 

entenda: 

(...) [a] busca de isolamento das academias da Grécia Antiga [acá = longe, 

demos = povo] e os mosteiros medievais revelam a identificação de um 

espaço privilegiado para a educação, privilegiando o exercício intelectual 

distante dos afazeres do cotidiano. Esse modelo incorporou-se às escolas que 

se impuseram a todo o planeta a partir da expansão colonial do século XVI 

(D’AMBROSIO, 2003, p.1).  

Com relação à separação entre o conhecimento prático e o conhecimento abstrato, é 

importante enfatizar que o primeiro pode ser denominado de artes práticas enquanto o 

segundo pode ser denominado de artes ocultas. Essa separação “se intensificou e, o ensino de 

matemática, que passou a ser fundamental para as duas artes começou a assumir feições 

diferentes” (MIORIM, 1998, p. 2): 

(...) por um lado, [havia] um ensino ligado à ‘arte culta’, voltada para o 

desenvolvimento do raciocínio, baseado na proposta platônica, interessado 

na formação das classes dirigentes e privilegiando os estudos clássicos. Por 

outro lado, [havia] um ensino voltado para o desenvolvimento das “artes 

práticas’, destinado aos membros de uma nova classe emergente – a 

burguesia – e privilegiando o ensino das ciências práticas, da ‘nova 

Matemática’ (MIORIM, 1998, 2). 

Em vista disso, um conhecimento prático que pode favorecer a classe dominante é o 

ensino da Matemática Financeira, que privilegia a utilização de computadores e calculadoras. 

Assim, seus conteúdos são ensinados principalmente nos cursos de formação de 

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

decisões pela classe que exerce o poder (SILVA, 2012). Por outro lado, nas escolas de 

formação básica existe grande resistência dos professores de Matemática e dos pais de alunos 

com relação à utilização dos recursos tecnológicos na sala de aula (D’AMBROSIO, 1998). 

Então, sobre a utilização desses recursos, é necessário ressaltar: 

Se uma criança de classe pobre não vê na escola um computador, como 

jamais terá oportunidade de manejá-lo em sua casa, estará condenada a 

aceitar os piores empregos que se lhe ofereçam. Nem mesmo estará 

capacitada para trabalhar como caixa num grande magazine ou num banco. 

É inacreditável que a educação matemática ignore isso. Ignorar a presença 

de computadores e calculadoras na educação matemática é condenar os 
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estudantes a uma subordinação total a subempregos (D’AMBROSIO, 1998, 

p. 17). 

De acordo com essa asserção, existe a necessidade de se discutir a importância da 

utilização das tecnologias nas aulas de Matemática, pois é “inadmissível pensar hoje em 

aritmética e álgebra, que privilegiam o raciocínio quantitativo, sem a plena utilização de 

calculadoras” (D’AMBROSIO, 2009, p. 43). Contudo a resistência de  professores e 

educadores para a utilização das calculadoras e computadores em salas de aula “dificulta a 

superação dos males do capitalismo perverso” (D’AMBROSIO, 2009, p. 55), como  a 

compreensão ampla dos conteúdos matemáticos que são contemplados pela Educação 

Financeira. Por outro lado, a “educação resulta da dinâmica do encontro cultural de gerações, 

o encontro do ‘velho’, o professor, e do ‘novo’, o aluno” (D’AMBROSIO, 2008, p. 12). Nesse 

dinamismo cultural, também existe a necessidade de haver o encontro das velhas tecnologias,  

como  lápis e papel,  com novas tecnologias, como calculadoras e  computadores. 

Com relação à orientação didática para os professores, os PCN de Matemática 

(BRASIL, 1997) destacam a utilização das calculadoras e a necessidade de os professores 

conhecerem e valorizarem as experiências dos alunos e a sua bagagem cultural. As instruções 

correspondentes apoiam o ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos por meio de 

aulas que proporcionam o desenvolvimento de projetos contextualizados com a utilização da 

perspectiva da Etnomatemática. 

Porém valorizar o conhecimento cultural dos alunos não significa negar o 

conhecimento existente e tampouco rejeitar o conhecimento acadêmico ou a utilização das 

tecnologias pois é um 

(...) grande equívoco pensar que a Etnomatemática pode substituir uma boa 

matemática acadêmica, que é essencial para um indivíduo ser atuante no 

mundo moderno, (...) mas, sim, aprimorá-lo [conhecimento acadêmico], 

incorporando a ele valores de humanidade, sintetizados numa ética de 

respeito, solidariedade e cooperação (D’AMBROSIO, 2009, p. 43). 

Em outras palavras, “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). Portanto é importante 

destacar: 

(...) 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 e 

WANDERER, 2004, p.21). 
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Diante da necessidade de tornar o ensino e aprendizagem da Matemática mais 

dinâmicos, é necessário desencadear uma discussão pedagógica sobre o fazer matemático no 

cotidiano dos alunos por meio da perspectiva da Etnomatemática. Portanto “um importante 

componente do [programa] etnomatemática é possibilitar uma visão crítica da realidade, 

utilizando instrumentos de natureza matemática” (D’AMBROSIO, 2009, p. 23) que permitam 

uma “análise comparativa de preços, de contas e de orçamento, [pois] proporciona [um] 

excelente material pedagógico” (D’AMBROSIO, 2009, p. 23) para o ensino de conteúdos 

relacionados com a Educação Financeira. 

Nesse direcionamento, os PCN de Matemática (BRASIL, 1997) evidenciam a 

importância de que os alunos valorizem a Matemática como um instrumento necessário para a 

compreensão do mundo no qual estão inseridos, percebendo-a como um campo do 

conhecimento que estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o 

desenvolvimento da capacidade para resolver problemas. Porém existe a necessidade de se 

discutir e argumentar sobre os conteúdos matemáticos que devem compor a matriz curricular. 

De acordo com os objetivos propostos pelos PCN (BRASIL, 1997), uma finalidade 

importante da educação escolar é proporcionar aos alunos um ensino que os auxilie na 

formação inicial e continuada, bem como no desenvolvimento da cidadania, preparando-os 

para o exercício profissional, ao proporcionar  acesso aos conhecimentos científicos e 

tecnológicos. Essa abordagem possibilita que prossigam os  estudos e exerçam 

responsavelmente a  cidadania, aprendendo a tomar decisões com o objetivo de resolver os 

problemas enfrentados pela comunidade na qual estão inseridos: 

A matemática é um instrumento importantíssimo para a tomada de decisões, 

pois apela para a criatividade. Ao mesmo tempo, a matemática fornece os 

instrumentos necessários para uma avaliação das conseqüências da decisão 

escolhida. A essência do comportamento ético resulta do conhecimento das 

conseqüências das decisões que tomamos (D’AMBROSIO, 2002, p. 4). 

Ressalta-se que a Etnomatemática é um programa de pesquisa de enfoque holístico,  

cuja proposta é incorporar “o sensorial, o intuitivo, o emocional e o racional através da 

vontade individual de sobreviver e transcender” (D’AMBROSIO, 2009, p. 50). 

 

1.1.1.  As Dimensões do Programa Etnomatemática 

Para que se possa entender o enfoque holístico do Programa Etnomatemática, é 

importante desencadear uma breve discussão sobre as suas seis dimensões: a Histórica, a 
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Cognitiva, a Política, a Educacional, a Epistemológica e a Conceitual. A Figura 2 mostra 

essas seis dimensões. 

 

Figura 2: As Seis Dimensões do Programa Etnomatemática 

 

Fonte: D’Ambrosio (2009) 

 

 

1.1.1.1. Dimensão Histórica 

Ao verificar o elo existente entre as tradições e a modernidade (D’AMBROSIO, 

2009), surgem questões sobre que conteúdos matemáticos devem ser ensinados aos alunos, 

principalmente aos pertencentes a grupos minoritários e a classes dominadas. No entanto 

“essas questões só podem ser formuladas e respondidas dentro de um contexto histórico, 

procurando entender a evolução dos sistemas culturais na história da humanidade” 

(D’AMBROSIO, 2009, p. 76). 

Sendo assim, o primeiro passo para a implantação e implementação do Programa 

Etnomatemática no currículo matemático exige: 

(...) um reexame histórico e epistemológico do próprio conhecimento 

científico, e ao mesmo tempo [com] uma reconstrução histórica dos 

momentos da construção desse mesmo conhecimento. (...) A recuperação e, 

mesmo, a reconstrução dessas ideias, o que na verdade significaria fazer a 

história das ideias perdedoras, é a primeira tarefa do nosso programa 

(D’AMBROSIO, 1998, p. 45). 

Corroborando essa asserção, é importante a compreensão de que “a história da 

matemática é sempre escrita de acordo com o ponto de vista vitorioso, e carece da dimensão 

social, que pode esclarecer a natureza do conhecimento matemático” (D’AMBROSIO, 1998, 

p. 57). Nessa abordagem, a dimensão histórica do Programa Etnomatemática possibilita  que 
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o conhecimento seja construído a partir de interpretações históricas de conhecimentos 

desenvolvidos por membros de grupos culturais distintos, como um grupo de alunos, de 

acordo com as origens do conhecimento moderno e com as dificuldades enfrentadas no 

cotidiano (ROSA, 2010). 

Assim, é necessário o entendimento da história para a compreensão do conhecimento 

matemático,  pois as reflexões interculturais sobre a história e a filosofia da Matemática bem 

como as experiências individuais e coletivas estão relacionadas com o enfoque histórico da 

Etnomatemática. Diante desse ponto de vista, ressalta-se que a história pode propiciar as 

ferramentas necessárias para que os professores aceitem a continuidade da evolução das 

ciências, pois em cada período histórico há o desenvolvimento de técnicas distintas, 

necessárias para a resolução de  situações-problema enfrentadas no cotidiano (BURTON, 

2011). 

Dessa maneira, as principais vantagens da utilização da dimensão histórica do 

Programa Etnomatemática estão relacionadas com o reconhecimento de como as 

contribuições matemáticas de   membros de grupos culturais distintos colaboram para o 

entendimento e a compreensão do pensamento de natureza matemática. Assim, por meio da 

história, procura-se desenvolver um senso crítico que valoriza as diversas formas de 

conhecimento e que tem por objetivo elevar a autoestima dos indivíduos que pertencem a 

esses grupos, pois visa a promover a criatividade e a dignidade de sua identidade cultural 

(ROSA e OREY, 2009). 

Por meio da utilização da perspectiva do Programa Etnomatemática, buscam-se, em 

sua dimensão histórica,  as diversas maneiras de possibilitar a compreensão da natureza das 

ideias e do pensamento matemático, bem como as fontes históricas necessárias para a 

discussão de temas voltados para as questões socioculturais que contribuam para a formação 

de cidadania dos alunos (D’AMBROSIO, 1998). 

A dimensão histórica do Programa Etnomatemática revela o desenvolvimento da 

Matemática, o avanço de ideias, procedimentos, conceitos e práticas que foram desenvolvidas 

durante a evolução da humanidade. Eles influenciaram e influenciam, de maneira decisiva, a 

estruturação da sociedade e o desenvolvimento científico/matemático dos membros de grupos 

culturais distintos, mostrando caminhos diferenciados para a resolução de situações-problema 

que geraram e geram saberes e fazeres distintos (ROSA e OREY, 2006) adquiridos no 

ambiente escolar. 
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1.1.1.2. Dimensão Cognitiva 

Segundo a dimensão cognitiva do Programa Etnomatemática, concentram-se as 

manifestações matemáticas presentes no pensamento dos membros de grupos culturais 

distintos, de acordo com a aquisição, acumulação e difusão do conhecimento matemático 

através das gerações,  no decorrer da história. Assim, as ideias matemáticas, como comparar, 

classificar, quantificar, medir, explicar, generalizar, modelar e avaliar,  podem ser 

compreendidas como fenômenos sociais, culturais e antropológicos que desencadeiam o 

desenvolvimento de sistemas de conhecimentos e de fazeres e saberes dos membros de  

determinado grupo cultural. Nesse direcionamento, ressalta-se que “não se pode avaliar [as] 

habilidades cognitivas [dos membros desses grupos] fora do [seu] contexto cultural” 

(D’AMBROSIO, 2009, p. 81). Portanto esta dimensão considera e reconhece as 

manifestações matemáticas presentes na estrutura cognitiva dos alunos, pois as “questões 

[social, cultural, econômica, ambiental e política] são básicas para os estudos sobre [o] 

conhecimento e [o] comportamento humanos, [que é] um dos principais objetivos da 

etnomatemática” (D’AMBROSIO, 2009, p. 55). 

Dessa maneira, o Programa Etnomatemática procura valorizar as diferentes maneiras 

de raciocínio e conhecimento matemático que foram desenvolvidos pelos membros de grupos 

culturais distintos, pois considera e promove as diversas estratégias e técnicas usadas  para 

explicar os procedimentos utilizados para resolver e compreender os diferentes 

acontecimentos e fenômenos presentes em situações cotidianas (ROSA e OREY, 2006). Em 

outras palavras, o Programa Etnomatemática considera os aspectos culturais dos membros de 

determinado grupo cultural, ao facilitar a utilização de instrumentos materiais e intelectuais 

próprios para  manifestar as diversas habilidades para lidar com o ambiente por meio das 

próprias técnicas,  para explicar, entender, compreender e ensinar o saber compartilhado pelos 

membros desse grupo (D’AMBROSIO, 1990). 

Nesse contexto, o “mundo constrói-se em um processo cognitivo e 

epistemologicamente transacional através das interações sujeito/palavra/objeto” (VERGANI, 

2007, p. 29) com o ambiente no qual os alunos estão inseridos. Desenvolve-se a compreensão 

do “natural e artificial, intelectual e emocional, psíquico e cognitivo, que é a realidade de 

ideias abstratas (...), [sendo que] o equilíbrio ambiental merece e deve ser uma preocupação 

especial dos educadores de ciências” (D’AMBROSIO, 1998, p. 62), que ensinam 

principalmente os conteúdos matemáticos. Contudo, para alcançar esse equilíbrio ambiental, é 
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necessário entender o ciclo básico do comportamento humano (D’AMBROSIO, 1998), que a 

Figura 3 mostra. 

 

Figura 3: Ciclo Básico do Comportamento Humano 

 

Fonte: D’Ambrosio (1998, p. 53) 

 

Nesse ciclo, “o comportamento é o elo entre a realidade que informa e a ação que o 

modifica” (D’AMBROSIO, 2009, p. 56), pois “o conhecimento é gerado por essa ação, que é 

a capacidade de explicar, de lidar, de manejar, de entender a realidade, o matema” 

(D’AMBROSIO, 2009, p. 56), podendo somente ser alcançada por meio do estudo da história 

da humanidade. Nessa perspectiva, a ação geradora do conhecimento ocorre no “presente, 

[que é o] momento da transição entre o passado e o futuro” (D’AMBROSIO, 2009, p. 50). 

Então as “estratégias de ação são motivadas pela projeção do indivíduo no futuro (suas 

vontades, suas ambições, suas motivações, e tantos outros fatores), tanto no futuro imediato 

quanto no futuro longínquo” (D’AMBROSIO, 2009, p. 57), pois visam à transcendência da 

humanidade. Essa abordagem facilita a aquisição do conhecimento,  que pode ser 

desencadeada por meio do ciclo dambrosiano do conhecimento (ROSA e OREY, 2006): 

(...) ação que envolve a percepção da realidade através dos sentidos e da 

memória, que envolve a execução de ações através de estratégias e modelos, 

e que causa modificações da realidade através da introdução na realidade de 

objetos, coisas ou idéias (D’AMBROSIO, 1998, p. 62). 

Nesse ciclo, o papel dos professores e educadores é intervir no desenvolvimento dos 

alunos,  com o “objetivo maior [de] aprimorar [as] práticas, [as] reflexões e [os] instrumentos 

de crítica” (D’AMBROSIO, 2009, p. 81) para que possam compreender que os alunos são 
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“mais importante[s] que programas e conteúdos” (D’AMBROSIO, 2009, p. 586). Assim, os 

educadores matemáticos também têm a importante tarefa de propor atividades matemáticas 

curriculares capazes de desenvolver a capacidade cognitiva dos alunos (ROSA, 2010). 

 

1.1.1.3.  Dimensão Epistemológica 

No Programa Etnomatemática, os sistemas de conhecimento podem ser percebidos 

como um conjunto de respostas desenvolvido pelos membros de  determinado grupo cultural 

para que possam sobreviver e transcender, pois essas atividades são inerentes à espécie 

humana e podem ser consideradas como os fazeres e os saberes de  determinado grupo 

cultural (D’AMBRÓSIO, 2009). 

Nesse sentido, os fazeres estão relacionados com as observações provenientes da 

realidade e são denominadas de conhecimentos empíricos, e os saberes são considerados 

como o conjunto dos princípios fundamentais de uma ciência e são denominados de 

conhecimentos teóricos (D’AMBROSIO, 2009; ROSA e OREY, 2012a). Portanto um dos 

objetivos do Programa Etnomatemática é entender o relacionamento entre os fazeres e 

saberes desenvolvidos pelos membros de determinado grupo cultural e se resumem em uma 

“grande controvérsia na história da ciência” (D’AMBROSIO, 2009, p. 37). 

Para que se possa entender o relacionamento existente entre os fazeres (observação da 

realidade por meio do empirismo) e os saberes (concepções teóricas para a compreensão e 

explicação da realidade), existe a necessidade de  se discutirem três questionamentos,  que 

servem de base para explicar a evolução do conhecimento humano: 

 
1) Como passamos de observações e práticas adhoc2 para experimentação e 

método? 

2) Como passamos de experimentação e método para reflexão e abstração? 

3) Como procedemos para invenções e teorias? (D’AMBROSIO, 2009, p. 

37). 

 

De acordo com esse ponto de vista, a dimensão epistemológica fundamenta-se na 

integração do sistema de conhecimento com as questões inerentes à sobrevivência e à 

transcendência da humanidade. Assim, a relação entre os saberes e fazeres desenvolvidos 

pelos membros de  determinado grupo cultural resume a controvérsia existente entre a 

                                                 
2Ad hoc é uma expressão latina que indica que uma solução é específica para resolver um determinado problema 

ou situação, não sendo generalizada e nem adaptada para outros propósitos. Nesse caso, essas observações e 

práticas são específicas, pois não são adequadas para  generalizações. 
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observação da realidade (empirismo) e o conjunto de princípios fundamentais de uma ciência 

(teoria). 

Nesse sentido, esses questionamentos podem nortear uma reflexão sobre a evolução do 

conhecimento matemático, pois a  geração, organização e difusão, bem como o retorno para 

aqueles que o produziram, promovem um ciclo harmonioso do conhecimento de maneira 

integrada, que considera a constante interrelação dos indivíduos com a realidade e a sua ação 

(D’AMBROSIO, 1993). 

Portanto a proposta epistemológica do Programa Etnomatemática é fundamental para 

que os alunos possam entender o desenvolvimento do ciclo dambrosiano do conhecimento de  

maneira holística. O esquema desse ciclo, apresentado na Figura 4,  é essencial para o 

entendimento e a análise,  para que os alunos possam compreender o desenvolvimento do 

conhecimento gerado, acumulado e difundido pelos membros de grupos culturais distintos,  

minoritários e marginalizados (D’AMBROSIO, 1993).  

 

Figura 4: O Ciclo Dambrosiano do Conhecimento 

 

Fonte: D’Ambrosio (1998) 
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Continuando esta discussão teórica, é necessário ressaltar que a separação dos 

componentes do ciclo é inadequada, pois o conhecimento matemático desenvolvido pelos 

membros de grupos culturais distintos é alheio a paradigmas educacionais aceitos atualmente 

(ROSA, 2000). Em outras palavras, o ciclo não pode ser fragmentado, pois não se pode 

recorrer a uma historiografia fragmentada, que pode originar desentendimento com relação à 

evolução do conhecimento matemático desenvolvido pela humanidade.  

D’Ambrosio (2002) afirma existir um criticismo com relação à atual definição de 

epistemologia3,  por 

(...) focalizar o conhecimento já estabelecido, de acordo com os paradigmas 

aceitos no tempo e no momento, [pois a] (...) dinâmica de geração do 

conhecimento, de sua organização intelectual e social, de sua difusão e, 

consequentemente, do retorno desse conhecimento àqueles responsáveis pela 

sua produção, constitui um ciclo indissolúvel e as tentativas de estudar esse 

ciclo isolando seus componentes é inadequado para sistemas de 

conhecimentos não-ocidentais (D’AMBROSIO, 2009, p. 37). 

Corroborando essa crítica, é importante que se discutam controvérsias paradigmáticas 

dos métodos de pesquisa científica, pois “a metodologia investigativa não pode mais ser 

tratada como um conjunto de regras ou abstrações universalmente aplicáveis” (LINCOLN e 

GUBA, 2003, p. 170). Nesse contexto, a Etnomatemática pode ser considerada como um 

programa de pesquisa científica de caráter dinâmico e holístico, que estuda a história e a 

filosofia da Matemática, pois se preocupa com o retorno da produção de seus conhecimentos 

para as comunidades pesquisadas. 

 

1.1.1.4. Dimensão Política 

Desde a época de Platão, a Matemática tem sido um filtro social e, a partir da 

expansão marítima dos séculos XV e XVI, está “associada a um processo de dominação e à 

estrutura de poder desse processo” (D’AMBROSIO, 1998, p. 14). Com o período de 

colonização, a Matemática transformou-se em “um instrumento selecionador de elites” 

                                                 
3Epistemologia ou teoria do conhecimento é o estudo crítico do conhecimento da ciência, ou seja, o estudo 

filosófico da origem, natureza e dos limites do conhecimento. A origem da epistemologia pode ser remetida a 

Platão, que trata  o conhecimento como uma crença verdadeira e justificada. Contudo, o desafio da 

epistemologia é definir o conhecimento e  encontrar meios para alcançá-lo. Assim, diante dessas questões sobre 

a epistemologia, surgem dois posicionamentos importantes: 

 Empirista, no qual o conhecimento deve ser baseado na experiência, ou seja, naquilo que for apreendido 

pelos sentidos. Como defensores dessa posição, temos Locke, Berkeley e Hume. 

 Racionalista, no qual as fontes do conhecimento se encontram na razão e não na experiência. Como 

defensores dessa posição, temos Leibniz e Descartes. 

A expressão epistemologia deriva das palavras gregas episteme, que significa ciência,  e logos,  que significa 

estudo. Dessa maneira, por sua etimologia, que é o estudo da origem das palavras, a epistemologia pode ser 

definida como o estudo da ciência ou estudo do conhecimento (ROSA e OREY, 2012b, p. 2). 
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(D’AMBROSIO, 2009, p. 77), pois, durante qualquer processo de colonização, os 

dominadores não deixam os dominados se manifestarem. Contudo, para atingir esse objetivo, 

os dominadores utilizam a principal estratégia,  que é manter os dominados inferiorizados. 

Então, para realizar as conquistas com eficácia, os dominadores procuram enfraquecer as 

raízes culturais dos dominados, removendo os  vínculos históricos e a historicidade 

(D’AMBROSIO, 2009). 

Assim, historicamente, o desenvolvimento da estrutura da sociedade contemporânea 

ocorreu com o fortalecimento do conhecimento ocidental sobre o conhecimento desenvolvido 

localmente pelos membros de  grupos culturais distintos por meio de conquistas materiais e 

ideológicas (D’AMBROSIO, 2009). Convém salientar que, nas escolas, ocorre um processo 

análogo, pois o sistema educacional foi ampliado para acolher também as crianças e os jovens 

das classes minoritárias,  com a promessa de que conseguiriam a ascensão social. No entanto 

os “resultados negativos e perversos [desse processo] se manifestam, sobretudo, no exercício 

de poder e na eliminação ou exclusão dos dominados” (D’AMBROSIO, 2009, p. 41), que, no 

caso, são os alunos. 

Esse processo de exclusão ocorre principalmente por meio da Matemática, que se 

tornou uma disciplina central no currículo matemático moderno. Nessa perspectiva, para a 

maioria dos alunos, os conteúdos matemáticos estão desvinculados da realidade, o que torna 

essa disciplina desinteressante e desmotivadora, provocando a exclusão educacional e/ou a 

alienação desses alunos (D’AMBROSIO, 2009).  

No entanto é importante enfatizar que, na sociedade atual, para que se possa exercer a 

cidadania, existe a necessidade de que os conteúdos matemáticos sejam ensinados para os 

alunos. Porém esses conteúdos devem privilegiar o desenvolvimento da criatividade e da 

capacidade de avaliação das consequências das tomadas de decisão (D’AMBROSIO, 2002). 

Assim, o principal objetivo do ensino e aprendizagem da Matemática deve ser o 

desenvolvimento 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). 

De acordo com essa asserção, o Programa Etnomatemática pode ser considerado como 

uma “perspectiva da educação matemática [que] está centrada tanto na busca de entender o 

fazer e o saber matemático de culturas marginalizadas como também na compreensão do ciclo 

de geração, organização e difusão deste conhecimento” (KNIJNIK e WANDERER, 2004, p. 

21). 
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Nesse direcionamento, uma das implicações pedagógicas do Programa 

Etnomatemática é propiciar “a reflexão sobre a descolonização e a procura de reais 

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

(D’AMBROSIO, 2009, p. 42) para que possam exercer os direitos de cidadania. O 

cumprimento desse objetivo é reforçado pela proposta dos PCN,  que ressaltam que um dos 

principais objetivos escolares é auxiliar a formação da cidadania dos alunos (BRASIL, 1998).  

Portanto “a estratégia mais promissora para a educação, nas sociedades que estão em 

transição da subordinação para a autonomia, é restaurar a dignidade de seus indivíduos, 

reconhecendo e respeitando suas raízes [culturais]” (D’AMBROSIO, 2009, p. 42). Porém o 

processo de restauração da dignidade dos indivíduos não visa a ignorar ou rejeitar as raízes 

dos dominadores, mas a realizar um elo entre o conhecimento cultural e tradicional dos 

dominados, com o conhecimento dos dominadores, para que os dominados possam ter o pleno 

exercício da cidadania, provocando o dinamismo cultural (D’AMBROSIO, 1990). 

Dessa maneira, em sua dimensão política, o Programa Etnomatemática visa a 

reconhecer e respeitar a história, a tradição e o pensamento matemático dos membros de 

grupos culturais distintos,  por meio de reconhecimento, respeito e valorização da  tradição e 

do pensamento matemático desenvolvido pelos membros de outros grupos culturais. Essa 

abordagem tem como objetivo a promoção do próprio referencial cultural, auxiliando os 

alunos a reforçar as próprias raízes (D’AMBROSIO, 1990). 

Portanto, no contexto escolar, a dimensão política do Programa Etnomatemática não 

se preocupa com uma prática seletiva, pois visa a restaurar a dignidade dos alunos. Essa 

dimensão também tem por objetivo desenvolver uma ação pedagógica que procura orientar os 

alunos no processo de transição da subordinação para a autonomia, direcionando-os para o 

amplo exercício da cidadania (ROSA, 2010). 

 

1.1.1.5.  Dimensão Educacional 

A proposta da dimensão educacional do Programa Etnomatemática é utilizar os 

conteúdos da Matemática acadêmica, que é um instrumento desenvolvido pela classe 

dominante, pois,  sem a apropriação desse conhecimento, os dominados são enganados, 

principalmente nas transações comerciais e financeiras que são realizadas nas atividades 

cotidianas (D’AMBROSIO, 2009). 

Assim, o Programa Etnomatemática,  em sua dimensão educacional,  não rejeita os 

conhecimentos e comportamentos modernos adquiridos academicamente. Nessa perspectiva, 
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esse programa procura incorporar a esses conhecimentos e comportamentos os valores de 

humanidade, como o emocional, o social, o cultural, o afetivo, o político e o econômico,  no 

ensino e aprendizagem de conteúdos da Matemática acadêmica para que os alunos possam se 

tornar sujeitos ativos do processo educacional (ROSA e OREY, 2007), fazendo da 

Matemática algo vivo (D’AMBROSIO, 2009).  

Contudo o “maior desafio conceitual na educação [matemática] talvez seja passar do 

linear para o complexo e do quantitativo para o qualitativo” (D’AMBROSIO, 2003, p. 7) na 

elaboração das atividades curriculares propostas na perspectiva do Programa Etnomatemática. 

Então é essencial incorporar os aspectos culturais do conhecimento da Matemática nas 

atividades curriculares,  visando a promover o caráter qualitativo dos conteúdos para que os 

alunos possam percebê-la como uma ciência humana (ROSA e OREY, 2007). 

Porém, para que a ação pedagógica do Programa Etnomatemática seja eficaz, existe a 

necessidade da incorporação dos aspectos culturais da Matemática, da contextualização dos 

conteúdos e da utilização da tecnologia no ensino e aprendizagem (D’AMBROSIO, 2009). 

Nesse sentido, é recomendada a utilização de calculadoras quando os alunos realizam 

atividades curriculares que abordam conteúdos matemáticos que privilegiam o raciocínio 

quantitativo. No entanto, para que ocorra a transição do raciocínio quantitativo para o 

qualitativo, é importante a utilização de uma das estratégias propostas pelo Programa 

Etnomatemática, que é a proposição da “reconstrução do conhecimento, de tal maneira que 

princípios éticos, valores humanos e amor estejam embutidos nesse conhecimento 

reconstruído” (D’AMBROSIO, 1998, p. 46). 

Essa abordagem pode ser considerada como a proposição de uma Educação 

Matemática renovada, que procura trazer essas considerações para a prática pedagógica que é 

desencadeada nas salas de aula por meio de situações contextualizadas com a utilização de 

(...) projetos de natureza global, tais como a construção de uma cabana ou o 

mapeamento de uma cidade ou a avaliação de consumo de água, [pois] 

fornecem informações que exigirão o manejar [de] problemas e modelos. 

(...) Isso é, sem dúvida, uma abordagem aberta à educação matemática, com 

atividades orientadas, motivadas e induzidas a partir do meio, e, 

consequentemente, refletindo conhecimentos anteriores. Isso nos leva ao que 

chamamos de etnomatemática e que restabelece a matemática como uma 

prática natural e espontânea (D’AMBROSIO, 1998, p. 31). 

Dessa maneira, a Matemática pode se tornar um instrumento que pode auxiliar os 

alunos no desenvolvimento da 

 



57 
 

(...) capacidade de explicar, de aprender e compreender, de enfrentar 

criticamente, situações novas, [que] constituem a aprendizagem por 

excelência. Aprender não é a simples aquisição de técnicas e habilidades e 

nem a memorização de algumas explicações e teorias (D’AMBROSIO, 

2009, p. 81). 

Outro aspecto da proposta educacional do Programa Etnomatemática é o “cuidado 

com a passagem do concreto ao abstrato, [que] é uma das características metodológicas da 

Etnomatemática (D’AMBROSIO, 2009, p. 78). De acordo com essa perspectiva pedagógica e 

metodológica, é importante reconhecer que os alunos possuem conhecimentos 

etnomatemáticos denominados de etnoconhecimento (BORBA, 1990), que são adquiridos nos 

ambientes social, cultural, político, ambiental e econômico nos quais estão inseridos. 

Dessa maneira, o etnoconhecimento pode ser considerado como o conhecimento 

matemático adquirido e desenvolvido pelos indivíduos de determinado grupo sociocultural 

com a elaboração e utilização de um código muitas vezes diferente da Matemática acadêmica. 

A elaboração desse código está mais próxima da vida cotidiana dos alunos, pois está 

enraizada socioculturalmente, mostrando-se eficiente na solução e resolução de inúmeros 

problemas enfrentados no cotidiano (ROSA, 2010). Porém, as dificuldades e os 

(...) esforços para identificar as práticas etnomatemáticas e reconhecê-las 

como uma base de grande valor na educação são relativamente recentes, e 

ainda não foi analisado todo o potencial de um modelo pedagógico em 

matemática baseado na transição de práticas anteriores à escolaridade ou 

práticas de natureza acadêmica (D’AMBROSIO, 1998, p. 31). 

De acordo com os pressupostos da Etnomatemática, a principal proposta desse 

programa é “fazer uma educação para a paz e em particular uma Educação Matemática para a 

paz” (D’AMBROSIO, 2009, p. 585). Então “a solidariedade com o próximo (...) é uma 

primeira manifestação para nos sentirmos parte de uma sociedade e estarmos caminhando 

para a paz social” (D’AMBROSIO, 2009, p. 84). Assim, o Programa Etnomatemática pode 

ser conceituado “como um campo de pesquisa [que] pode ser definido como o estudo da 

matemática de diferentes culturas, capaz de promover o entendimento das diferenças 

culturais, que tem como objetivo a busca da paz entre os diferentes povos” (ROSA, OREY, 

2004, p. 40). 

Porém é necessário que os alunos percebam a conexão dos conteúdos matemáticos 

com  ideias, procedimentos e práticas matemáticas presentes no cotidiano enquanto é preciso 

que os professores sejam formados de outra 

(...) maneira e com a capacidade de renovar [em] seus conhecimentos como 

parte de sua preparação profissional. Além disso, um professor 

conscientizado de que seu papel tem ação bem mais ampliada é certamente 
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mais empolgante do que um mero transmissor de informações na função de 

professor (D’AMBROSIO, 1998, p. 49). 

O Programa prevê a relevância da Matemática acadêmica na formação de alunos 

criativos, críticos e reflexivos, pois é considerada como uma parte integrante no 

desenvolvimento de outros conhecimentos matemáticos de igual importância para a 

constituição da sociedade contemporânea. Em outras palavras, esse programa não ignora e 

nem elimina o 

(...) conhecimento existente, assim como não se trata de ignorar as tradições 

existentes, mas muito mais de conciliá-las no que poderíamos chamar uma 

reconstrução do conhecimento, de tal maneira que princípios éticos, valores 

humanos e amor estejam embutidos nesse conhecimento reconstruído 

(D’AMBROSIO, 1998, p. 46). 

 

Assim, a perspectiva da Etnomatemática assume uma postura para a ação pedagógica 

que adota um conceito de 

(...) currículo que considera os componentes tradicionais – objetivos, 

conteúdos e métodos, porém de forma integrada. É impossível considerar 

cada um separadamente e, provavelmente, a principal razão das falhas 

identificadas na chamada matemática moderna tem suas raízes na quebra dos 

componentes do currículo em domínios independente de pesquisa 

(D’AMBROSIO, 1998, p. 63). 

Portanto “o currículo deve refletir o que está acontecendo na sociedade” 

(D’AMBROSIO, 1998, p. 64),  ao considerar o conhecimento matemático como um campo de 

estudo vivo, transcultural e transdisciplinar (ROSA e OREY, 2009). O Programa também 

procura entender e compreender o conhecimento matemático produzido em diversas culturas 

e tradições, valorizando uma educação direcionada para a formação de uma sociedade plural e 

multicultural (ROSA, 2010). 

 

1.1.1.6.  Dimensão Conceitual 

Os desafios impostos pela vida cotidiana possibilitam que  membros de grupos 

culturais distintos criem teorias e práticas a partir de representações da realidade,  com o 

objetivo de resolver eficientemente questões existenciais (D’AMBROSIO, 2001). Essas 

teorias e práticas compõem uma base fundamental para o desenvolvimento de conhecimentos, 

bem como a tomada de decisões para a resolução de situações-problema enfrentadas no 

cotidiano dos membros de cada grupo cultural. 
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Nesse sentido, a sobrevivência dos membros desses grupos depende de 

comportamentos imediatos em resposta às rotinas inerentes ao desenvolvimento de sua 

espécie. Diante desse contexto, surge a Matemática como uma resposta imediata às 

necessidades de sobrevivência e transcendência dos membros desses grupos (D’AMBROSIO, 

2001).  

Assim, essas teorias se tornam  fundamentais para a representação da realidade e para 

a criação de  modelos que respondam à percepção de espaço (aqui) e de tempo (agora). Dessa 

maneira, o conhecimento se desenvolve por meio da utilização e análise das experiências 

prévias, pois é elaborado sobre a realidade e sobre o  comportamento dos indivíduos de 

acordo com as normas aceitas pelos membros de um determinado grupo cultural 

(D’AMBROSIO, 1993).  

Dessa maneira, o comportamento dos membros desses grupos se baseia em 

conhecimentos adquiridos em suas experiências vivenciadas cotidianamente enquanto 

desenvolvem um novo conhecimento que transcende o desafio de sobrevivência do aqui e 

agora. Esse novo conhecimento é processado conforme a percepção da realidade de cada um 

desses membros que processa a nova informação, conforme os seus mecanismos de memória, 

genéticos e sensoriais. 

Nesse processo, os membros de determinado grupo cultural acrescentam à sua 

realidade os artefatos, que são as suas representações, bem como as tecnologias e as 

expressões materiais que estão relacionados com a sua experiência material. Os membros 

desses grupos também incorporam à sua realidade os mentefatos,  que são  ideias,  valores,   

crenças e a simbologia que estão relacionados com o seu  pensamento abstrato. De acordo 

com esse contexto, a realidade é 

(...) permanentemente transformada pela incorporação de fatos e (ambos 

artefatos e mentefatos) e eventos, os primeiros pela ação direta, consciente 

ou subconsciente, individual ou coletiva (...) e os segundos por conjunções 

que constituem o que convencionou-se chamar de história (D’AMBROSIO, 

1993, p. 10). 

Essa abordagem tem por objetivo facilitar a culminância da geração de novos 

conhecimentos, pois visa à construção de significados próprios e pessoais para os objetos 

matemáticos e as suas representações. Assim, na dimensão conceitual do Programa 

Etnomatemática, a humanidade "age em função de sua capacidade sensorial, que responde ao 

material [artefatos], e de sua imaginação, muitas vezes denominada criatividade, que responde 

ao abstrato [mentefatos]" (D'AMBROSIO, 2001, p. 28). Então as “reflexões, que são ações 

sobre a realidade e que conduzem ao saber, são feitas sobre uma realidade que é 
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continuadamente acrescida de fatos e eventos e, exigem igual atenção às coisas naturais e aos 

artefatos e mentefatos” (D’AMROSIO, 1993, p. 10). 

Nesse direcionamento, a humanidade tem a necessidade de transcendência e satisfação 

para a solução de situações-problema que se colocam “[como] um desafio ao qual tentamos 

responder modificando os significados dos quais já estávamos providos, a fim de podermos 

dar conta do novo conteúdo, fenômeno ou situação” (COLL e SOLE, 2006, p. 20). Nesse 

processo, ocorre a modificação do conhecimento adquirido pelos membros desses grupos, 

que interpretam a nova informação de maneira peculiar, integrando-a e tornando-a parte 

integrante do próprio conhecimento. 

Nesse sentido, é possível entender que o acúmulo dos comportamentos atrelados à 

aquisição do conhecimento constituem o background cultural dos membros de  determinado 

grupo cultural. Então, a Etnomatemática pode ser considerada como um programa de pesquisa 

científica que procura entender “dentro do próprio contexto cultural do indivíduo, seu 

processo e pensamento e seus modos de explicar, de entender e de se desempenhar na sua 

realidade” (D’AMBROSIO, 1993, p. 9). 

O Programa se identifica com o pensamento contemporâneo, pois não se limita ao 

registro de fatos ou práticas matemáticas realizadas no decorrer da história. Então também 

está inserido em um sistema de pensamento matemático sofisticado que visa ao 

desenvolvimento das habilidades matemáticas e ao entendimento sobre como fazer 

Matemática (ROSA e OREY, 2005).  

Esse como fazer Matemática pode ser considerado como um conjunto de maneiras, 

modos, técnicas e procedimentos utilizados pelos membros de grupos culturais distintos com 

o objetivo de explicar, conhecer, entender, compreender, lidar, modelar e conviver com a 

própria realidade. A tradução de situações-problema enfrentadas no cotidiano é realizada por 

meio de atividades matemáticas curriculares contextualizadas (ROSA e OREY, 2007), como 

as relacionadas com as práticas financeiras que são desencadeadas nas atividades realizadas 

diariamente. Nesse sentido, a Matemática pode ser considerada como uma “atividade inerente 

ao ser humano, praticada com plena espontaneidade, resultante de seu ambiente sociocultural 

e, consequentemente, determinada pela realidade material na qual o indivíduo está inserido” 

(D’AMBROSIO, 1986, p. 36). 

Por isso a Etnomatemática pode ser identificada como uma estratégia desenvolvida 

pela humanidade no decorrer da história para explicar, entender, compreender, manejar e 

conviver com a realidade dentro de um contexto natural, social, cultural, político e 



61 
 

econômico, que utiliza técnicas e procedimentos diferenciados para lidar com esses ambientes 

(ROSA e OREY, 2005). 

 

1.2.  A Perspectiva Sociocultural da História da Matemática 

Conforme indicam os  PCN (BRASIL, 1998), a História da Matemática pode 

(...) oferecer uma importante contribuição ao processo de ensino e 

aprendizagem dessa área de conhecimento. Ao revelar a Matemática como 

uma criação humana, ao mostrar as necessidades e as preocupações de 

diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, ao estabelecer 

comparações entre os conceitos e processos matemáticos do passado e do 

presente, o professor cria condições para o aluno desenvolver atitudes e 

valores mais favoráveis diante desse conhecimento (BRASIL, 1998, p. 42). 

Nesse sentido, a História da Matemática, como uma tendência na Educação 

Matemática, procura pesquisar e aplicar os conhecimentos históricos da criação e do 

desenvolvimento da Matemática, no decorrer da história da humanidade, considerando a 

contribuição de vários povos e culturas nesse processo:  

(...) os conceitos abordados em conexão com sua história constituem 

veículos de interação cultural, sociológica e antropológica de grande valor 

formativo. A História da Matemática é, nesse sentido, um instrumento de 

resgate da própria identidade cultural (BRASIL, 1998, p. 42). 

É possível buscar na História da Matemática um apoio didático-pedagógico para 

conduzir os alunos a alguns objetivos pedagógicos, que os direcionem a perceber: 

 
(1) A Matemática como uma criação humana. 

(2) As razões pelas quais as pessoas fazem matemática. 

(3) As necessidades práticas, sociais, econômicas e físicas que servem de 

estímulo ao desenvolvimento das ideias matemáticas. 

(4) As conexões existentes entre matemática e filosofia, matemática e 

religião, matemática e lógica, etc. 

(5) A curiosidade estritamente intelectual que pode levar à generalização e 

extensão de ideias e teorias. 

(6) As percepções que os matemáticos têm do próprio objeto da matemática, 

as quais mudam e se desenvolvem ao longo do tempo. 

(MIGUEL e MIORIM, 2008, p. 53). 

 

Contudo, para que os alunos consigam atingir esses objetivos, existe a necessidade de 

que a História da Matemática seja utilizada em sala com a implantação de intervenções de 

conhecimentos históricos para desenvolver nos alunos procedimentos que tenham 

relacionamento histórico com o conteúdo matemático a ser estudado. Por exemplo, é 

importante mostrar como o cálculo de porcentagens e o trabalho com uma fração de 

denominador 100 eram utilizados  na antiguidade. 
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Portanto  é de fundamental importância que a História da Matemática não seja 

utilizada apenas como um recurso didático-pedagógico que somente trabalha com 

informações factuais, como as datas, os nomes, os locais e os acontecimentos, mas que 

também seja capaz de atuar como uma fonte de problematizações que auxiliam os alunos no 

processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos matemáticos (MIGUEL e BRITO, 1996). 

Essa utilização da História da Matemática tem a finalidade de manifestar, de maneira peculiar, 

as ideias e os problemas matemáticos, situando-os temporal e espacialmente, juntamente com 

as  motivações e precedentes históricos, procurando entender os problemas do passado para 

encontrar soluções para as situações-problema enfrentadas no presente (GROENWALD, 

SAUER e FRANKE, 2005). 

Diante dessa perspectiva, é preciso que a utilização didático-pedagógica da História da 

Matemática não se resuma na simples narração ou datação de acontecimentos históricos, pois 

tem que ser percebida como uma ferramenta capaz de abrir um leque de possibilidades para o 

trabalho pedagógico com diferentes conteúdos matemáticos. Assim, é muito importante que 

se destaquem os “aspectos socioeconômicos e políticos na criação matemática, procurando 

relacionar com o espírito da época, com o que se manifesta nas ciências em geral, na filosofia, 

nas religiões, nas artes, nos costumes, na sociedade como um todo” (D’AMBROSIO, 1996, 

p.13). 

Em concordância com essa asserção, a utilização da perspectiva sociocultural da 

História da Matemática tem como objetivo mostrar que a construção do conhecimento 

matemático é um processo vivo e ativo, que está em constante desenvolvimento (OZÁMIZ, 

1993). 

A “natureza dos argumentos reforçadores das potencialidades pedagógicas” (MIGUEL 

e MIORIM, 2008, p. 61) da História da Matemática está caracterizada em duas categorias 

diferenciadas, mas não necessariamente excludentes, que estão relacionadas com as naturezas 

epistemológica e ética. O adjetivo epistemológico está focalizado no conhecimento 

matemático propriamente dito e não em outros domínios da Filosofia, como  o axiomático, o 

estético e o metodológico. Por outro lado, o adjetivo ético é utilizado no sentido de conceber 

“a natureza das atitudes e dos valores, isto é, da natureza da aprendizagem ética, via 

aprendizagem matemática que se deseja promover entre os estudantes” (MIGUEL e 

MIORIM, 2008, p. 61). 

Nessa perspectiva, os argumentos de natureza epistemológica determinam: 

 

 Seleção e constituição de sequências adequadas de tópicos de ensino. 
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 Seleção de métodos adequados de ensino para diferentes tópicos da 

Matemática escolar. 

 Seleção de objetivos adequados para o ensino-aprendizagem da 

Matemática escolar. 

 Seleção de tópicos, problemas ou episódios considerados motivadores da 

aprendizagem da Matemática escolar. 

 Busca de compreensão e de significados para o ensino-aprendizagem da 

Matemática escolar na atualidade. 

 Identificação de obstáculos epistemológicos de origem epistemológica 

para se enfrentar certas dificuldades que se manifestam entre os 

estudantes no processo de ensino-aprendizagem da Matemática escolar. 

 Identificação de mecanismos operatórios cognitivos (...) a serem levados 

em consideração nos processos de investigação em Educação 

Matemática e no processo de ensino-aprendizagem da Matemática 

escolar(MIGUEL e MIORIM, 2008, p. 61-62). 

 

Por outro lado, os argumentos de natureza ética podem ser considerados como uma 

fonte que possibilita: 

 

 Um trabalho pedagógico no sentido de uma tomada de consciência da 

unidade da Matemática. 

 A compreensão da natureza e das características distintivas e específicas 

do pensamento matemático em relação a outros tipos de conhecimento. 

 A desmistificação da Matemática e a desalienação do seu ensino. 

 A construção de atitudes academicamente valorizadas. 

 A conscientização epistemológica. 

 Um trabalho pedagógico no sentido da conquista da autonomia 

intelectual. 

 O desenvolvimento de um pensamento crítico, de uma qualificação 

como cidadão e de uma tomada de consciência e de avaliação diferentes 

usos sociais da Matemática. 

 Uma apreciação da beleza da Matemática e da estética inerente aos seus 

métodos de produção e validação do conhecimento; 

 A promoção da inclusão social, via resgate da identidade cultural de 

grupos sociais discriminados no (ou excluídos do) contexto escolar 

(MIGUEL e MIORIM, 2008, p. 61-62). 

 

Esses dois argumentos reforçadores potencializam pedagogicamente a utilização 

didática da História da Matemática: 

Os vínculos de tipo epistemológicos foram assim denominados por 

sugerirem que a finalidade da educação matemática é fazer com que o 

estudante compreenda  e se aproprie da própria Matemática concebida como 

um conjunto de resultados, métodos, procedimentos, algoritmos, etc. Já os 

vínculos de tipo ético foram assim denominados por sugerirem que a 

finalidade da educação matemática é fazer com que o estudante construa, por 

intermédio do conhecimento matemático, valores e atitudes de natureza 

diversa, visando à formação integral do ser humano e, particularmente, do 

cidadão, isto é, do homem público. Desse modo, nos vínculos de tipo 

epistemológico, a Matemática é vista como tendo um fim em si mesma, ao 

passo que, nos de tipo ético, ela passa a ser encarada como um meio para se 
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promover entre os estudantes a construção de atitudes e valores de naturezas 

diversas (MIGUEL e MOIORIM, 2008, p. 70). 

Contudo esses dois argumentos podem também ser entendidos para “(...) determinar o 

lugar que a História [da Matemática] pode tomar na sala de aula: a História para refletir a 

natureza da Matemática como um processo sociocultural e a História para construir objetos 

matemáticos” (TOLEDO, 2009, p. 63). 

Nessa abordagem, entende-se que a primeira parte dessa asserção possui o sentido de 

promover a Matemática na sala de aula a fim de humanizá-la e de facilitar o desenvolvimento 

da cidadania nos alunos enquanto que a segunda parte pode ser entendida como o ato de 

ensinar e aprender a Matemática. 

Considerando as questões historiográficas e políticas da natureza da História da 

Matemática como um recurso didático, é importante evitar que se caia no 

(...) erro de desvincular a Matemática das outras atividades humanas. Em 

todas as civilizações há alguma forma de Matemática. As ideias Matemáticas 

aparecem em toda a evolução da humanidade, definindo estratégias de ação 

para lidar com o ambiente, criando e desenhando instrumentos para esse fim, 

como também buscando explicações sobre os fatos e fenômenos da natureza 

e para a própria existência. Em todos os momentos da história e em todas as 

civilizações, as ideias Matemáticas estão presentes em todas as formas de 

fazer e de saber (CASTRO, 2009, p. 31). 

Por isso a busca pela utilização da História da Matemática em sala de aula encontra na 

Etnomatemática um programa “que caminha juntamente com uma prática escolar” 

(D’AMBROSIO, 1998, p. 5). Essa abordagem pode ser considerada como uma maneira para 

empregar a História da Matemática como uma ação pedagógica que visa a estudar os objetos 

matemáticos, mas ao mesmo tempo direcionar os alunos para o desenvolvimento de ações 

críticas e reflexivas para a formação de cidadania. 

Para alcançar esse duplo objetivo, é necessário que o “primeiro passo [seja] um 

reexame histórico e epistemológico do próprio conhecimento científico e, ao mesmo tempo, 

uma reconstrução histórica dos momentos da construção desse mesmo conhecimento” 

(D’AMBROSIO, 1998, p. 45). Assim, para que essa abordagem ocorra de maneira 

satisfatória, os pesquisadores e investigadores precisam realizar uma escolha explícita para 

que possam perceber no passado os dados históricos interessantes, identificando-os 

(RADFORD, 2011),  para a elaboração de atividades matemáticas curriculares 

contextualizadas. Então existe a necessidade de que os pesquisadores, investigadores e 

educadores estejam conscientes de que no passado se encontra o objeto matemático que é 
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necessariamente mediado pelas concepções sociais e culturais modernas sobre o presente e o 

futuro (RADFORD, 2011). 

Por conseguinte somente se pode compreender o pensamento matemático e o seu 

movimento criador por meio da relação da matemática com o contexto cultural (RADFORD, 

2011). Por isso é importante “entender como as forças sociais e institucionais influenciam a 

pesquisa em matemática e (...) como o contexto social se interage com a produção do 

conhecimento matemático” (ROSA e OREY, 2005, p. 7). No entanto é importante que se 

argumente sobre a procura de relações, conexões e causalidades existentes entre a matemática 

e a sociedade, pois é 

(...) um campo cheio de armadilhas e ciladas, onde é muito fácil descobrir 

fatores sociais onde eles não existem – e este é um caso muito comum – e, 

entretanto, não notar ou ignorar elementos ativos na sociedade que 

estimulam campos particulares da matemática, direta ou indiretamente, 

através da física, astronomia, religião, guerra, tecnologia e engenharia 

(STRUIK, 1985, p. 209). 

Nesse sentido, é preciso propor uma maneira de estudar a História da Matemática por 

meio de seu lado social e do relacionamento do conhecimento matemático com a sociedade, 

pois “a matemática tem se envolvido profundamente com assuntos de importância para a 

indústria e para o governo, para o melhor ou pior, e sua função social (e não pouco 

frequentemente anti-social) é óbvia.”  (STRUIK, 1985, p. 207). 

Considerando essa asserção, o relacionamento da sociedade com a Matemática está 

presente no cotidiano dos alunos, que deve ser utilizado para ensinar os conteúdos 

matemáticos, pois revela práticas aprendidas e apreendidas fora do contexto escolar 

(D’AMBROSIO, 2005). Assim, de acordo com esse ponto de vista, é importante que os 

professores explicitem as relações que a Matemática estabelece com a sociedade e com as 

diversas atividades práticas produtivas setorizadas e teóricas, que são específicas dos grupos 

socioculturais que compõem a sociedade moderna (D’AMBROSIO, 1990). Em vista disso,  a 

pesquisa em História da Matemática na perspectiva da “etnomatemática deve ser feita com 

muito rigor, [pois] não é possível chegar a uma teoria final das maneiras de saber/fazer 

matemático de uma cultura, [sem entender] o caráter dinâmico deste programa de pesquisa” 

(D’AMBROSIO, 2009, p. 17-18). 

Portanto a ação pedagógica do Programa Etnomatemática busca o fortalecimento das 

raízes culturais de alunos pertencentes às classes dominadas e às minorias por meio da 

condução de pesquisas e investigações relacionadas com a história e a filosofia da Matemática 

(D’AMBROSIO, 2009). É importante considerar a dimensão histórica do Programa 
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Etnomatemática, na qual existe necessidade de reflexão intercultural sobre a História da 

Matemática e as experiências individuais e coletivas de cada indivíduo em seu contexto 

social, cultural e histórico. Assim, nessa dimensão, o conhecimento matemático é elaborado a 

partir das interpretações históricas do conhecimento construído, adquirido, acumulado e 

difundido pelos membros de grupos culturais distintos, através das gerações (D’AMBROSIO, 

1998). Por exemplo, a história da humanidade é de grande importância para a compreensão do 

conhecimento matemático desenvolvido no enfoque etnomatemático, pois permite que se 

tenha  visão holística4 sobre esse conhecimento (D’AMBROSIO, 1990). 

A  História da Matemática pode revelar a Matemática como uma criação humana, 

mostrando que muitos dos conceitos matemáticos desenvolvidos pela humanidade somente 

evoluíram a partir da busca de povos pelo entendimento de situações cotidianas para que 

pudessem resolver problemas práticos, que os levaram a modelar essas situações por meio da 

elaboração de modelos matemáticos (ROSA e OREY, 2003). 

O relacionamento do contexto cultural do desenvolvimento do conhecimento 

matemático pode ser realizado por meio da utilização da História da Matemática, que procura 

desenvolver o senso crítico-reflexivo, que valoriza as diversas maneiras de aquisição. Essa 

abordagem visa a elevar a autoestima dos membros de grupos culturais distintos, pois 

promove a criatividade e a dignidade da identidade cultural (ROSA e OREY, 2007). Dessa 

maneira, a perspectiva sociocultural da História da Matemática é relevante para o ensino e 

aprendizagem em Matemática: 

(...) a sala de aula é considerada como um micro-espaço de um espaço geral 

de cultura, e o entendimento que o estudante pode ter da Matemática é visto 

como um processo da apropriação cultural intelectual de significados e 

conceitos (RADFORD; BOERO; VASCO apud FAUVEL e MAANEN, 

2000, p.164). 

A utilização dessa perspectiva da história no ensino e aprendizagem de Matemática, 

que é manifestada nos PCN de Matemática (BRASIL, 1998), mostra a Matemática como uma 

criação humana, apresentando as necessidades e preocupações de diferentes culturas, em 

diferentes momentos históricos, para estabelecer comparações entre conceitos e processos 

matemáticos do passado e do presente visando ao desenvolvimento de atitudes e valores 

favoráveis nos alunos diante desse conhecimento. Portanto a perspectiva sociocultural da 

História da Matemática revela a Matemática como uma criação humana, desmistificando o 

                                                 
4Essencialmente, o contexto holístico consiste na análise crítica da geração do conhecimento e de seu processo 

de produção intelectual. O foco na história analisa o mecanismo social e a institucionalização desse 

conhecimento, bem com a sua transmissão por meio do processo educacional (D’AMBROSIO, 1990). 
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seu ensino. Essa perspectiva também fornece os meios necessários para a compreensão da 

natureza do pensamento matemático, bem como a discussão de temas relacionados com 

questões socioculturais que contribuam para a formação de cidadania dos alunos (ROSA, 

2010). 

Em vista disso,  existe a necessidade de que os professores conheçam a influência que 

o ambiente sociocultural exerce sobre o desenvolvimento dos conteúdos matemáticos, 

principalmente os relacionados com a Educação Financeira. É importante que essa influência 

seja percebida para que as aulas e as atividades matemáticas curriculares sejam baseadas nas 

situações-problema que ocorrem no ambiente sociocultural no qual os alunos estão inseridos 

(ROSA, 2010). 

 

1.2.1.  As Abordagens Implícita e Explícita da História da Matemática 

A perspectiva sociocultural da História da Matemática pode auxiliar, de maneiras 

distintas, o processo de ensino e aprendizagem de conteúdos da Educação Financeira. Essa 

participação pode ocorrer por meio da abordagem implícita, atuando como um sinalizador 

para o caminho a ser trilhado em sala de aula,  ou explícita, quando as atividades matemáticas 

curriculares propostas em sala de aula enfatizam o estudo da própria História da Matemática. 

Assim, essas abordagens  podem ser utilizadas como uma ilustração para as aulas, da mesma 

maneira que devem estar integradas ao currículo de Matemática (FERREIRA e RICH, 2001 

apud DAMBROS, 2006). Na abordagem explícita, os problemas legítimos são aqueles que 

ocorreram de maneira idêntica na história, como, por exemplo: “Quantas maçãs são 

necessárias se quatro entre seis pessoas recebem um terço, um oitavo, um quarto e um quinto, 

respectivamente, do número total de maçãs, enquanto que a quinta recebe dez maçãs, e resta 

uma maçã para sexta pessoa?” (EVES, 1962, p. 173). 

No entanto a história das definições, dos conceitos e dos conteúdos matemáticos pode 

estar implícita nos livros e nas atividades desenvolvidas pelos professores. Por exemplo, a 

História da Matemática pode ser utilizada, de maneira implícita, para orientar uma sequência 

didática5 de ensino de conteúdos matemáticos,  pois o “motivo de [se iniciar] a sequência 

didática pelo estudo das relações de dependência é, justamente, por estarmos adotando a 

                                                 
5As sequências didáticas são um conjunto de atividades planejadas para ensinar um determinado 

conteúdo. As sequências são organizadas etapa por etapa, de maneira que os conteúdos adquirem sentido de 

acordo com a ordem estabelecida, pois são organizadas de acordo com os objetivos previstos visando a obtenção 

da aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, uma sequência didática é composta por um certo número de aulas 

planejadas e analisadas previamente com a finalidade de observar situações de aprendizagem, envolvendo os 

conteúdos previstos na pesquisa didática (PAIS, 2002). 
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história do desenvolvimento conceitual das Funções como um guia de nossa proposta” 

(RORATTO, 2009, p. 71). 

No Quadro 1, Azevedo Oliveira (2012) apresenta as atividades que guiaram o estudo 

de Roratto (2009) com relação à utilização dos passos históricos da construção do conceito de 

função, nas quais a História da Matemática serviu como um guia para a organização de uma 

sequência didática utilizada como recurso pedagógico. Nesse sentido, a História da 

Matemática não foi discutida diretamente, estando presente de maneira implícita nas 

atividades matemáticas propostas para aquele estudo.  

 

Quadro 1: Sequência didática de atividades baseadas na História da Matemática 

 

Fonte: Adaptado de Roratto (2009) apud Azevedo Oliveira (2012) 

 

Da mesma maneira, as atividades matemáticas não devem ser, necessariamente, 

reconstruções idênticas àquelas ocorridas na história, pois  para a elaboração das atividades 

curriculares e preparação das aulas, existe a necessidade de que os professores tenham em 

mente que um problema ou uma situação matemática desenvolvido no decorrer da história 

nunca mais serão os mesmos (RADFORD, 1997 apud OLIVEIRA AZEVEDO, 2012). Assim, 

a utilização de situações idênticas às ocorridas na história é uma das preocupações de recorrer 

à História da Matemática para o ensino e aprendizagem de conteúdos da Educação Financeira, 

pois existe a necessidade da elaboração de “problemas que possibilitem emergir discussões 

sobre dúvidas que frequentemente nossos alunos apresentam. Tais problemas não são 

obrigatoriamente os mesmos que os encontrados na história da Matemática, mas recriações 

desses” (BRITO e MENDES, 2009, p. 17). 

Considerando essas definições, a abordagem explícita da História da Matemática para 

o ensino e aprendizagem de conteúdos da Educação Financeira é aquela por meio da qual as 

referências históricas são realizadas de maneira direta. Existem livros didáticos de 
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Matemática nos quais os autores apresentam algum tipo de informação histórica, como um 

anexo ou permeando os conteúdos desenvolvidos. Por outro lado, em outros livros há 

problemas matemáticos e métodos de resolução que são apresentados e abordados por meio 

do desenvolvimento histórico. Por exemplo, no livro Introdução à Álgebra, escrito em 1971 

por Lepoldo Nachbin, a história foi utilizada de maneira explícita, pois eram tecidos 

comentários históricos esclarecedores das definições que apareciam no texto, sendo que em 

cada capítulo era apresentado um resumo da evolução da teoria matemática a ser estudada 

(SILVA, 2001). Outro exemplo da abordagem explícita da História da Matemática se 

encontra na Dissertação de Mestrado de Santos (2012), que desenvolveu atividades 

investigatórias a partir da história de Tales de Mileto medindo a altura da Pirâmide de 

Quéops. 

Por outro lado, a abordagem implícita da História da Matemática pode ser considerada 

como aquela na qual não são utilizadas referências históricas. Assim, os aspectos históricos 

dos conteúdos da Educação Financeira podem ser estudados de maneira indireta por meio da 

abordagem implícita da organização dos planos de aula e do currículo escolar. Dessa maneira, 

essa abordagem pode ser utilizada por meio de referências históricas implícitas em que a 

história é empregada como “um elemento orientador na elaboração de atividades e situações-

problemas, de seleção e sequenciação de tópicos de Matemática em livros didáticos” 

(MIGUEL e MIORIM, 2004, p. 44) e também em atividades matemáticas curriculares. Por 

exemplo, a coleção de livros intitulada Curso Elementar de Matemática, de Euclides Roxo, 

pode ser considerada como um exemplo de abordagem implícita da História da Matemática 

utilizada para ensino e aprendizagem em Matemática (MIGUEL e MIORIM, 2004). 

 

1.3.  Breve Histórico do Desenvolvimento da Matemática Financeira 

Historicamente, as aplicações da Matemática Financeira remontam a períodos 

anteriores ao surgimento das primeiras vilas e cidades. Por exemplo, o conceito de juros tem 

sido amplamente utilizado no decorrer da história, pois surgiu,  de maneira natural , quando os 

membros dos primeiros grupos culturais perceberam que existia um relacionamento entre o 

dinheiro e o tempo. Assim, o desenvolvimento da “matemática financeira, historicamente, 

esteve muito ligada ao conceito e ao significado de comércio” (GRANDO e SCHNEIDER, 

2010, p. 44). 

De acordo com esse contexto, a história da Matemática Financeira está relacionada 

com a história do comércio, sendo que “por volta de 20 000 anos a. C. [Idade da Pedra] os 



70 
 

caçadores das savanas haviam desenvolvido uma cultura complexa que incluía a feitura de 

ferramentas, linguagem, religião, arte, música e comércio” (EVES, 2004, p. 23). Nessa época, 

as pessoas “comerciavam entre si e havia necessidade de anotar a parte de cada família na 

caçada; ambas as atividades dependiam da ideia de contar, um prelúdio do pensamento 

científico” (EVES, 2004, p. 23). 

O “desenvolvimento das atividades comerciais estimulou a cristalização do conceito 

de número” (STRUIK, 1997, p. 32), que foi desenvolvido sobre bases empíricas. No entanto, 

é importante ressaltar que a invenção dos números, provavelmente, teve correspondência com 

as preocupações de ordem prática e utilitária. Por exemplo, os indivíduos que guardavam os 

rebanhos de carneiros ou cabras precisavam ter certeza de que todos os animais haviam 

retornado ao curral. Também era necessário que os indivíduos que estocavam as ferramentas 

ou armas e que armazenavam as reservas alimentares para atender às necessidades da 

comunidade verificassem se a disposição dos víveres, armas ou instrumentos era idêntica 

àquela estocada e armazenada anteriormente (IFRAH, 1989). 

Após esse período, houve o surgimento das primeiras cidades. Assim, por volta de 

6.000 a.C., os membros de alguns grupos culturais descobriram  técnicas para a produção de 

argila e conversão de fibras naturais em fios e tecidos. Posteriormente, os membros desses 

grupos descobriram  técnicas de utilização dos metais para a produção de instrumentos para 

serem utilizados na caça, na pesca e nas atividades de agricultura. Dessa maneira, o 

conhecimento sobre a comercialização desses produtos era necessário para o desenvolvimento 

dessas atividades. Nas civilizações da antiguidade, os membros de  grupos culturais 

sobreviviam retirando da natureza produtos para suprir as necessidades cotidianas (GRANDO 

e SCHNEIDER, 2010).  

Por conseguinte a diversidade da produção e a necessidade de novas funções sociais 

facilitaram a transformação de comunidades de agricultores em vilas e cidades. Contudo o 

sedentarismo provocado pela agricultura causou  revolução na maneira de viver da 

humanidade, pois acelerou o desenvolvimento de vilas e cidades. Nessa perspectiva, Ur, uma 

das cidades mais antigas do mundo, que surgiu por volta de 3000 anos a. C., no Vale dos Rios 

Tigre e Eufrates na Suméria, auxiliou a propiciar “as condições para mercados onde os 

agricultores e artesãos podiam trocar bens, surgindo daí, para facilitar o processo, uma classe 

de mercadores” (EVES, 2004, p. 53). Na antiga civilização babilônica, de 1800 a.C. a 1600 a. 

C., “as exigências do comércio determinaram o desenvolvimento de uma classe especial de 

escribas, que recebiam um treinamento formal em escrita e em matemática” (CAJORI, 2007, 

p. 21). Com relação ao surgimento dessa nova sociedade elitista, afirma-se que “a associação 
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do saber e da ciência com uma única classe dentro da recém-formada sociedade de classes 

permaneceria uma das feições características desse tipo de sociedade até nossos dias, com 

apenas algumas exceções significativas” (BERNAL, 1969 apud MIORIM, 1998; p. 9). 

Então, no período de 3.000 a.C. a 525 a.C.,  a humanidade presenciou  

(...) o  nascimento de uma nova civilização humana cuja centelha foi uma 

revolução agrícola. Novas sociedades baseadas na economia agrícola 

emergiram das névoas da Idade da Pedra nos vales dos rios Nilo, Amarelo, 

Indo, Tigres e Eufrates. Esses povos criaram escritas, trabalharam metais, 

construíram cidades, desenvolveram empiricamente a matemática básica da 

agrimensura, da engenharia e do comércio; e geraram classes superiores que 

tinham tempo bastante de lazer para se deter e considerar os mistérios da 

natureza (EVES, 2004, p. 56). 

Portanto a Matemática e a Matemática Financeira podem ter se originado como uma 

ciência prática para auxiliar o desenvolvimento da agricultura, da engenharia e das 

“instituições de práticas financeiras e comerciais para o lançamento e a arrecadação de taxas 

para propósitos mercantis” (EVES, 2004, p. 57). Nesse direcionamento, a Matemática pode 

ser considerada como uma ciência desenvolvida pela humanidade para a resolução de 

problemas cotidianos, tendo o comércio como um dos propulsores, pois,  no princípio, a 

humanidade 

(...) produzia para o seu consumo. Com o progresso e multiplicando-se as 

suas necessidades, para satisfazê-las, viu-se (...) na contingência de fazer 

circular a  sua produção. Viu-se a necessidade de trocar o que lhe sobrava 

pelo que lhe faltava. E, assim, começa o comércio, primitivamente muito 

complicado. Consistia, pura e simplesmente, na troca de mercadorias 

(D’AMBROSIO e D’AMBROSIO, 1972, p. 85). 

Posteriormente, ocorreu o contato “cada vez maior entre as comunidades e com o 

desenvolvimento do artesanato e da cultura, começaram a surgir dificuldades nas trocas, por 

não haver uma medida comum de valor entre os produtos a serem permutados” (GRANDO e 

SCHNEIDER, 2010, p. 45). 

Então, como no início não havia a utilização de moedas nas transações comerciais 

realizadas diariamente, a troca de mercadorias era realizada por meio do escambo, que é uma 

permuta direta de produtos sem o emprego da equivalência de valores. Assim, aos poucos,  foi 

surgindo a necessidade de criação de uma  moeda para facilitar a troca. Mas o dinheiro nem 

sempre foi empregado nas transações financeiras da maneira como é utilizado atualmente: 

Inúmeros objetos e utensílios foram usados como dinheiro em diferentes 

momentos da história e em diferentes lugares. Alguns deles: chá; penas de 

avestruz; bacalhau, presas de javali; contas de vidro; cacau; ovos; pele de 

animais; enxadas; seixos; chaleiras; fumo; pregos; óleo de oliva; bois; 

mandíbulas de porco; anzóis; crânios humanos; arroz; cauri (moluscos); sal; 
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escravos; dedais; marfim; vodka; tecidos; fios de lã e de seda; conchas. Com 

o tempo surgiu a necessidade de utilização de materiais que pudessem ser 

armazenados sem perigo de deterioração e sem perder o valor. Como 

resposta a esta necessidade iniciou-se a utilização de metais preciosos (ouro, 

prata, bronze e cobre) como medida de troca para pagamentos (dinheiro) 

(D’AQUINO, 2013, p. 1). 

Por exemplo, “as primeiras moedas de metal surgiram, aproximadamente, no ano 700 

a.C., na Lídia (Grécia). Essas moedas eram confeccionadas com “eletro, uma liga natural de 

ouro e prata” (D’AQUINO, 2013, p. 2). A palavra salário6 é originária da época em que se 

realizava o pagamento dos soldados do Império Romano com certa quantidade de sal, naquela 

época  muito caro, sendo considerado como uma moeda de troca (NOVAIS, 2009). 

O conceito de juros também é utilizado desde os primórdios da humanidade, sendo 

definido quando os membros de grupos culturais perceberam a variação do valor do dinheiro 

em relação ao tempo e seus reflexos na vida cotidiana. Inicialmente, os juros eram pagos por 

meio de sementes (NASSER, 2012), porém, com o desenvolvimento do comércio e com a 

invenção da moeda, o pagamento começou a ser realizado em espécie. As  tábuas babilônicas 

de argila cozida apresentavam problemas matemáticos, porém cerca da metade continha 

situações financeiras. As tábuas que continham problemas relacionados com exponenciais 

eram, provavelmente, utilizadas para resolver problemas de juros compostos (NASSER, 

2010). 

Esta discussão bibliográfica fornece indícios de que a Matemática e a Matemática 

Financeira podem ter surgido como soluções para problemas enfrentados no cotidiano da 

humanidade, tornando-se uma ferramenta fundamental para o empoderamento da classe 

dominante, que emergia nas sociedades que se estruturavam. Nesse direcionamento, os 

babilônios pertencentes às classes dominantes “estavam familiarizados com todos os tipos de 

contratos legais e usuais, como faturas, recibos, notas promissórias, crédito, juros simples e 

compostos, hipotecas, escrituras de vendas e endossos” (EVES, 2004, p. 60), tornando a 

classe plebeia vulnerável. 

No tablete de argila conhecido como a Tábua do Louvre, encontrada na  antiga 

Babilônia e escrita, aproximadamente, em 1.700 a.C., encontra-se este problema, que foi 

traduzido para a linguagem atual: “Por quanto tempo deve-se aplicar uma certa soma de 

dinheiro a juros compostos anuais de 20%7 para que ela se dobre?” (EVES, 2004, p. 77). 

                                                 
6A palavra salário é derivada do latim salarium argentum, que significa pagamento em sal. 
7A taxa de juros expressa por 20% na  linguagem atual não existia naquela época, pois o símbolo para essa 

porcentagem (%) era expresso, provavelmente, pela fração 1/5. 
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Assim, essa nova classe social se empoderava ao dominar o conhecimento matemático para a 

realização de cálculos nas transações comerciais e, provavelmente, não tinha interesse em que 

o povo, que pertencia à classe menos favorecida, tivesse acesso a esse conhecimento (ROSA e 

OREY, 2005). 

Com relação ao denominador 100 no cálculo da porcentagem, o imperador romano 

Augusto, no poder de 27 a.C. a 14 d.C., criou um imposto de 1/100 sobre as vendas das 

mercadorias que eram negociadas pelos comerciantes de Roma (CONTADOR, 2008). Nessa 

época, na cobrança de outros impostos, os denominadores dessas frações eram facilmente 

redutíveis a centésimos. No entanto foi somente no século XV que o número 100 (centésimo) 

se tornou base para os cálculos percentuais: 

(...) encontram-se em documentos daquela época expressões como VI p 100 

para vinte por cento, x p cento para dez por cento e VI p c o para seis por 

cento, depois firmaram-se os cálculos comerciais na sociedade, mas o 

símbolo atual % pode ter sua origem ligada a um manuscrito italiano 

anônimo, datado de 1425, onde o autor escreveu P , depois em 1650 

aparece a escrita per % no lugar do símbolo , mais tarde o per foi 

suprimido restando apenas % (CONTADOR, 2008, p. 134). 

Contextualizando esse desenvolvimento histórico, cita-se que o Antigo Testamento 

relata  como o povo,  sob o comando do profeta Moisés,  teria que agir em relação aos juros, 

pois mostra a seguinte argumentação: 

A teu irmão não emprestarás com juros, nem dinheiro, nem comida, nem 

qualquer coisa que se empreste com juros. Ao estranho emprestarás com 

juros, porém a teu irmão não emprestarás com juros; para que o SENHOR 

teu Deus te abençoe em tudo que puseres a tua mão, na terra a qual vais a 

possuir (DEUTERONÔMIO, 23:19-20). 

Entre as várias referências sobre juros nos textos sagrados, com relação a proteção da 

propriedade, cita-se este: “se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, 

não te haverás com ele como credor; não lhe imporás juros (ÊXODO, 22:25). Em outro 

exemplo, a terra tinha completo repouso durante o ano sabático (o sétimo em cada ciclo de 

sete anos), permanecendo sem cultivo (ÊXODO, 23:11). Portanto, deveria haver também  

repouso ou remissão das dívidas contraídas. Nesse ano de livramento, os lavradores não 

poderiam ser pressionados para pagar as dívidas, pois não teriam renda. Nesse 

direcionamento, era importante que o povo não desse o seu “dinheiro a juros, nem os [seus] 

víveres por lucro” (LEVÍTICO, 25:37). 

Na primeira metade do século I, o povo tinha outras instruções sobre a maneira como 

deveria lidar com os juros. No Novo Testamento, por exemplo, está a Parábola dos Talentos, 
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no livro de Mateus,  na qual o patrão,  ao admoestar o servo infiel que enterrou um talento, 

afirma: “devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando  eu viesse, o receberia 

com juros” (MATEUS, 25:27). 

Esse breve histórico sobre o desenvolvimento da Matemática Financeira mostra que os 

conteúdos da Educação Financeira foram desenvolvidos para resolver, principalmente, 

problemas de cobrança de impostos e para realizar cálculos relacionados ao comércio 

(CONTADOR, 2008). 

 

1.3.1.  Continuando com o Desenvolvimento Histórico da Matemática Financeira 

O desenvolvimento do sistema de numeração indo-arábico também contribuiu para a 

evolução de conceitos da Matemática Financeira. Esse sistema foi desenvolvido na Índia, 

sendo introduzido na Arábia pelo matemático árabe Mohammed ibu-Musa al-Khowarizmi 

(780-850), que escreveu duas obras nas quais explicava o sistema indiano de numeração 

decimal posicional e os métodos da realização de cálculos com esse sistema. No entanto, 

apesar de esse sistema de numeração ter sido introduzido na Europa antes do ano 1000, foi 

somente a partir do século XVII que substituiu, definitivamente, outros sistemas de 

numeração existentes naquela época (BOYER, 1996; BONJORNO e OLIVARES, 2006). 

Na Europa, um dos motivos da demora da substituição de outros sistemas de 

numeração pelo sistema indo-arábico estava relacionado com a sua facilidade operacional, 

pois “eram fáceis de registrar, e calcular com eles era muito simples, isso não agradava aos 

poderosos, que dominavam o saber. Havia também muito preconceito em relação aos indianos 

e árabes, por eles não serem brancos nem cristãos” (BONJORNO e OLIVARES, 2006, p. 19). 

Outro fator responsável pela lentidão da transição do sistema de numeração romano 

para o indo-arábico foi que as vantagens do novo sistema não eram muito claras, pois os 

cálculos exigiam apenas pena e papel, enquanto a computação com o ábaco era bastante 

conhecida (BOYER, 1996). Assim, “durante vários séculos houve [uma] acirrada rivalidade 

entre os abacistas e os algoristas e somente no século dezesseis esses triunfaram 

definitivamente” (BOYER, 1996, p.172). A Figura 5 ilustra essa rivalidade. 
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Figura 5: Disputa entre um abacista e um algorista 

 
Fonte: Boyer (1996, p. 173) 

 

Na Idade Média havia duas classes de matemáticos, os das escolas religiosas ou 

universidades e os que se ocupavam de negócios e comércio. Essas classes divulgaram e 

implementaram o sistema de numeração indo-arábico na Europa (BOYER, 1996). No entanto 

um dos maiores responsáveis pela divulgação do sistema indo-arábico na Europa medieval foi 

Leonardo de Pisa (1180–1250), um comerciante italiano conhecido como Fibonacci ou filho 

de Bonaccio. Apesar do título, a obra de Fibonacci intitulada Liber Abaci (Livro do Ábaco) 

não era um livro sobre o ábaco, mas “um tratado muito completo sobre métodos e problemas 

algébricos no qual o uso de numerais indo-arábicos é fortemente recomendado” (BOYER, 

1996, p. 173). A maioria dos problemas presentes nesse livro está relacionada com a transação 

comercial, mostrando  grande contribuição do comércio medieval para o desenvolvimento da 

Matemática no decorrer da Idade Média. 

Como no século VII os hindus utilizavam quantidades negativas, a introdução dos 

números negativos também teve a sua origem na resolução de problemas práticos 

relacionados com as atividades comerciais. Dessa maneira, a necessidade da resolução desses 

problemas provocou a criação dos números inteiros, expandindo os números naturais. Esse 

contexto favoreceu o trabalho operacional e computacional com os números inteiros. O hindu 

“Bramagupta estabeleceu [as] regras de sinais para operar com números negativos: envolvia 

esses números em pequenos círculos ou usava um apóstrofo sobre eles, para distingui-los dos 

demais” (GIOVANNI JR. e CASTRUCCI, 2009, p. 30). Nesse direcionamento, Bháskara, um 

matemático hindu, também interpretou os números negativos como dívidas ou perdas. No 

entanto os hindus não aceitavam que as quantidades negativas fossem expressas por números. 

Assim, foi somente no século XIII que Fibonacci, ao interpretar a resposta negativa dada para 
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um problema que solicitava a determinação do lucro de um comerciante, afirmou: “este 

problema não tem solução, a menos que interpretemos a dívida como sendo um número 

negativo” (GIOVANNI JR. e CASTRUCCI, 2009, p. 30). 

Por outro lado, o conhecimento matemático para resolver os problemas práticos 

relacionados ao comércio e às finanças somente estava ao alcance da minoria dominante, pois, 

no século XV, quem estivesse “interessado em aprender multiplicações e divisões, teria de 

escolher uma universidade adequada, uma vez que apenas algumas delas, provavelmente da 

Itália, tinham condições de oferecer instruções tão avançadas e ainda com auxílio do ábaco” 

(MIORIM, 1998, p. 9). 

A Matemática Financeira se tornou uma área da Matemática que é estudada 

principalmente por administradores, contadores, economistas e técnicos da área de sistemas 

financeiros, que têm o auxílio das novas tecnologias,  como os computadores e as 

calculadoras eletrônicas (SILVA, 2012). Dessa maneira, existe a necessidade de se ressaltar a 

importância da Matemática para a compreensão das relações econômicas e financeiras atuais, 

pois a apropriação dos significados dos conceitos da área da Educação Financeira é 

fundamental (GRANDO e SCHNEIDER, 2010) para o desenvolvimento da cidadania. 

 

1.4.  Breve Contextualização Histórica da Educação Financeira 

Como consequência do interesse pelo processo educacional e do crescimento da 

atividade comercial durante o Renascimento, muitos textos sobre a Aritmética começaram a 

ser publicados na Europa. A maioria desses textos era escrita em latim por intelectuais,  

enquanto outros eram escritos em vernáculo por professores pragmáticos que visavam a  

preparar a juventude para as carreiras comerciais (EVES, 2004). 

De acordo com esse contexto, o “ensino de aritmética foi introduzido nas escolas 

públicas britânicas em aproximadamente 1750, sendo trazido para dentro do ambiente escolar 

a partir [das atividades] do mercado” (LAVE, 2002, p. 68). Nessas escolas, o currículo era 

baseado no ensino da Matemática concreta,  cujo conteúdo era formado por sistemas de pesos 

e medidas e por atividades curriculares direcionadas para diferentes ramos do comércio. 

Dessa maneira, o comércio europeu fornecia os meios para a estruturação do currículo escolar 

por meio da organização de atividades cotidianas para  professores e alunos (LAVE, 2002). 

No século XIX, a discussão da relação entre o comércio e o currículo escolar emergiu 

nos Estados Unidos, pois,  em 1820, o currículo matemático “não se parecia tanto com um 

levantamento de práticas quantitativas do mundo dos ofícios e do comércio, começando a 
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assumir uma estrutura institucionalizada própria” (LAVE, 2002, p. 69). Nesse mesmo século, 

a revolução industrial, que provocou o deslocamento de grandes massas da população rural 

para os centros urbanos e contribuiu para que a mão de obra humana fosse substituída pela 

máquina, facilitou o “desaparecimento da velha forma de produção artesanal e do aprendizado 

prático. [Diante dessa abordagem], os membros das classes menos favorecidas perderam a 

única forma de educação a que eles tinham acesso” (MIORIM, 1998, p. 51). 

A partir dessa época, iniciou-se a “ampliação do ensino às classes trabalhadoras, ou 

seja, a universalização da educação, e a relação educação-trabalho passaram a ser, a partir 

desse momento, os grandes temas das discussões educacionais” (MIORIM, 1998, p. 51).  

Porém a grande finalidade dessa educação em massa teve como objetivo a formação de mão 

de obra para o aumento da produção industrial e o aumento dos lucros da classe capitalista, 

deixando de lado a formação de cidadãos críticos e capazes de refletir para tomadas de 

decisões para uma sociedade mais justa (MIORIM, 1998). Assim, a Educação Financeira 

passou a ser oferecida principalmente para os alunos que ocupariam uma posição de chefia 

e/ou que exerceriam funções importantes em estabelecimentos financeiros (SILVA, 2012). 

 

1.4.1.  A Educação Financeira no Brasil 

A Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico  (OCDE) apresenta a 

Educação Financeira: 

(...) é o processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram 

sua compreensão em relação aos conceitos e produtos financeiros, de 

maneira que, com informação, formação e orientação, possam desenvolver 

os valores e as competências necessários para se tornarem mais conscientes 

das oportunidades e dos riscos neles envolvidos e, então, poderem fazer 

escolhas bem informadas, saber onde procurar ajuda, adotar outras ações que 

melhorem o seu bem-estar. Assim, podem contribuir de modo mais 

consistente para formação de indivíduos e sociedades responsáveis, 

comprometidos com o futuro (BRASIL, 2013 b, p. 57). 

Em 25 de janeiro de 2006, o Governo Brasileiro, pelo   Decreto n.º 5.685, instituiu, no 

âmbito do Ministério da Fazenda, o Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados 

Financeiro, de Capitais, de Seguros, de Previdência e Capitalização - COREMEC, com “a 

finalidade de promover a coordenação e o aprimoramento da atuação das entidades da 

administração pública federal que regulam e fiscalizam as atividades relacionadas à captação 

pública da poupança popular” (BRASIL, 2006, p. 1). Um dos objetivos do COREMEC é 

auxiliar no desenvolvimento de um projeto nacional de Educação Financeira,  em resposta às 

necessidades atuais de sociedade: 
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As mudanças econômicas, sociais e tecnológicas dos últimos anos têm 

apontado para a urgência na implementação de ações com o objetivo de 

educar financeiramente a população, e não apenas no Brasil. No mundo 

inteiro, o mercado financeiro está cada vez mais sofisticado e, novos 

produtos são oferecidos continuamente ao público. Através da Educação 

Financeira, consumidores e investidores aperfeiçoam sua compreensão dos 

produtos financeiros e também desenvolvem habilidades e segurança para se 

tornarem mais conscientes dos riscos e oportunidades financeiras, para 

fazerem suas escolhas e para saberem onde buscar ajuda, melhorando assim 

a relação com suas finanças (BRASIL, 2012a, p. 1). 

Em novembro de 2007, o governo brasileiro constituiu um grupo de trabalho para 

desenvolver uma proposição de Estratégia Nacional de Educação Financeira - ENEF, com 

representantes do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, do 

GT, da Secretaria de Previdência Complementar - SPC e da Superintendência de Seguros 

Privados -SUSEP. Os principais objetivos da ENEF são: 

 
1) Promover e fomentar a cultura de Educação Financeira no país. 

2) Ampliar o nível de compreensão do cidadão para efetuar escolhas 

conscientes relativas à administração de seus recursos. 

3) Contribuir para a eficiência e solidez dos mercados financeiros, de 

capitais, de seguros, de previdência e de capitalização (BRASIL, 2012a, 

p. 2). 

 

Em vista disso, foram estabelecidas algumas diretrizes para nortear as ações das 

estratégias da ENEF como o Programa do Estado, de caráter permanente, as ações de 

interesse público e âmbito nacional, a gestão centralizada e a execução descentralizada, os três 

níveis de atuação (informação, formação e orientação), a avaliação e a revisão permanente e 

periódica dessas ações (Brasil, 2012a). Assim a ENEF auxilia na divulgação da cultura da 

Educação Financeira no Brasil, promovendo: 

(...) a existência de [um] maior grau de conhecimento de finanças pessoais, 

tende [a] promover uma maior inclusão de segmentos da população que 

estejam à margem do sistema financeiro, além de contribuir para a formação 

de poupança. A educação pode atuar diretamente nas variáveis pessoais e 

sociais, contribuindo para formar ou amadurecer uma cultura de 

planejamento de vida, capaz de permitir que a pessoa, conscientemente, 

possa resistir aos apelos imediatistas e planeje no longo prazo as suas 

decisões de consumo, poupança e investimento (BRASIL, 2012a, p. 1). 

Com relação à Educação Financeira nas escolas, a ENEF prevê: 

(...) as ações voltadas especificamente para a Educação Financeira nas 

Escolas, seguindo uma tendência mundial só poderão ser percebidos a médio 

e longo prazo, porém são essenciais para a sustentabilidade desse esforço 

governamental e da sociedade civil, por meio das entidades parceiras nesse 

projeto (BRASIL, 2012a, p. 2). 



79 
 

Em 22 de dezembro de 2010, o Governo Brasileiro instituiu a Estratégia Nacional de 

Educação Financeira – ENEF,  com a promulgação do Decreto n.º 7.397. No primeiro artigo 

desse documento é estabelecido que a finalidade da ENEF é “promover a educação financeira 

e previdenciária e contribuir para o fortalecimento da cidadania, a eficiência e solidez do 

sistema financeiro nacional e a tomada de decisões conscientes por parte dos consumidores” 

(BRASIL, 2010, p. 1). É importante enfatizar que a ENEF foi implementada em 

conformidade com estas diretrizes: 

1. Atuação permanente em âmbito nacional. 

2. Gratuidade das ações de educação financeira. 

3. Prevalência do interesse público. 

4. Atuação por meio de informação, formação e orientação. 

5. Centralização da gestão e descentralização da execução das atividades. 

6. Formação de parcerias com órgãos e entidades públicas e instituições 

privadas. 

7. Avaliações e revisões periódicas e permanentes (BRASIL, 2012b, p. 1). 

 

O Decreto para definir os planos, os programas, as ações e a coordenação executiva da 

ENEF,  instituiu,  no âmbito do Ministério da Fazenda, o Comitê Nacional de Educação 

Financeira – CONEF,   composta pelo Diretor do Banco Central do Brasil,  pelo Presidente da 

Comissão de Valores Mobiliários,  pelo Diretor-Superintendente da Superintendência Nacional 

de Previdência Complementar,  pelo Superintendente da Superintendência de Seguros 

Privados,  pelo Secretário-Executivo do Ministério da Fazenda,  pelo Secretário-Executivo do 

Ministério da Educação,  pelo Secretário-Executivo do Ministério da Previdência Social,  pelo 

Secretário-Executivo do Ministério da Justiça e por quatro representantes da sociedade civil. 

O Decreto estabeleceu que o CONEF fosse presidido, a cada período de seis meses, 

em regime de rodízio, pelos representantes do Banco do Brasil, da Comissão de Valores 

Mobiliários, da Superintendência de Seguros Privados e do Ministério da Fazenda. Também 

estabeleceu que “o Banco do Brasil exercer[ia] a secretaria-executiva do CONEF, prestando o 

apoio administrativo e os meios necessários à execução dos objetivos do Comitê” (BRASIL, 

2012b, p. 2). Por outro lado, as competências do CONEF foram definidas como: “(1) 

promover a ENEF, observada a finalidade, por meio da elaboração de planos, programas e 

ações e (2) estabelecer [as] metas para o planejamento, financiamento, execução, avaliação e 

revisão da ENEF” (BRASIL, 2012b, p. 2). 

Com relação ao assessoramento pedagógico relacionado com a Educação Financeira e 

Previdenciária, o Decreto instituiu, no âmbito do Ministério da Fazenda, o Grupo de Apoio 

Pedagógico - GAP, composto por estes representantes: 
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[do] Ministério da Educação, que o presidirá; Banco Central do Brasil; 

Comissão de Valores Mobiliários; Ministério da Fazenda; Superintendência 

de Seguros Privados; Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar; Conselho Nacional de Educação; e instituições federais de 

ensino indicadas pelo Ministério da Educação, até o limite de cinco, no 

máximo de uma por região geográfica do País (BRASIL, 2012b, p. 2). 

O Decreto também determina: 

(...) o Conselho Nacional de Secretários de Educação e a União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação serão convidados a integrar o GAP e que 

o Ministério da Educação exercerá a secretaria-executiva do GAP, ao qual 

prestará o apoio administrativo necessário (BRASIL, 2012b, p. 3). 

Os documentos que estabeleceram a Educação Financeira no Brasil deixam a cargo 

das instituições financeiras a responsabilidade da execução, ficando para o Ministério da 

Educação apenas o apoio pedagógico. Contudo essa abordagem pode direcionar a Educação 

Financeira para os interesses das instituições financeiras, que estão relacionados com a 

intenção de aumentar seus lucros (BRASIL, 2010). 

No site da Caixa Econômica Federal é oferecido um curso denominado Educação 

Financeira, no qual o cálculo dos juros é definido desta maneira: 

(...) porcentagem, que se aplica por um período de tempo. Por exemplo: 

Você toma emprestado R$ 1.000, por um mês, a uma taxa de juros de 1% ao 

mês. Passados os 30 dias, deve devolver os R$ 1.000 iniciais e um valor de 

R$ 10 referentes aos juros de 1% sobre o valor inicial. Ou seja, deve pagar 

R$ 1.010. Esses são os juros simples. Nesse caso, se você tomar o mesmo 

empréstimo, a juros simples, por dois meses, deverá pagar mais R$ 10 

referentes aos juros do segundo mês, ou seja, R$ 1.020. Quando você deixa 

seu dinheiro no banco, aplicado, recebe os chamados juros compostos, 

conhecidos como “juros sobre juros (BRASIL, 2013a, p.1). 

Essa asserção informa, de maneira sutil, aos leigos em assuntos relacionados com os 

juros, que para empréstimos os juros são simples e para aplicações financeiras os juros são 

compostos. Portanto, para auxiliar na formação da cidadania dos alunos, os PCN de 

Matemática (BRASIL, 1998) estabelecem, como objetivos para os anos finais do Ensino 

Fundamental, que uma função importante da escola é a formação da cidadania:  

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

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

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

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

refletir a respeito da colaboração que a Matemática tem ao oferecer com 

vistas à formação da cidadania (BRASIL, 1998, p. 26). 
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Conforme está indicado nos PCN, uma das maneiras de a escola cumprir o seu papel 

na formação básica da cidadania dos alunos é uma ação pedagógica interdisciplinar da 

Matemática em conjunto com os Temas Transversais: 

A proposta de trabalhar com questões de urgência social numa perspectiva 

de transversalidade aponta para o compromisso a ser partilhado pelos 

professores das áreas, uma vez que é o tratamento dado aos conteúdos de 

todas as áreas que possibilita ao aluno a compreensão de tais questões, o 

que inclui a aprendizagem de conceitos, procedimentos e o 

desenvolvimento de atitudes (BRASIL, 1998, p. 28). 

Uma das questões de urgência social apresentadas nos PCN de Matemática está 

relacionada com o consumo, “apresentado como [uma] forma e [um] objeto de vida” 

(BRASIL, 1998, p.35). Em vista disso, para que a escola cumpra o seu papel na formação de 

cidadãos críticos e reflexivos, é “fundamental que os nossos alunos aprendam a se posicionar 

criticamente” (BRASIL, 1998, p. 35) diante de assuntos relacionados com a cidadania. Nesse 

contexto, um dos tópicos necessários para o desenvolvimento do tema cidadania está 

relacionado com o tema transversal consumo que visa mostrar aos alunos: 

(...)  aspectos ligados aos direitos do consumidor também necessitam da 

Matemática para serem mais bem compreendidos. Por exemplo, para 

analisar a composição e a qualidade dos produtos e avaliar seu impacto sobre 

a saúde e o meio ambiente, ou para analisar a razão entre menor preço/maior 

quantidade. Nesse caso, situações de oferta como compre 3 e pague 2 nem 

sempre são vantajosas, pois geralmente são feitas para produtos que não 

estão com muita saída, portanto, não há, muitas vezes, necessidade de 

comprá-los em grande quantidade, ou que estão com os prazos de validade 

próximos do vencimento. Habituar-se a analisar essas situações é 

fundamental para que os alunos possam reconhecer e criar formas de 

proteção contra a propaganda enganosa e contra os estratagemas de 

marketing a que são submetidos os potenciais consumidores (BRASIL, 

1998, p. 35). 

Após analisar o lado positivo da sociedade de consumo, que propicia acesso rápido a 

serviços e produtos disponibilizados no mercado, existe a necessidade de análise crítica de  

estratagemas de marketing, que estão desenvolvendo 

(...) indivíduos-consumidores virtuais e reais dependentes das tendências 

mercadológicas, em muitos casos infantilizando e adestrando uma geração 

que servirá às normas de um capitalismo, sem se preocupar com as 

consequências desmedidas de suas ações de consumo (KISTEMANN 

JÚNIOR, 2011, p. 13). 

Portanto se espera que “(...) a educação possibilite, ao educando, a aquisição e 

utilização dos instrumentos comunicativos, analíticos e materiais que serão essenciais para 
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seu exercício de todos os direitos e deveres intrínsecos à cidadania (D’AMBROSIO, 2009, p. 

65). 

O Programa Etnomatemática tem, pois, como uma de suas principais ações 

pedagógicas o fortalecimento das raízes culturais dos alunos para que possam resistir aos 

assédios de marketing da sociedade contemporânea, capitalista e consumidora 

(D’AMBROSIO, 2009). No entanto, quando se trata de ensino e aprendizagem de tópicos 

relacionados com a Educação Financeira na Educação Básica, verifica-se que esse 

(...) conteúdo tem sido abordado de modo superficial, baseado na aplicação 

de fórmulas, como se pode observar pelos livros-textos mais usados. Além 

disso, a maioria dos cursos de Licenciatura não inclui a Matemática 

Financeira em sua grade curricular. Como consequência, os professores não 

estão plenamente preparados para ensinar esse conteúdo, que não tem sido 

explorado nas salas de aula de modo adequado, evitando discutir situações 

reais e desafiadoras (NASSER, 2012, p. 7). 

A ineficácia do ensino e aprendizagem da Matemática Financeira nas escolas 

brasileiras é corroborada pelos resultados obtidos pelo estudo conduzido por Kistemann 

Júnior (2011): 

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

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

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

em alguns relatos os indivíduos-consumidores justificam que utilizam tão 

somente das quatro operações e de intuição com relação às porcentagens 

para analisar os pós e os contras de uma ação de consumo, bem como as 

taxas de juros envolvidas nestas ações (KISTEMANN JÚNOR, 2011, p. 

279). 

Nesse direcionamento, para que o ensino da Matemática seja relevante para a 

formação de cidadania dos alunos, é necessário que se discuta sobre o tipo de Matemática que 

deve ser ensinada nas escolas, pois essa disciplina é um 

(...) instrumento importantíssimo para a tomada de decisões, pois apela para 

a criatividade. Ao mesmo tempo, a matemática fornece os instrumentos 

necessários para uma avaliação das consequências da decisão escolhida. A 

essência do comportamento ético resulta do conhecimento das 

consequências das decisões que tomamos (D’AMBROSIO, 2002, p. 4). 

Portanto a Matemática Financeira pode ser o “conteúdo mais motivador” (NASSER, 

2012, p. 7) da Educação Básica. Mas  há  necessidade de implantação e implementação de 

novo enfoque na maneira  como é ensinada, pois deve ser apresentada aos alunos como um 

instrumento que facilita o desenvolvimento da criatividade para a análise crítica de situações-

problema contextualizadas que possibilitam reflexão de ordem sociocultural para a formação 

de cidadania (D’AMBROSIO, 2002; BRASIL, 1998). 
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1.5.  A Cidadania 

O termo cidadania, originada da palavra latina civitas, que significa cidade, pode ser 

caracterizada por um conjunto de direitos e deveres a que os cidadãos estão subordinados em 

seu relacionamento com a sociedade na qual estão inseridos. Para exercer a cidadania, os 

cidadãos devem ter consciência de direitos e obrigações, lutando para colocá-los em prática 

no cotidiano. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 

1988), promulgada em 5 de outubro de 1988, o preparo do cidadão para o exercício pleno da 

cidadania é um dos principais objetivos da educação brasileira. 

Documentos oficiais nacionais, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, as Diretrizes Curriculares Nacionais e os Parâmetros Curriculares Nacionais  (PCN) 

direcionam a educação  para o desenvolvimento da cidadania,  para que os  brasileiros possam 

participar da vida social e política por meio do exercício de direitos e deveres políticos, civis e 

sociais. Esses documentos também sugerem uma reflexão sobre o ensino e aprendizagem em 

Matemática e o seu relacionamento com a formação da cidadania.  

Nesse contexto, a Educação Financeira é um conhecimento matemático fundamental 

que pode auxiliar o desenvolvimento crítico e reflexivo dos cidadãos, pois é “importante 

refletir a respeito da colaboração que a Matemática tem a oferecer com vistas à formação da 

cidadania” (BRASIL, 1998, p. 26). 

De acordo com os princípios dos PCN de Matemática (BRASIL, 1998), o principal 

papel da escola é a formação da cidadania dos alunos, sendo propostos os Temas Transversais 

para alcançar esse objetivo. Um dos temas propostos para o trabalho pedagógico com a 

transversalidade na Matemática está relacionada com a Educação Financeira (BRASIL, 

1998). O Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva instituiu a Estratégia Nacional de 

Educação Financeira – ENEF, por meio do Decreto n.º 7.397 de 22 de dezembro de 2010, 

com a finalidade de promover a educação financeira e previdenciária, visando a  contribuir 

para o fortalecimento da cidadania, da eficiência e solidez do sistema financeiro nacional e da 

tomada de decisões conscientes por parte dos consumidores. 

Como foi dito,  a Matemática pode ser considerada como um instrumento importante 

para a tomada de decisões, pois auxilia no desenvolvimento da criatividade, da reflexão e da 

criticidade. Ao mesmo tempo, este campo de estudo fornece instrumentos necessários para a 

avaliação das consequências da decisão escolhida, auxiliando os alunos na formação da 

cidadania, pois a essência do comportamento ético é resultado do conhecimento das 
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consequências das decisões tomadas (D’AMBROSIO, 2002). Portanto este estudo é 

caracterizado por uma dimensão sociopolítico-pedagógica, pois, além de contribuir para a 

formação de cidadãos atuantes, tem o objetivo de introduzir nas salas de aula um trabalho 

pedagógico conscientizador, visando à construção da cidadania. 

Assim, a utilização de conteúdos da Educação Financeira, além de envolver o emprego 

quantitativo e sistemático de exercícios, contribui para o entendimento das tarefas que 

(...) lidam com o dinheiro, [mas] não reside apenas em apoiar as ações do 

cálculo correto, no que se refere a especificações de determinadas somas ou 

casos como troco ou pagamento de um total no caixa. Diversos conceitos e 

procedimentos da matemática são acionados para entendermos nossos 

holerites (contracheques), calcular ou avaliar aumentos e descontos nos 

salários, aluguéis, mercadorias, transações financeiras, entre outros 

(CARVALHO, 1999, p.61). 

De acordo com essa asserção, é importante promover constantes discussões em relação 

ao consumo, pois é necessário compreender o seguinte: 

(...) o mesmo cidadão que produz no âmbito da economia do conhecimento 

é, igualmente, consumidor. Por isso, a educação tecnológica básica se 

transforma em requisito de sobrevivência [...]. Precisa, por conseguinte, ser 

um consumidor crítico, capaz de estabelecer juízos, tomar decisões, exigir 

direitos, conhecer seus deveres e se posicionar, permanentemente em face 

dos desafios de ser cidadão (MAIA, 2000, p.93). 

Com referência aos PCN de Matemática (BRASIL, 1999), a compreensão da 

Matemática é essencial para que os cidadãos saibam tomar decisões em sua vida profissional 

e agir com equilíbrio em relação a situações que envolvem consumo. Portanto é necessário 

ressaltar a importância da Matemática na sociedade contemporânea: 

Em um mundo onde as necessidades sociais, culturais e profissionais 

ganham novos contornos, todas as áreas requerem alguma competência em 

Matemática e a possibilidade de compreender conceitos e procedimentos 

matemáticos é necessário tanto para tirar conclusões e fazer argumentações, 

quanto para o cidadão agir como consumidor prudente ou tomar decisões em 

sua vida pessoal e profissional. A Matemática no Ensino Médio tem um 

valor formativo, que ajuda a estruturar o pensamento e o raciocínio dedutivo, 

porém também desempenha um papel instrumental, pois é uma ferramenta 

que serve para a vida cotidiana e para muitas tarefas específicas em quase 

todas as atividades humanas (BRASIL, 1999, p. 251). 

O Ministério da Educação (MEC) publicou o documento intitulado Matemática e suas 

tecnologias: parâmetros curriculares nacionais – ensino médio: orientações educacionais 

complementares aos parâmetros curriculares nacionais - PCN+ (BRASIL, 2002),  que 

apresenta competências e habilidades relacionadas com os conteúdos da Educação Financeira. 

Essas competências e habilidades estão relacionadas com o reconhecimento e a utilização de 
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símbolos, códigos e nomenclaturas da linguagem matemática, como ler embalagens de 

produtos, manuais técnicos, textos de jornais ou outras comunicações, compreender o 

significado de dados apresentados por meio de porcentagens, escritas numéricas, potências de 

dez e entender as variáveis utilizadas nas fórmulas para a resolução dos problemas 

enfrentados diariamente. Portanto é importante que os alunos leiam e interpretem diferentes 

tipos de textos com informações apresentadas em linguagem matemática, como livros 

didáticos, artigos de conteúdo econômico, social ou cultural, manuais técnicos, contratos 

comerciais, folhetos com propostas de venda ou plantas de imóveis, bulas de medicamentos e 

artigos publicados em jornais e revistas. 

Outro objetivo importante da cidadania é a compreensão da responsabilidade social 

associada com a aquisição e a utilização do conhecimento matemático para a mobilização de 

diferentes ações, como defesa dos direitos dos consumidores. Consequentemente é importante 

o conhecimento de 

(...) recursos, instrumentos e procedimentos econômicos e sociais para 

posicionar-se, argumentar e julgar sobre questões de interesse da 

comunidade, como problemas de abastecimento, educação, saúde e lazer, 

percebendo que podem ser muitas vezes quantificados e descritos através do 

instrumental da Matemática e dos procedimentos da ciência (BRASIL, 2002, 

p. 111-116). 

Portanto, para “exercer a cidadania é necessário saber calcular, medir, raciocinar, 

argumentar e tratar informações estatisticamente” (BRASIL, 1998, p. 26). Contudo existe a 

necessidade da busca de informações provenientes do cotidiano dos alunos para que se 

possam delinear caminhos que valorizam o meio sociocultural no qual estão inseridos 

(ROSA, 2010). Essa abordagem pode revelar a etnomatemática das práticas aprendidas e 

apreendidas no comércio, por meio da análise comparativa de preços, de contas e de 

orçamentos (D’AMBROSIO, 2005). Assim, para que esse processo seja bem sucedido, existe 

necessidade da elaboração de atividades curriculares matemáticas contextualizadas para a 

resolução das situações-problema propostas em sala de aula (ROSA, 2010). 
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CAPÍTULO 2 

 

DETERMINANDO UMA FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA PARA O 

ESTUDO MISTO 

 

O objetivo principal do levantamento de dados relacionado com a revisão de literatura 

teve por objetivo a obtenção de ferramentas teóricas e metodológicas que propiciassem uma 

maneira adequada para abordar a problemática relativa às possíveis contribuições do 

Programa Etnomatemática e da perspectiva sociocultural da História da Matemática como 

ferramentas teóricas para fundamentar o ensino e  aprendizagem de conteúdos de Matemática 

Financeira,  com foco no desenvolvimento da formação da cidadania de uma turma de alunos 

do 8.o ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal localizada na microrregião de 

Sete Lagoas, no Estado de Minas Gerais. 

 

2.1.  O Conhecimento Científico 

Por se tratar de uma investigação para a produção de conhecimento científico, faz-se 

necessária uma breve exposição sobre as concepções do professor-pesquisador sobre este 

conhecimento, que pode ser considerado assim: 

(...) uma atividade,  que realizam os milhões de pessoas que constituem a 

comunidade científica em muitos diferentes cenários, como ao produto dessa 

atividade, ou seja, os conhecimentos já acumulados em inumeráveis textos e 

incorporados às invenções e tecnologias que empregamos na nossa vida 

diária. Fala-se também de ciência como uma forma particular de conhecer, 

como um método ou modo de atuar que é o que emprega a comunidade 

científica, e através do qual se obtém os conhecimentos que chamamos 

científicos8 (SABINO, 1996, p. 33, tradução própria). 

O termo ciência é polissêmico, abrangendo diferentes significados de acordo com o 

contexto e o modo pelo qual é utilizado em pesquisas e investigações. Neste estudo, ciência é 

concebida como um método aceito pela comunidade científica no qual o trabalho se insere. 

Nesse direcionamento, a ciência também pode ser definida como um método no sentido de ser 

                                                 
8
Porque se llama ciencia tanto a una actividad, la que realizan los millones de personas que constituyen la 

comunidad científica en muy diferentes escenarios, como al producto de esa actividad, es decir a los 

conocimientos ya acumulados en innumerables textos e incorporados a las invenciones y tecnologías que 

empleamos en nuestra vida diaria. Se habla también de ciencia como de una forma particular de conocer, como 

un método o modo de actuar que es el que emplea la comunidad científica, y a través del cual se obtienen los 

conocimientos que llamamos científicos. 
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o “guia geral que encaminha a atividade de investigação como uma ferramenta por meio da 

qual se obtém o conhecimento científico9” (SABINO, 1996, p. 33, tradução própria). 

 Os conhecimentos científicos “são formulações intelectuais criadas pelo homem para 

organizar coerentemente os dados conhecidos e realizar descrições para encontrar explicações 

para os fenômenos estudados10” (SABINO, 1996, p. 36, tradução própria). No entanto esse 

tipo de conhecimento não é o único existente, nem o melhor e nem o mais importante 

(D’Ambrosio, 1990). Nesse sentido, a ciência pode ser considerada como um tipo particular 

do conhecimento humano que não visa à substituição dos demais conhecimentos adquiridos 

pela humanidade (SABINO, 1996). 

Por outro lado, por se tratar de uma pesquisa em ciências sociais, o objeto desta 

pesquisa é estudar o comportamento dos alunos e o seu relacionamento com algumas questões 

sociais. Assim, pode estar em desvantagem em relação a estudos conduzidos na perspectiva 

das ciências naturais, pois o professor-pesquisador recebe, inevitavelmente,  influência dos 

propósitos e resultados desta pesquisa, por um lado, em razão das demandas culturais e 

interesses sociais e, por outro lado, de suas próprias metas como profissional da educação 

(SABINO, 1996). 

Porém, nas ciências naturais, geralmente, o pesquisador pode conduzir uma 

investigação livre das pressões dos aspectos culturais e sociais, pensando apenas na criação de 

teorias, muitas vezes abstratas e desconectadas da realidade sociocultural, devido a diferenças 

dos objetivos e métodos de estudo (SABINO, 1996).  

Nas ciências sociais, ao contrário das naturais, se estudam, em suas relações sociais,  

os indivíduos, que, por sua natureza, existem com subjetividades, que, por serem únicas, 

variam de um indivíduo para outro. Por essa razão, não se conseguem grupos e/ou espaços 

homogêneos para aplicar os métodos das ciências naturais, nas quais a assepsia dos métodos é 

obrigatória, bem como a separação do objeto de estudo do pesquisador para que a pesquisa 

não seja contaminada:  

(...) nas ciências naturais, o objeto de estudo é a própria natureza, uma 

realidade dada, exterior ao homem e o sujeito do conhecimento se põe fora 

dela para estudá-la. Já nas ciências humanas o objeto de estudo é o próprio 

homem, vivendo em sociedade, ou seja, o homem nas suas relações com os  

outros homens e com a própria  natureza (CAMARGO e ELESBÃO, 2004, 

p. 1). 

                                                 
9El método, en este sentido, es el camino u orientación general que vincula tanto a la actividad científica como a 

sus productos: es la guía general que encamina la actividad de investigación tanto como la herramienta a través 

de la cual se obtiene el conocimiento científico. 
10Los conocimientos son en sí algo estático: son formulaciones intelectuales creadas por el hombre para 

organizar coherentemente los datos conocidos, para realizar descripciones y encontrar explicaciones a los 

fenómenos que se estudian. 
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Nesse sentido, as generalizações exigidas nas ciências naturais dificilmente podem ser 

alcançadas ou esperadas nas ciências sociais, que “são mais sensíveis aos problemas sociais, 

políticos e econômicos11” (SABINO, 1996, p. 35, tradução própria), pois os pesquisadores e 

investigadores se veem na obrigação de obter resultados práticos e concretos para a resolução 

dos problemas sob investigação. Por outro lado, geralmente, nas ciências sociais, os 

pesquisadores e investigadores não são influenciados pela aplicação das teorias elaboradas por 

outros profissionais do ramo, libertando-os da coação e da pressão para a obtenção de 

resultados estatísticos, permitindo-lhes trabalhar com mais liberdade ao seguir a lógica 

advinda do desenvolvimento de suas investigações (SABINO, 1996). 

 

2.2.  Pressupostos Filosóficos das Abordagens de Pesquisas Científicas 

Nas ciências sociais e da educação, existe  consenso de que a utilização da abordagem 

qualitativa possui  perspectiva inversa com relação à abordagem quantitativa:  

(...) transformou em um falso conflito, [pois] a controvérsia que o tema 

suscita no campo da pesquisa educacional, (...) coloca a questão da 

quantidade-qualidade como uma das mais importantes da nossa época 

(SANTOS FILHO e GAMBOA, 2009, p. 7-8).  

Por essa razão, é realizada uma pequena discussão sobre a questão a fim de elucidar a 

escolha do método científico que conduziu esta pesquisa. Assim, após a discussão sobre a 

fundamentação histórico-filosófica, o método científico das ciências naturais aplicado à 

psicologia, sociologia e educação; denominado de quantitativo, apresenta três características 

filosóficas básicas: 

(...) primeiro, defende o dualismo epistemológico, ou seja, a separação 

radical entre o sujeito e o objeto de conhecimento; segundo, vê a ciência 

social como neutra ou livre de valores; e terceiro, considera que o objetivo 

da ciência social é encontrar regularidades e relações entre os fenômenos 

sociais (SANTOS FILHO, 2009, p. 23). 

Em outro direcionamento, a filosofia da abordagem qualitativa defende a ideia de que 

“os seres humanos são ao mesmo tempo sujeito e objeto de investigação nas ciências sociais e 

o estudo do mundo social é (...) o estudo de nós mesmos” (SANTOS FILHO, 2009, p. 25), 

portanto não pode haver uma separação radical entre sujeito e o objeto da pesquisa. Outro fato 

importante na filosofia da abordagem qualitativa é a defesa da ideia de que nas ciências 

sociais “não se lida com objetos inanimados que existem fora de nós ou com um mundo de 

fatos externos e cognoscíveis objetivamente” (SANTOS FILHO, 2009, p. 25). 

                                                 
11Las ciencias sociales son más sensibles a los problemas sociales, políticos y económicos que estudian. 
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Dessa maneira, é impossível perceber a ciência social como neutra ou livre de valores, 

pois “o objeto das ciências sociais refere-se aos produtos da mente humana que estão 

intimamente conectados com as mentes humanas, incluindo a sua subjetividade, emoções e 

valores” (SANTOS FILHO, 2009, p. 25). Assim, nas pesquisas conduzidas nas ciências 

sociais é defendida a premissa de que a vida social não apresenta regularidades semelhantes 

às das ciências naturais, pois “a complexidade da vida social, a variedade de interações entre 

os indivíduos, as contínuas mudanças ao longo do tempo e as diferenças culturais não 

permitem que os teóricos estabeleçam leis que se apliquem em todo o tempo e lugar” 

(SANTOS FILHO, 2009, p. 26). 

Ao comparar as bases filosóficas das abordagens quantitativas e qualitativas, pode-se 

concluir que essas abordagens são conflitantes, porém não podem ser consideradas tão 

distintas, pois “não devem ser encaradas como extremos opostos ou dicotomias, em vez disso, 

representam fins diferentes em um contínuo” (CRESWELL, 2010, p. 25). Assim, após 

concluir as argumentações sobre essas duas abordagens com relação às suas controvérsias e 

conflitos, é importante enfatizar que esse falso conflito deve ser combatido, por ser  

(...) pragmaticamente defensável que no presente estágio de 

desenvolvimento do conhecimento humano, e de modo especial na área das 

ciências humanas e da educação, se admita e se adote a articulação e 

complementaridade dos paradigmas a fim de fazer avançar o conhecimento 

humano (SANTOS FILHO, 2009, p. 52). 

Compartilhando esse ponto de vista, ressalta-se que as abordagens de pesquisa 

iniciaram o seu desenvolvimento histórico com as investigações quantitativas nas pesquisas 

de cunho social do final do século XIX a meados do século XX (CRESWELL, 2010). Porém, 

durante a segunda metade do século XX, houve uma ampliação no interesse nas pesquisas 

qualitativas, proporcionando também aumento no número de investigações baseadas no 

método misto, que incorpora elementos dessas duas abordagens científicas. 

  

2.3.  O Método Misto de Pesquisa 

Alguns pesquisadores e investigadores têm procurado a articulação e a 

complementaridade dos métodos de pesquisa quantitativo e qualitativo,  visando a entender e 

compreender a evolução do conhecimento humano. Nesse contexto, a articulação e a 

complementaridade entre esses métodos pode ser realizada por meio da utilização do método 

misto de pesquisa (CRESWELL, 2010, CRESWELL e PLANO CLARK, 2007;  SANTOS 

FILHO, 2009; TASHAKKORI E CRESWELL, 2007; TASHAKKORI e TEDDLIE, 1998). 



90 
 

No método, a coleta, a análise e a interpretação dos dados também estão fundamentados na 

metodologia científica mista. A Figura 6 mostra o processo utilizado na realização do método 

misto de pesquisa. 

 

Figura 6: Processo de realização do método misto de pesquisa 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Nas pesquisas e investigações que envolvem o método misto, os pesquisadores e 

investigadores podem utilizar  dados quantitativos e qualitativos para proporcionar melhor 

entendimento sobre a problemática da pesquisa (ROSA, 2010). Como,  para os pesquisadores 

pragmáticos, as pesquisas sempre ocorrem em contextos sociais, históricos e político, os 

estudos relacionados com o método misto podem incluir uma característica pós-moderna12 

bem como um enfoque teórico que reflita sobre os objetivos políticos e da justiça social 

(CRESWELL, 2010). 

Dessa maneira, os estudos que utilizam a metodologia do método misto de pesquisa 

corroboram os objetivos do Programa Etnomatemática, pois a pesquisa realizada de acordo 

com essa perspectiva deve ser realizada com 

(...) muito rigor, mas a subordinação desse rigor a uma linguagem e a uma 

metodologia padrão, mesmo de caráter interdisciplinar, pode ser deletério ao 

                                                 
12O pós-modernismo é um conceito que rejeita a ideia da humanidade ser considerada como um processador de 

características verdadeiras, pois aceita a pluralidade de vozes. Assim, adquire uma posição filosófica que postula 

que a realidade é construída dentro de sistemas de crenças e valores, sendo que os observadores são parte 

integrantes dos fenômenos que observam (KVALE, 1992). 
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Programa Etnomatemática. Ao reconhecer que não é possível chegar a uma 

teoria final das maneiras de saber/fazer matemático de uma cultura, (...) 

[existe a necessidade de] enfatizar o caráter dinâmico deste programa de 

pesquisa. (...) [Assim, destaca-se] o fato de ser necessário estarmos sempre 

abertos a novos enfoques, a novas metodologias, a novas visões do que é 

ciência e da sua evolução, o que resulta de uma historiografia dinâmica 

(D’AMBROSIO, 1990, p. 17-18). 

Diante dessa perspectiva, é importante argumentar que “a metodologia investigativa 

não pode mais ser tratada como um conjunto de regras ou abstrações universalmente 

aplicáveis” (LINCOLN e GUBA, 2003, p. 170) e que, por meio do reconhecimento de que 

todos os métodos têm limitações, se encontrou  no método misto de pesquisa uma 

metodologia adequada para este estudo, pois a triangulação das fontes de dados originou 

possibilidade de convergência entre os métodos qualitativos e quantitativos (CRESWELL, 

2010). 

 

2.3.1.  Pressupostos Filosóficos do Método Misto de Pesquisa 

O método misto de pesquisa se baseia na concepção filosófica pragmática, que “surge 

mais das ações, das situações e das consequências originadas das questões de investigações do 

que das condições antecedentes” (CRESWELL, 2010, p. 34) dos sistemas filosóficos e da 

visão de mundo, pois os pesquisadores relacionados com essa concepção têm 

(...) uma preocupação com as aplicações, [com] o que funciona, e [com] as 

soluções para os problemas. Em vez de [se] concentrarem nos métodos, os 

pesquisadores enfatizam o problema da pesquisa e utilizam todas as 

abordagens disponíveis para entender o problema (CRESWELL, 2010, p. 

34). 

As principais concepções filosóficas do pragmatismo que fundamentam o método 

misto de pesquisa são: 

 O pragmatismo não está comprometido com nenhum sistema de filosofia 

e realidade. 

 Os pesquisadores individuais (...) são livres para escolher os métodos, as 

técnicas e os procedimentos de pesquisa que melhor se ajustem a suas 

necessidades e propósitos. 

 Os pragmáticos não veem o mundo como uma unidade absoluta. (...) Por 

isso, buscam muitas abordagens para coletar e analisar os dados, em vez 

de se aterem a apenas uma maneira. 

 A verdade é o que funciona no momento. Não se baseia em uma 

dualidade entre a realidade independente da mente ou inserida  na mente. 

 Os pragmáticos olham para o que e como pesquisar, baseados nas 

consequências pretendidas, ou seja, aonde eles querem chegar com ela. 

 Os pragmáticos concordam que a pesquisa sempre ocorre em contextos 

sociais, históricos e políticos, entre outros. 
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 Os pragmáticos acreditam em um mundo externo independente da 

mente, assim como daquele alojado na mente (CRESWELL, 2010, p. 

34-35). 

 

Assim, após delinear essa lista de concepções, é possível que, para os pesquisadores e 

investigadores do método misto, o “pragmatismo abra a porta para múltiplos métodos, 

diferentes concepções e diferentes suposições, assim como para diferentes formas de coleta e 

análise dos dados”(CRESWELL, 2010, p. 35). 

Portanto o pragmatismo proporciona uma base filosófica para o método misto de 

pesquisa, pois não está comprometida com nenhum sistema de filosofia ou realidade. Os 

pesquisadores e investigadores pragmáticos não veem o mundo como uma unidade absoluta, 

pois se baseiam em suposições quantitativas e qualitativas para a coleta e análise de dados 

quando se envolvem em projetos de pesquisa (CRESWELL, 2010). 

 

2.4.  Design da Pesquisa 

A utilização de design de pesquisa relacionada com o método misto é uma tendência 

crescente em educação, pois a combinação de métodos oferece uma alternativa para a 

abordagem de problemas desse campo de estudo (ROSA, 2010). Dessa maneira, o método 

misto de pesquisa se refere a um único estudo, que utiliza estratégias mistas para responder à 

questão de pesquisa (CRESWELL, 2010). 

Nesta pesquisa, o design metodológico utilizado é o estudo misto concorrente ou 

simultâneo, no qual a abordagem qualitativa tem importância primária, enquanto a abordagem 

quantitativa tem importância secundária, sendo importada para dentro do estudo qualitativo 

(TASHAKKORI E CRESWELL, 2007). Neste caso, o componente teórico metodológico 

primário é o qualitativo (QUAL), pois a amostra utilizada é pequena e selecionada 

propositalmente. Por outro lado, o componente teórico metodológico secundário é o 

quantitativo (quan), pela utilização da estatística descritiva para apresentar os dados. Contudo 

é importante ressaltar que nenhum teste estatístico vai ser utilizado para a análise dos dados 

coletados durante a condução desta pesquisa. 

O papel do componente metodológico secundário (quan) é buscar uma perspectiva 

para a interpretação dos dados, o que não é possível ser acessado somente por meio da 

abordagem primária. A abordagem secundária tem por objetivo refinar a descrição dos dados 

primários para que as informações geradas pelos dados secundários possam corroborar as 

informações obtidas pela análise e interpretação dos dados primários. 
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Dessa maneira, o design deste estudo é do tipo quanQUAL  , em que o sinal de 

adição (+) indica que o método para a coleta de dados secundários foi implementado 

concorrentemente ou simultaneamente à coleta dos dados primários (TASHAKKORI e 

CRESWELL, 2007). A Figura 7 mostra o processo de pesquisa QUAL + quan utilizado no 

estudo misto. 

 

Figura 7: Processo de pesquisa QUAL + quan do estudo misto 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Neste design, a triangulação dos dados tem papel fundamental, pois é  utilizada para 

verificar a convergência e a corroboração dos dados coletados, analisados e interpretados com 

relação à problemática abordada. Por outro lado, a triangulação teórica é  empregada pela 

utilização das três fundamentações teóricas estudadas na revisão de literatura, que têm por 

objetivo direcionar a conceitualização em conjunto com análise e interpretação dos dados 

coletados (TASHAKKORI e CRESWELL, 2007). 

 

2.4.1.  Pesquisa do Tipo Etnográfico 

A fase do estudo qualitativo foi realizada com utilização da pesquisa do tipo 

etnográfico, pois está voltada para a educação, preocupando-se principalmente com o 

processo educativo: 

(…) etnografia aplicada na área educacional possui determinados (...) 

requisitos da etnografia [que] não [são] – nem necessitam ser – cumpridos 

pelos investigadores das questões educacionais (...), como por exemplo, uma 

longa permanência do pesquisador no campo, o contato com outras culturas 

e o uso de amplas categorias sociais na análise de dados (ANDRÉ, 1995, p. 

28). 

Diante dessa perspectiva, surgiu a necessidade de  realizar uma adaptação dos estudos 

etnográficos para a área educacional na condução deste estudo. Então, devido a essa 
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adaptação, o estudo etnográfico  revelou ser do tipo etnográfico, não, necessariamente, como 

etnografia no sentido estrito com que  é utilizada na Antropologia (ANDRÉ, 1995). 

Assim, nesta pesquisa, o estudo do tipo etnográfico combinou procedimentos 

diversificados para a coleta de dados, sendo que o instrumento mais utilizado foi a 

observação. Essa instrumentalização pode ser utilizada em conjunto com outros instrumentos, 

como a análise documental, as gravações e os videoteipes: 

(...) observação participante é uma estratégia que envolve não só a 

observação direta, mas todo um conjunto de técnicas metodológicas 

incluindo entrevistas, consulta a materiais, etc., pressupondo um grande 

envolvimento do pesquisador na situação estudada (FIORENTINI e 

LORENZATO, 2009, p. 108). 

Alguns desses instrumentos  foram utilizados na coleta de dados neste estudo, como a 

análise documental que foi conduzida por meio dos registros das atividades realizadas pelos 

participantes. Dessa maneira, os instrumentos de coleta de dados utilizados neste estudo 

foram as observações, as atividades que compuseram o registro documental e o questionário, 

que possibilitaram a triangulação dos dados coletados e analisados. 

Existe necessidade de enfatizar que,  para este tipo de pesquisa, o processo de coleta 

de dados é muito importante para a obtenção dos resultados finais, pois é importante que o 

relatório de pesquisa contenha 

(...) vinhetas narrativas, incluindo descrições minuciosas de lugares, pessoas, 

situações observadas, descrições do que as pessoas fazem e dizem no seu 

dia-a-dia e citações literais de suas falas em entrevistas, depoimentos e 

documentos. A frequência de variação dos eventos no tempo e no espaço. 

Identidade clara das vozes que estão presentes no relatório, distinguindo 

opiniões dos informantes e do pesquisador, acentuando quando se trata de 

extratos de documentos ou de interpretações do pesquisador. Opiniões, fatos, 

fontes divergentes deliberadamente selecionados pelo pesquisador. O 

processo de construção do relatório, tornando bem evidentes as razões das 

escolhas teóricas e metodológicas feitas pelo pesquisador em cada momento 

e para cada finalidade (ANDRÉ, 1995, p. 118–119). 

As fases do estudo do tipo etnográfico utilizadas nesta pesquisa foram: 

1) A elaboração de uma fundamentação teórica detalhada. 

2) A elaboração da problemática da pesquisa. 

3) A formulação do questionamento da pesquisa. 

4) A elaboração de categorias iniciais de análise denominadas a priori. 

5) A elaboração de categorias emergentes que surgiram durante a análise dos dados. 

6) O trabalho de campo por meio da observação direta e intensiva. 

7) A seleção dos dados necessários para responder ao questionamento da pesquisa. 
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8) O diálogo com a literatura. 

9) A sistematização dos dados. 

10) A elaboração do relatório de pesquisa. 

Por outro lado, a fase do estudo quantitativo foi realizada por meio da utilização da 

estatística descritiva, que tem por objetivo apresentar, descrever, analisar e resumir as 

principais características dos dados quantitativos coletados no estudo. 

 

2.5.  Contextualização da Escola 

Esta pesquisa foi realizada em uma escola pública da rede municipal de ensino de uma 

cidade localizada na microrregião de Sete Lagoas, no Estado de Minas Gerais. De acordo com  

dados do Censo de 2010 do IBGE, a cidade tem uma população de aproximadamente 10.000 

habitantes. Na sede do município existe somente essa escola da rede municipal,  que oferece 

os anos finais do Ensino Fundamental. No entanto existem duas escolas da rede estadual,  que 

oferecem os anos finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio. A escola oferece o Ensino 

Fundamental para 499 alunos, sendo que, no período matutino, há turmas do 5.° ao 9.º ano,  

com 274 alunos, e, no período vespertino, há turmas do 1.º ao 4.º ano, com 225 alunos. Ela 

está localizada em uma região da cidade em que predominam as pessoas economicamente 

desfavorecidas. 

 

2.5.1.  Contextualização dos Participantes 

Esta pesquisa foi realizada com uma turma composta por 35 alunos regularmente 

matriculados no 8.o ano do Ensino Fundamental, sendo 16 (45,7%) participantes do gênero 

masculino e 19 (54,3%) participantes do gênero feminino, cujas idades variavam de 13 a 17 

anos. De acordo com a análise das respostas dadas à Questão 1 (Qual é a sua idade na 

presente data?) do questionário (APÊNDICE A) aplicado em 13/3/2013, 22 (62,9%) 

participantes responderam que tinham 13 anos, 10 (28,6%) responderam que tinham 14 anos, 

02 (5,7%) responderam que tinham 14 anos e 1 (2,8%) respondeu que tinha  17 anos. O 

Gráfico 1 mostra a idade dos participantes deste estudo. 
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Gráfico 1: Idade dos alunos da turma do 8.º ano  

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Um aluno da turma não teve os dados computados, pois não trouxe o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (APÊNDICE B) com a autorização dos pais para 

participar da pesquisa. Ele foi transferido para outra unidade escolar no dia 1.º de agosto de 

2013. Mesmo havendo 37 alunos inicialmente matriculados, a pesquisa foi realizada com os 

35 alunos que frequentavam as aulas. 

A análise dos dados mostra que dos 35 (100%) participantes, 34 (97,2%) sempre 

estudaram em escola pública e 1 (2,8%) estudou anteriormente em escola particular. De 

acordo com os dados coletados na Questão 11 do questionário, 24 (68,6%) participantes eram 

provenientes de famílias pobres cujos componentes tinham até 2 salários mínimos de 

rendimento. O Gráfico 2 mostra a distribuição da renda familiar dos participantes deste 

estudo. 
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Gráfico 2: Renda do grupo familiar dos alunos da turma do 8.º ano 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

2.6.  Procedimentos Metodológicos 

Esta pesquisa teve início com uma busca de trabalhos, artigos, dissertações e teses, do 

Brasil e do exterior, em cursos de Pós-Graduação, que se relacionavam com a problemática 

em estudo. A abordagem utilizada para o levantamento da revisão bibliográfica teve como 

objetivo obtenção de ferramentas teóricas e metodológicas que propiciassem a melhor 

maneira de abordar os questionamentos relativos à formação de cidadania em sala de aula 

com a utilização de conteúdos da Educação Financeira. Eles estavam relacionados com o 

estudo da Etnomatemática bem como com a leitura de livros e artigos sobre a História da 

Matemática, na perspectiva sociocultural, a Educação Financeira e os Temas Transversais dos 

PCN de Matemática para o Ensino Fundamental. 

O Projeto de Pesquisa foi apresentado e aprovado, em 3 de outubro de 2012,  pela 

direção da  escola na qual foi realizada a pesquisa de campo, (APÊNDICE C). Também foi 

apresentado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, da Universidade Federal de Ouro 

Preto (UFOP), em 21 de dezembro de 2012, com o protocolo n.o CAAE10268112000005150 

(ANEXO D). 

A pesquisa de campo foi conduzida no 1.º semestre de 2013, na escola pública 

municipal já caracterizada. Era o local em que o professor-pesquisador exercia as atividades 

de magistério. Em 28 de fevereiro de 2013, o Projeto de Pesquisa foi apresentado pelo 
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professor-pesquisador e discutido com os alunos da turma. Estes também receberam o TCLE 

com informações sobre a participação na pesquisa (APÊNDICE E). À noite foi realizada uma 

reunião com os pais ou responsáveis para a apresentação do Projeto de Pesquisa. Eles 

autorizaram a participação dos filhos, lendo e assinando o TCLE, para que tivessem ciência 

de como seria o andamento da pesquisa e quais instrumentos seriam utilizados para a coleta 

de dados. Esses documentos também continham informações de que os participantes 

poderiam desistir a qualquer momento, durante a condução deste estudo. Os pais que não 

estavam presentes  receberam o TCLE por meio dos filhos e deram  a autorização por escrito.  

Em 13 de março de 2013, durante o horário regular das aula de Matemática, os alunos 

participantes responderam ao questionário (APÊNDICE A),  composto por sete questões 

abertas, duas questões semiabertas e dezesseis questões fechadas. O professor-pesquisador 

orientou os participantes sobre as dúvidas mais frequentes com relação aos itens do 

questionário, sendo cuidadoso para não influenciá-los. Os alunos tiveram permissão para levar 

o questionário para casa e trazê-lo na aula seguinte, para que pudessem confirmar as 

informações solicitadas  e, principalmente, para responder ao último questionamento, que 

envolvia a participação dos pais na resposta. Os alunos que não estavam presentes nesse dia 

preencheram o questionário assim que retornaram às aulas. 

Ressalta-se que o título desta pesquisa era: Contribuições da História da Matemática, 

dos princípios metodológicos da Modelagem Matemática e da ação pedagógica do Programa 

Etnomatemática para a aprendizagem de Matemática Financeira em uma turma do oitavo 

ano do Ensino Fundamental. Entretanto, no decorrer do trabalho, viu-se que a Modelagem 

Matemática não foi necessária para a elaboração das atividades propostas  e tampouco  para 

responder à questão de investigação. Por isso houve  mudanças necessárias no título. 

A identificação dos participantes foi feita por meio da utilização de códigos que 

garantiam o sigilo. Para essa codificação, os nomes foram substituídos por códigos 

alfanuméricos, com os números ímpares A01, A03, A05, ..., A31  para os alunos e os números 

pares A02, A04, A06, ..., A40 para as alunas. Os códigos A13 e A24, por solicitação dos 

participantes, não foram utilizados. Ressalta-se que essa codificação foi determinada 

aleatoriamente, portanto a numeração da chamada e a da matrícula não foram utilizadas nessa 

codificação. 

As atividades propostas  foram desenvolvidas durante o próprio horário das aulas de 

matemática, com a utilização de conteúdos, como Razão e Proporção, Regra de Três, 

Porcentagem e Conceito de Juros, que constam da matriz curricular de matemática para os 

alunos do Ensino Fundamental. Esses conteúdos estavam de acordo com os Conteúdos 
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Básicos Comuns (CBC) de Matemática da Proposta Curricular do Estado de Minas Gerais e 

dos PCN. Como esses conteúdos estavam programados para serem ensinados no primeiro 

bimestre do ano letivo de 2013, os blocos de atividades do registro documental foram 

desenvolvidos durante esse semestre, no período de 18 de março de 2013 a 23 de agosto de 

2013. Assim, o primeiro bloco de atividades, denominado de O Supermercado e a 

Matemática,  iniciou-se em 18 de março, sendo finalizado em 2 de maio de 2013. O Quadro 2 

mostra a relação das atividades realizadas nesse período. 

 

Quadro 2: O Supermercado e a Matemática 

Data 

Horas/ aula 

(50 minutos 

cada) 
Atividade Objetivos 

 

18/3/13 

 

2 
Visita ao supermercado 

Coletar dados sobre embalagens de mesma 

mercadoria, mas com quantidade diferente de 

produto. 

 

20/3/13 

 

2 

Debate sobre a visita ao 

supermercado 

Levantar situações -problema advindas da visita 

ao supermercado. 

 

25/3/13 

 

2 

A melhor opção para 

compra no supermercado 

Desenvolver estratégias para decidir qual 

embalagem é mais econômica. 

 

26/3/13 

27/3/13 

 

3 

 

O comércio e a 

Matemática, uma velha 

história 

Discutir o papel do comércio no desenvolvimento 

da Matemática e ajudar os alunos a perceber 

a Matemática como uma criação humana; 

as razões pelas quais as pessoas fazem 

matemática; 

as necessidades práticas, sociais e econômicas 

que servem de estímulo ao desenvolvimento das 

ideias matemáticas. 

 

1/4/13 

 

2 

Razão e Proporção no 

supermercado 

Desenvolver a ideia de proporção por meio da 

comparação entre embalagens de produtos 

encontrados nos supermercados. 

 

3/4/13 

4/4/13 

 

3 

Aplicação de Razão e 

Proporção no 

supermercado 

Aplicar o conceito de razão e proporção para 

escolher a embalagem mais econômica. 

 

8/4/13 

 

 

2 

 

O elo perdido 

Aplicar a regra de três simples em situações-

problema encontradas no supermercado. Debater 

sobre a maneira como  a escola ensina e a 

maneira prática com que as pessoas utilizam a 

regra de três simples para resolver os mesmos 

problemas. 

22/4/13 2 Prova bimestral 

Verificar, por meio da avaliação escolar 

obrigatória, o entendimento dos alunos sobre o 

conteúdo proposto. 

Total  18 8 8 

Fonte: Arquivo pessoal do professor- pesquisador 

 

O segundo bloco de atividades,  denominado de A Propaganda é a Alma do Negócio,  

iniciou-se em 8 de maio, sendo finalizado em 22 de maio de 2013. O Quadro 3 mostra a 

relação das atividades realizadas nesse período. 
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Quadro 3: A Propaganda é a Alma do Negócio 

Data 
Horas /aula 

(50 min. cada) 
Atividade Objetivos 

8/5/13 
 

2 
O que é propaganda? 

Debater sobre o significado de propaganda com o 

objetivo de averiguar os conhecimentos dos alunos 

sobre o tema. 

13/5/13 2 
As várias formas de 

propaganda 

Discutir algumas das principais maneiras de 

apresentar a propaganda. 

15/5/13 2 

 

A propaganda é a 

alma do negócio 

Resolver problemas envolvendo porcentagem 

semelhantes àquelas encontradas nas propagandas, 

que foram apresentadas na aula anterior. 

16/5/13 1 O que significa % ? 

Desenvolver o conceito de porcentagem a partir 

dos conhecimentos prévios dos alunos, como  

100% é tudo e 50% é a metade. 

20/5/13 2 

Brasileiro trabalha 

quase 5 meses só 

para pagar impostos. 

Introduzir o conceito de porcentagem a partir da 

História da Matemática e do debate sobre a 

cobrança de impostos. 

22/5/13 2 
Definição histórica 

de porcentagem. 

Desenvolver o conceito de porcentagem a partir da 

História da Matemática e dos conhecimentos 

prévios dos alunos. 

Total 11 6 6 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O terceiro bloco de atividades, denominado de Os Juros são Mais Antigos do que se 

Imagina, iniciou-se em 28 de maio, sendo finalizado em 10 de julho de 2013. O Quadro 4 

mostra a relação das atividades realizadas nesse período.  

 

Quadro 4: Os juros são Mais Antigos do que se Imagina 

Data 
Horas /Aula 

(50 min. cada) 
Atividade Objetivos 

28/5/13 1 O que são juros? 

 

Realizar um debate para elaborar um levantamento dos 

conhecimentos prévios dos alunos com relação a juros a 

partir de apresentações de situações-problema 

encontrados no cotidiano. 

 

3/6/13 2 

 

Conhecendo a 

conta de energia 

 

Debater sobre as várias informações de uma conta de 

energia com a finalidade de iniciar o estudo sobre juros. 

. 

12/6/13 2 

 

 

Direitos e deveres 

do consumidor de 

energia 

 

Compreender melhor as informações de uma conta de 

energia. Calcular os juros por atraso em uma conta de 

energia utilizando a calculadora eletrônica comum. 

18/6/13 e 

20/6/13  
2 

 

Os juros no nosso 

dia a dia 

Compararas taxas de juros da caderneta de poupança, do 

cheque especial, de empréstimos consignados e do cartão 

de crédito. Calcular montantes de poucas parcelas 

envolvendo juros compostos. Debater sobre as taxas de 

juros e sobre as maneiras para se evitar o endividamento. 

10/7/13 2 Prova bimestral 
Avaliar, por meio de prova escrita e individual, os 

conhecimentos dos alunos sobre a Educação Matemática. 

Total 9 5 5 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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O quarto bloco de atividades, denominado de Economizando Cadernos, iniciou-se em 

27 de junho, sendo finalizado em 12 de agosto de 2013. Ressalta-se que as atividades desse 

bloco não foram analisadas, pois os dados começaram a se repetir. No entanto as atividades 

desse bloco foram inseridas no caderno de sugestões do produto educacional originado por 

esse estudo como atividades propostas para os professores. O Quadro 5 mostra a relação das 

atividades realizadas nesse período. 

 

Quadro 5: Economizando Cadernos 

Data 

Horas /Aula 

(50 minutos 

cada) 
Atividade Objetivos 

 

27/6/13 

1/7/13 

 

1 

 

Desperdício de cadernos na 

escola 

Coletar folhas de cadernos atiradas no piso 

das salas de aula e no cesto de lixo das 

salas. Auxiliar os alunos a se 

conscientizarem sobre o desperdício de 

cadernos na escola. 

3/7/13 e 

4/7/13 
3 

Contagem das folhas de 

caderno coletadas nas salas de 

aula nos dias 27/6 e 1/7. 

Classificar os dados. Construir tabelas com 

os dados referentes à quantidade de folhas 

de cadernos desperdiçadas. 

15/7/13 2 Papel e árvore 

Apresentação de pesquisa dos alunos sobre 

a relação entre a quantidade de árvores 

necessárias para a produção de papel. 

Conscientizar os alunos sobre a 

importância de economizar papel para a 

preservação das árvores. 

12/8/13 2 Economizando cadernos 

Conscientizar os alunos sobre a 

importância de  economizar cadernos, 

auxiliando-os na economia de recursos 

financeiros e na preservação das árvores. 

Total 8 4 4 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A coleta de dados qualitativos foi realizada por meio da observação dos alunos durante 

a realização das atividades elaboradas para o registro documental e também pela análise das 

questões abertas do questionário aplicado em 13 de março de 2013. Essas observações foram 

anotadas no caderno de campo do professor-pesquisador, no período de desenvolvimento das 

atividades propostas nesta pesquisa. Além disso, foram recolhidas as atividades propostas 

para os registros documentais que eram compostas por folhas de atividades ou pelos cadernos 

dos alunos. Por outro lado, a coleta dos dados quantitativos foi realizada por meio das 

questões fechadas do questionário, que foram respondidas pelos participantes, e também pelos 

dados quantitativos coletados nos registros documentais das atividades propostas para esta 

pesquisa. O Quadro 6 mostra o tipo de dados coletados em cada um dos instrumentos de 

coleta utilizado. 
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Quadro 6: Tipo de dados coletados em cada um dos instrumentos 

Instrumento de Coleta de Dados Quantitativos Qualitativos 

Questionário X X 

Registros Documentais X X 

Diário de Campo do Professor-Pesquisador  X 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Os dados coletados foram analisados com o método misto de pesquisa 

(TASHAKKORI e TEDDLIE, 2003). Dessa maneira, foram realizadas análises comparativas 

entre os métodos qualitativos e quantitativos para compreensão aprofundada da problemática 

em estudo (CRESWELL e PLANO, 2007). Essa abordagem permitiu a complementaridade 

dos dados analisados para obtenção de informações completas em relação aos dados 

levantados durante a condução da pesquisa. Assim, a utilização do método misto foi 

importante, pois possibilitou que o professor-pesquisador obtivesse uma visão holística dos 

resultados que foram analisados e interpretados (ROSA, 2010). O método misto de pesquisa 

foi utilizado desde o início e em todas as etapas, como  na elaboração do questionário, na 

organização dos blocos de atividades propostos,  no registro documental, na análise e na 

interpretação dos dados. 

 

2.7.  Instrumentalização 

Para a condução desta pesquisa, os seguintes instrumentos foram utilizados para a 

coleta de dados: 

a) Questionário. 

b) Registros documentais dos blocos de atividades. 

c) Caderno de campo do professor-pesquisador. 

Os dados que foram obtidos com a utilização desses instrumentos  visaram a auxiliar a 

obtenção de resposta à problemática deste estudo, segundo a questão  de pesquisa: 

Quais são as possíveis contribuições que a Etnomatemática e a perspectiva 

sociocultural da História da Matemática podem trazer para a formação da cidadania 

dos alunos de uma turma do 8.º ano de uma escola pública de uma cidade da 

microrregião de Sete Lagoas (MG) por meio do ensino e aprendizagem de conteúdos 

da Matemática Financeira? 
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A seguir, apresenta-se breve descrição dos instrumentos de coleta de dados utilizados 

durante a condução deste estudo. 

 

2.7.1.  Questionário (APÊNDICE A) 

O questionário é um dos instrumentos de coleta de dados mais importantes para uma 

pesquisa por causa da flexibilidade, pois permite a coleta de dados qualitativos e quantitativos 

que são necessários para a condução de um estudo com utilização da metodologia mista 

(ROSA, 2010). Trata-se de uma “técnica de investigação composta por questões apresentadas 

por escrito aos participantes, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses e expectativas” (BUY, 2013, p. 3). Assim, o questionário é “um dos 

instrumentos mais tradicionais de coleta de dados” (FIORENTINI e LORENZATO, 2009, p. 

116). Porém, apesar de os questionários serem  pouco utilizados na coleta de dados de 

pesquisas de abordagem qualitativa, esses instrumentos “podem servir como uma fonte 

complementar de informações, sobretudo na fase inicial e exploratória da pesquisa” 

(FIORENTINI e LORENZATO, 2009, p. 108). 

O questionário utilizado era  composto por 25 questões, sendo sete abertas, duas 

semiabertas e dezesseis fechadas,  que possuíam o objetivo de traçar um perfil geral dos 

participantes, pois continha questões relacionadas com a sua vida social, cultural e econômica. 

As questões fechadas foram utilizadas, pois eram mais fáceis para serem codificadas, 

facilitando a preparação e a análise dos dados (SAMPIERI, COLLADO e LUCIO, 2003). 

Mas as questões semiabertas e abertas também foram utilizadas, pois apesar de serem mais 

difíceis de serem respondidas, catalogadas e interpretadas, ofereceram aos participantes a 

liberdade e a flexibilidade para responder (FINK, 1995 apud ROSA, 2010). 

 

2.7.2.  Registros Documentais dos Blocos de Atividades  

Os registros documentais estão relacionados com folhas, papéis e documentos que 

contêm informações que auxiliam os pesquisadores e investigadores a tomar decisões, 

comunicar as decisões tomadas e a registrar os tópicos de interesse da insittuição educacional 

e dos participantes de determinado estudo (LEEDY e ORMROD, 2001). Dessa maneira, 

qualquer informação escrita, objeto ou fato registrado materialmente é suscetível de ser 

utilizado em estudos, consultas ou provas, em vista de ser a análise das atividades do registro 

documental  considerada como  exploração sistemática de documentos escritos (protocolos) e 

em vista dos artefatos visuais que são utilizados durante o processo de observação dos 
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participantes, ao realizarem as atividades propostas durante a condução de determinada 

pesquisa (AZEVEDO OLIVEIRA, 2012; ROSA, 2010). 

Portanto há  necessidade de que os pesquisadores e investigadores analisem os 

documentos que compõem o registro documental, pois são elementos essenciais para a  

pesquisa, principalmente na área educacional. Esses documentos incluem  exercícios,  provas 

de exame, atas das reuniões,  documentos de políticas educacionais, registros públicos, meios 

de comunicação, documentos particulares, biografias, jornais,  revistas  e documentos visuais, 

como filmes, vídeos e fotografias (AZEVEDO OLIVEIRA, 2012; ROSA, 2010). 

Neste estudo, as atividades matemáticas relacionadas com os conteúdos da Educação 

Financeira foram realizadas pelos participantes em folhas separadas, que foram recolhidas 

pelo professor-pesquisador no final de cada aula. Esses registros contêm dados e informações 

quantitativas e qualitativas que auxiliam na análise e interpretação dos dados coletados.  

 

2.7.3.  Caderno de Campo do Professor-Pesquisador: o período de observação 

A observação é “uma estratégia que envolve não só a observação direta, mas todo um 

conjunto de técnicas metodológicas” (FIORENTINI e LORENZATO, 2009, p. 108). Assim, 

uma técnica de coleta de dados importante para completar os resultados da análise dos dados 

foi a observação direta realizada durante o desenvolvimento de cada bloco de atividades. A 

observação é considerada como uma das manifestações responsáveis pelo desenvolvimento 

do conhecimento humano (D’AMBROSIO, 2009; SABINO, 1996). Neste estudo, 

desempenhou papel importante, pois foi um “instrumento básico para a [realização desta] 

pesquisa científica” (SELLTIZ, 1967, p. 223). Assim, a observação se torna uma técnica de 

coleta de dados que 

(1) serve a um objetivo formulado de pesquisa; 2) é sistematicamente 

planejada; 3) é sistematicamente registrada e ligada a proposições mais 

gerais, em vez de ser apresentada como [um] conjunto de curiosidades 

interessantes; 4) é submetida a verificações e controles de validade e 

precisão (SELLTIZ, 1967, p. 223). 

Nesse direcionamento, a observação sistemática pode ser definida como uma técnica 

eficaz de coleta de dados: 

Inclui todos os sentidos e se dirige às características e ao comportamento dos 

objetos como parte de um problema de investigação definido: observar 

sistematicamente é coletar dados de um modo organizado e regular para 

encontrar respostas para o que não sabemos mas desejamos conhecer. (…) 

Quando assim se procede, se alcança quase sempre resultados frutíferos nas 
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práticas científicas de todas as disciplinas13 (SABINO, 1996, p. 11-12, 

tradução própria). 

Corroborando a afirmativa sobre a eficácia da observação como técnica para a coleta 

de dados, é importante enfatizar que “(…) possibilita um contato pessoal e estreito do 

pesquisador com o fenômeno pesquisado, o que representa uma série de vantagens. Em 

primeiro lugar, a experiência direta é sem dúvida o melhor teste de verificação da ocorrência 

de um determinado fenômeno” (ANDRÉ, 1986, p. 26 apud FIORENTINI e LORENZATO, 

2009, p. 108). 

Neste estudo, as observações foram anotadas e registradas no caderno de campo do 

professor-pesquisador, no qual constava a data, “a descrição do local, dos sujeitos, dos 

acontecimentos mais importantes e das atividades, além da reconstrução dos diálogos e do 

comportamento do observador e dos observados”(FIORENTINI e LORENZATO, 2009, p. 

108). Durante o período de observação, o professor-pesquisador também se norteou pelas 

questões  relacionadas com o que  observar e o modo de observar, tendo sempre em mente a  

questão de investigação. O principal objetivo da abordagem foi a focalização do professor-

pesquisador nos assuntos que pudessem auxiliá-lo na obtenção de resposta para a 

problemática de investigação (FIORENTINI e LORENZATO, 2009, p. 108). 

O caderno de campo do professor-pesquisador reuniu informações sobre as 

observações realizadas durante o período de coleta de dados. Assim, durante a realização das 

atividades do registro documental, o professor-pesquisador anotou os detalhes do 

comportamento dos participantes que continham informações não verbais, tais como 

expressão do semblante, modo de sentar-se, etc., importantes para auxiliá-lo na análise e 

interpretação dos dados que foram coletados. Dessa maneira, o professor-pesquisador anotou  

todas as informações que julgou importantes, como postura, comentários dos alunos durante a 

realização das atividades, bem como desenvolvimento das atividades propostas para o registro 

documental. 

 

2.8.  Análise dos Dados 

A análise e a interpretação dos dados foram realizadas com a utilização do design do 

estudo misto simultâneo ou concorrente quanQUAL 
. 
 por meio da triangulação dos dados e 

                                                 
13Incluye a todos los sentidos y se dirige a las características y al comportamiento de los objetos como parte de 

un problema de investigación definido: observar sistemáticamente es recoger datos de un modo organizado y 

regular para encontrar respuestas a lo que no sabemos pero deseamos conocer. (...) Cuando así se procede se 

logran casi siempre fructíferos resultados en la práctica científica de todas las disciplinas. 
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da triangulação teórica. Foi necessária a categorização dos dados qualitativos, que abrangeu 

as informações necessárias para a interpretação dos dados (FIORENTINI e LORENZATO, 

2009). 

As análises comparativas entre os métodos qualitativos e quantitativos foram 

realizadas para que o professor-pesquisador pudesse desenvolver compreensão aprofundada 

da problemática em estudo (CRESWELL e PLANO, 2007). Essa abordagem permitiu a 

complementaridade dos dados para a obtenção de informações completas em relação às 

informações coletadas. Mas não seria possível se houvesse somente a utilização de um desses 

métodos de pesquisa. Por outro lado, os resultados obtidos também foram analisados a partir 

das informações obtidas por meio da triangulação teórica de acordo com as teorias 

relacionadas com o Programa Etnomatemática, a perspectiva sociocultural da História da 

Matemática, a Educação Financeira e a Cidadania. 

Nesta pesquisa, o método de estudo misto foi importante para que o professor-

pesquisador obtivesse uma visão holística dos resultados (ROSA, 2010), pois essa abordagem 

foi utilizada desde o início, na elaboração do questionário, na organização dos blocos de 

atividades  de Matemática, no registro documental, na análise e na interpretação dos dados. 

 

2.9.  Triangulação dos Dados 

Na triangulação dos dados, os resultados quantitativos foram utilizados para 

providenciar detalhes para melhor compreensão dos resultados qualitativos. O design da 

triangulação concorrente ou simultânea utilizada  integrou os resultados obtidos pelas duas 

abordagens de pesquisa, nas fases de análise e interpretação dos dados. A Figura 8 mostra o 

design do estudo misto concorrente ou simultâneo utilizado na triangulação dos dados. 
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Figura 8: Design do estudo misto concorrente ou simultâneo utilizado na triangulação de 

dados 

 

Fonte: Adaptado de Creswell e Plano Clark (2007) 

 

Durante o processo de triangulação, houve a transformação dos dados, pois o 

procedimento analítico adotado esteve relacionado com a quantificação dos dados qualitativos 

por meio de sua codificação e anotação do número de vezes com que cada código aparecia 

como dado numérico. Por outro lado, a quantificação dos dados qualitativos ocorreu por meio 

da análise dos códigos quantitativos obtidos nos instrumentos de coleta de dados. Esses 

códigos foram agrupados em temas e, posteriormente, transformados em categorias, que 

foram analisadas qualitativamente. Depois os dados quantitativos também foram analisados 

descritivamente por meio das ocorrências de frequência, com a utilização da estatística 

descritiva. A Figura 9 mostra o método misto adotado nesta pesquisa, de acordo com o 

modelo da triangulação da transformação dos dados, que foi realizada durante a fase de 

análise e interpretação dos dados. 
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Figura 9: Triangulação Realizada por meio da Transformação de Dados 

 

Fonte: Adaptado de Creswell e Plano Clark (2007, p. 63) 

 

Na fase qualitativa, o professor-pesquisador utilizou questões abertas do questionário 

para coletar os dados qualitativos relacionados com o contexto social, cultural e econômico 

dos participantes. Nessa fase houve  a determinação dos termos mais frequentes  nas respostas 

dos participantes, para a estruturação das fases seguintes. 

Na fase quantitativa, o professor-pesquisador realizou um estudo utilizando o método 

estatístico descritivo, para tabular e organizar as respostas do questionário e dados 

quantitativos coletados em outros instrumentos. Assim, a utilização da combinação desses 

dois métodos de pesquisa teve como objetivo principal buscar melhores resultados em termos 

de qualidade para que o professor-pesquisador pudesse responder à questão de investigação 

por meio da integração dessas duas abordagens de pesquisa (CRESWELL, 2003). 

Os dados quantitativos e qualitativos foram coletados para a obtenção de resultados 

confiáveis e válidos (PATTON, 1990). Nessa perspectiva, os dados qualitativos foram 

quantificados para possibilitar que o professor-pesquisador realizasse a análise concorrente ou 

simultânea dos dados, permitindo-lhe uma comparação entre esses conjuntos de dados e 

também entendimento mais profundo das informações obtidas na análise e interpretação 

dessas informações (CRESWELL e PLANO CLARK, 2007). Em outras palavras, durante a 

análise de dados, a abordagem quantitativa forneceu o suporte necessário para o entendimento 

da análise dos dados coletados qualitativamente. 

Portanto a triangulação de dados e a triangulação teórica auxiliaram o professor-

pesquisador a “comparar e contrapor diretamente os resultados estatísticos quantitativos com 

os resultados qualitativos” (CRESWELL e PLANO CLARK, 2007, p. 62, tradução própria),  
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para a determinação de resultados válidos. A triangulação teórica e a dos dados, bem como os 

procedimentos metodológicos descritos, serviram como guia para que o professor-pesquisador 

pudesse caminhar em direção à resposta para a questão de investigação,  mediante a análise 

dos dados por meio dos instrumentos de coleta e das teorias discutidas para a fundamentação 

teórica deste estudo. A Figura 10 mostra a triangulação teórica e a dos dados. 

 

Figura10: Triangulação Teórica e Triangulação dos Dados 

 

Fonte: Adaptado de Creswell e Plano Clark (2007) 

 

Lembra-se que os resultados da análise dos dados coletados por meio dos 

instrumentos elencados neste capítulo são apresentados e organizados no Capítulo 3.  
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CAPÍTULO 3 

 

APRESENTANDO OS RESULTADOS: ANALISANDO OS DADOS QUALITATIVOS 

E QUANTITAVITOS PELO MÉTODO MISTO 

 

Este capítulo apresenta os resultados e a análise dos dados qualitativos e quantitativos 

que foram coletados por meio do questionário, dos registros documentais dos blocos de 

atividades e do diário de campo do professor-pesquisador. Os instrumentos de coleta de dados 

foram desenvolvidos pelo professor-pesquisador, com o orientador e a coorientadora, sendo 

elaborados de acordo com o design do estudo misto concorrente ou simultâneo (CRESWELL 

e PLANO CLARK, 2007). 

A compreensão da apresentação dos resultados e da análise dos dados é possibilitada 

pelas seções, denominadas Apresentando e Analisando os Dados Qualitativos (QUAL) e 

Dados Quantitativos (quan) do Questionário e Apresentando e Analisando os Dados 

Qualitativos (QUAL) e os Dados Quantitativos (quan) dos Blocos de Atividades do Registro 

Documental. 

 

3.1. Apresentando e Analisando os Dados Qualitativos (QUAL) e Quantitativos (quan) 

do Questionário 

Os dados qualitativos e quantitativos foram coletados por meio de um questionário 

aplicado no dia 13 de março de 2013 e utilizado para a obtenção de informações sobre os 

participantes da pesquisa. Esses dados também foram usados para elaboração das atividades 

desenvolvidas em sala de aula, que originaram os registros documentais dos blocos de 

atividades. Os dados que emergiram da análise das respostas dadas às questões propostas 

foram úteis para a caracterização dos participantes e do contexto escolar. Por meio do 

levantamento dos dados quantitativos e qualitativos coletados pelo questionário também foi 

possível determinar informações relacionadas com a tomada de decisões em situações 

cotidianas comerciais e financeiras diretamente relacionadas com a problemática deste estudo. 

Por exemplo, a análise das respostas dadas à questão 5 (A sua família reside em imóvel 

próprio, alugado, financiado ou em outra situação?) mostrou que 35 (100%) participantes 

responderam e que 31 participantes (88,5%) residiam  em imóvel próprio, 3 (8,6%) 

participantes residiam  em imóvel alugado e que  1 (2,9%) participante residia em imóvel 

financiado. O Gráfico 3 mostra as respostas dadas pelos participantes à questão 5.  



111 
 

Gráfico 3: Respostas dadas pelos participantes à questão 5  

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Com relação à questão 6 (Qual a sua participação na vida econômica do seu grupo 

familiar?), a análise dos dados mostra que 35 (100%) participantes responderam e  que 30 

(85,7%) participantes eram sustentados pela família ou por outras pessoas, pois não 

trabalhavam, 4 (11,4%) participantes trabalhavam, mas recebiam ajuda financeira da família 

ou de outras pessoas e  que 1 (2,9%) participante trabalhava, contribuindo para o sustento da 

família. O Gráfico 4 mostra as respostas dadas pelos participantes à questão 6. 

 

Gráfico 4: Respostas dadas pelos participantes à questão 6  

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas à questão 6 também mostrou que nenhum participante 

escolheu a opção Trabalho, mas sou responsável apenas pelo meu próprio sustento. 

Para a questão 7 (Em que faixa melhor se enquadra a renda bruta do seu grupo 

familiar?), a análise dos dados mostrou que 35 (100%) participantes responderam e que  2 
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(5,7%) participantes informaram que o seu grupo familiar não tinha renda, pois recebia apenas 

o Programa Bolsa Família, 10 (28,5%) participantes informaram que o seu grupo familiar 

somente recebia o salário mínimo, 12 (34,3%) participantes informaram que o seu grupo 

familiar recebia  até dois salários mínimos, 9 (25,7%) participantes informaram que o seu 

grupo familiar recebia entre dois e cinco salários mínimos, 1 (2,9%) participante respondeu 

que não sabia  a renda de seu grupo familiar e que 1 (2,9%) participante não respondeu a esse 

item. A análise dos dados também mostrou que nenhum dos participantes respondeu que a 

renda de seu grupo familiar era superior a cinco salários mínimos. O Gráfico 5 mostra as 

respostas dadas pelos participantes para a questão 7.  

 

Gráfico 5: Respostas dadas pelos participantes à questão 7  

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise das respostas dadas à questão 15 (Como sua família faz as compras?) 

mostrou que foi respondida  por 35 (100%) participantes e que  20 (57,1%) participantes 

acompanhavam um familiar na realização das compras, 8 (22.9%) participantes não 

realizavam as compras, que era realizadas por outro membro da família e  que 7 (20%) 

participantes afirmaram existir outra situação para a realização das compras. Por exemplo, a 

participante A06 afirmou que a sua mãe e o seu padrasto eram os familiares que realizavam as 

compras, enquanto que o aluno A0914 relatou: “são os meus avós e a minha tia que realizam as 

compras da casa”. De acordo com a análise desses resultados, constatou-se que os 

                                                 
14Neste estudo, optou-se em preservar a fala dos participantes na escrita das citações diretas que foram coletadas 

nos instrumentos de coleta de dados. 
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participantes deste estudo não realizavam as compras da casa desacompanhados, pois não 

houve respostas dadas para o item Você é quem faz as compras? O Gráfico 6 mostra as 

respostas dadas pelos participantes à questão 15.  

 

Gráfico 6: Respostas dadas pelos participantes à questão 15  

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Outro ponto importante foi verificar como os familiares dos participantes  pagavam as 

compras. As respostas dadas à questão 16 (Como sua família paga as compras?) foram 

respondidas por 35 (100%) participantes e a análise dos dados mostra que 23 (65,7%) 

participantes realizaram as compras à vista, 6 (17,1%) compraram com o cartão de crédito, 2 

(5,7%) compraram à vista e com cartão, 1 (2,9%) comprou com cartão de débito e 1 (2,9%) 

comprou na caderneta e à vista e 2 (5,7%) participantes responderam que compraram com 

cartão, sem especificar se as compras foram realizadas por meio do cartão de débito ou de 

crédito. O Gráfico 7 mostra as respostas dadas pelos participantes à questão 16. 

 

Gráfico 7: Respostas dadas pelos participantes à questão 16 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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A questão 17 solicitou que os participantes assinalassem a alternativa que julgavam ser 

a melhor e explicassem o motivo da escolha: a) É interessante pagar à vista, pois... b) Não é 

interessante pagar à vista, pois... c) Tanto faz, pois... A análise dos dados mostra que 33 

(94,3%) participantes responderam à  questão, portanto 2 (5,7%) participantes não 

responderam. 

A análise dos dados também mostra que 16 (45,7%) participantes afirmaram que era 

interessante comprar com pagamento à vista para não ficar endividado. Por exemplo, a 

participante A38 afirmou: “(...) você fica sem preocupação com o que pagar”. O participante 

A07 disse:  “não fica dívida para pagar depois”. O  participante A25 argumentou: “evita juros 

e protesto”. 

Por outro lado, 7 (20%) participantes afirmaram que o pagamento à vista garantia  

desconto nas compras. A  participante A12 argumentou: “temos desconto e não pagando  o 

valor aumenta”. Outros 3 (8,6%) participantes argumentaram que, com o pagamento à vista 

não haveria preocupações futuras. A participante A38 explicou: “a vista, você fica sem a 

preocupação com o que pagar”. E  3 (8,6%) participantes deram respostas diversas. Assim,  o 

participante A39 afirmou sobre o pagamento à vista: “prático, fácil e rápido”. 

A análise também mostrou que 3 (8,6%) participantes deram respostas que estavam 

incoerentes com o solicitado e que 1 (2,8%) participante assinalou as três alternativas. De 

acordo com a análise dos resultados, ressalta-se que, para esses participantes, o pagamento 

das compras a prazo não era interessante, pois não houve respostas para o item: Não é 

interessante pagar à vista, pois.... O Gráfico 8 mostra as respostas dadas pelos participantes   

à questão 17. 

 

Gráfico 8: Respostas dadas pelos participantes à questão 17  

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Na questão 18 , foi solicitado que os participantes assinalassem a opção sobre o 

procedimento adotado em relação às contas das compras realizadas. Dos 35 (100%)  

participantes, 2 (5,7%) não responderam à questão, 3 (8,6%) participantes assinalaram a 

opção Confere a conta, mas não entende como foi realizado o cálculo do desconto ou dos 

juros, 17 (48,6%) participantes assinalaram a opção Confere a conta e entende como foi 

realizado o cálculo do desconto ou dos juros e  13 (37,1%) participantes assinalaram a opção 

Não confere a conta, pois... 

A análise dos dados referentes às  respostas dadas ao item Não confere a conta, pois... 

mostra que,  dos 13 participantes que assinalaram essa opção, 7 (53,8%) responderam que 

eram os seus familiares que conferiam as contas. Por exemplo, o participante A19 respondeu: 

“são meu pai e minha mãe quem cuidam das contas”. E 2 (15,4%)  participantes responderam 

que não tinham paciência para conferir as contas. Por exemplo, a participante A18 respondeu:  

“não tenho paciência”. Por outro lado, 4 (30,8%) forneceram respostas diversas para esse 

item. O participante A09 respondeu que não conferia as contas porque não gostava e o 

participante A15 respondeu que não conferia por não saber identificar os produtos que estava 

comprando. O Gráfico 9 mostra as respostas dos participantes que foram dadas à questão 18. 

 

Gráfico 9: Respostas dadas pelos participantes à questão 18  

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Na questão 21 foi solicitado que os participantes respondessem: Que conhecimentos 

matemáticos você utiliza para realizar compras no supermercado e nas lojas de sapatos e 

roupas? De acordo com a análise dos dados coletados, 33 (94,3%) participantes responderam 
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à questão, portanto, 2 (5,7%) não responderam, apesar de estarem presentes na aula que teve 

como atividade o preenchimento do questionário. É importante ressaltar que essa questão foi 

analisada sob dois aspectos: 

1. Operações matemáticas utilizadas no cálculo das compras. 

2. Modo de realização das operações matemáticas nas compras. 

Assim, a análise dos dados referentes ao aspecto 1 mostra que 12 (34,3%) 

participantes utilizavam as quatro operações fundamentais. Por exemplo, o participante A29 

respondeu:  “adição, subtração, divisão, multiplicação”. Porém 10 (28,6%) participantes não 

mencionaram que tipo de operações utilizaram em suas compras. Nesse sentido, o participante 

A21 respondeu: “compra a vista com desconto e depois faz a conta”. Por outro lado, 5 

(14,4%) participantes indicaram somente  a adição no cálculo das compras. O aluno A01 

afirmou: “olhamos os preços e depois somamos quanto vai dar”. E 3 (8,5%) participantes 

indicaram a adição e a subtração, enquanto 3 (8,5%) participantes afirmaram que não 

utilizaram as operações matemáticas na realização das compras. A participante A20 disse: 

“mais e menos” . E a participante A02 afirmou que não utilizava a matemática em suas 

compras. O Gráfico 10 mostra as operações matemáticas utilizadas no cálculo das compras 

pelos participantes deste estudo. 

 

Gráfico 10: Operações matemáticas utilizadas no cálculo das compras pelos participantes 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados referentes ao aspecto 2 da questão mostra que 15 (42,8%) 

participantes não mencionaram como realizam as operações nas compras. Por exemplo, a 

participante A16 afirmou: “olho os preços e depois compro”. E 10 (28,6%) participantes 



117 
 

indicaram o uso da calculadora do celular. O participante A29 indicou: “adição, subtração, 

divisão e multiplicação no celular”. 

A análise dos dados também mostra que 6 (17,1%) participantes utilizaram o cálculo 

mental e a calculadora do celular nas compras enquanto 2 (5,7%) participantes utilizaram 

somente o cálculo mental. Por exemplo, o participante A38 respondeu: “contas de cabeça ou 

de memória”. O participante A08 respondeu: “no celular e às vezes de cabeça”. O Gráfico 11 

mostra as respostas dos participantes sobre a maneira de realização das operações 

matemáticas nas compras. 

 

Gráfico 11: Respostas dadas pelos participantes sobre a maneira de realização das operações 

matemáticas nas compras 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

No questão 22 foi solicitado que os participantes explicassem o relacionamento 

existente entre o conhecimento que utilizam para resolver problemas de compras do dia a dia 

e os que aprenderam na escola. Dos participantes, 29 (82,9%) responderam à questão, 

portanto 6 (17,1%) não responderam. A análise dos dados mostra que 12 (34,3%) 

participantes responderam que existia relacionamento entre o conhecimento aprendido na 

escola e o conhecimento utilizado para resolver os problemas relacionados com as compras 

realizadas no dia a dia. Por exemplo, o aluno A29 afirmou: “tudo a ver, porque as mesmas 

contas que a gente faz no comércio a gente faz na escola”. Corroborando esse ponto de vista, 

3 (8,6%) participantes responderam: “conhecimentos são quase iguais”. 

A análise também mostra que 6 (17,1%) participantes explicaram que a diferença 

existente entre o conhecimento escolar e o conhecimento na resolução de problemas 

referentes às compras estava relacionado com a utilização das calculadoras no cômputo dos 

cálculos efetuados. Nesse direcionamento, o participante A07 afirmou: “apesar de a conta ser 

a mesma, o que diferencia  que eu uso  celular e na escola não”. Nessa perspectiva, 4 (11,5%) 



118 
 

participantes explicaram que o relacionamento existente era a utilização das operações 

matemáticas nas compras realizadas no cotidiano. Por exemplo, o participante A11 respondeu: 

“contas como subtração, divisão, etc.”. 

Porém 2 (5,7%) participantes responderam que os conhecimentos eram diferentes. Por 

exemplo, o participanteA18 disse: “o tipo de contas na loja é diferente de operações na 

escola”. E 1(2,8%) participante respondeu apenas com “não”,  enquanto 1 (2,8%) participante 

respondeu apenas com o ponto de interrogação (?). O Gráfico 12 mostra as repostas dadas 

pelos participantes à questão 22. 

 

Gráfico 12: Respostas dadas pelos participantes à questão 22 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados coletados na questão 23 (Você utiliza algum procedimento para 

efetuar cálculos para determinar a porcentagem dos produtos comprados que são diferentes 

daqueles utilizados nas aulas de matemática? Qual?) mostra que 25 (71,4%) participantes 

responderam, portanto 10 (28,6%) participantes não responderam. De acordo com essa 

análise, 11 (31,4%) participantes responderam que não sabiam realizar os cálculos 

envolvendo porcentagem. Por exemplo, a participante A32 respondeu: “calcular a 

porcentagem porque não a uso no dia a dia”. 

A análise dos dados também mostra que 7 (20%) participantes responderam que não 

utilizavam nenhum procedimento para o cálculo da porcentagem. Nesse sentido, o 

participante A03:  “não uso, pois não olho o preço”. E 4 (11,4%) participantes responderam 

que utilizavam a calculadora. Por exemplo, o participante A03 respondeu: “não,  eu uso a 

calculadora”. Mas 3 (8,6%) participantes forneceram respostas diversas. Assim, o participante 

A29 explicou: “não uso  porque esqueci como se faz”. O Gráfico 13 mostra as respostas dadas 

à questão 23. 
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Gráfico 13: Respostas dadas pelos participantes à questão 23 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Na questão 24 do questionário foi solicitado que os participantes explicassem algum 

procedimento que utilizavam para encontrar 15% de R$ 350,00, determinando também o 

resultado da operação. A análise dos dados mostra que 25 (71,4%) participantes responderam 

à questão, portanto 10 (28,6%) participantes não responderam. Dos 25 participantes que 

tentaram resolver o problema, 14 (56%) responderam que não sabiam determinar o cálculo. 

Por exemplo, a participante A32 afirmou: “não sei quanto vale 15% de R$ 350,00”. E  3 

(8,6%) participantes calcularam 350 – 15 (trezentos e cinquenta menos quinze) para 

determinar o valor de 15% de R$ 350,00. A participante A40 utilizou a subtração para 

resolver o problema, o que está indicado pela Figura 11.  

 

Figura 11: Cálculo de 15% de R$ 350,00 realizado pelo participante A40 

 

Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Desses participantes, 2 (5,7%) calcularam erroneamente a resposta, pois determinaram 

o quociente de 350 por 15. O participante A15 utilizou a operação de divisão para resolver o 

problema, como mostra a Figura 12.  

 



120 
 

Figura 12: A resolução do problema 24 pelo participante A15 

 
Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Por outro lado, 1 (2,9%) participante montou uma operação de divisão computando 

350 divido por 8, porém não conseguiu finalizar os cálculos e 1 (2,9%) participante 

argumentou que esqueceu como se realizava esse cálculo, mas sabia  como determiná-lo com  

utilização da calculadora. 

Por fim, 4 (11,4%) participantes responderam, sendo que 2 (50%) responderam que 

utilizaram a calculadora para auxiliá-los nos cálculos e 2 (50%)  participantes não 

demonstraram como determinaram o resultado. Por exemplo, a participante A06 afirmou 

sobre o uso da calculadora: “um jeito mais fácil de encontrar o resultado”. Desses 4 

participantes, somente 2 (50%) explicaram o procedimento utilizado para determinar 15% de 

R$ 350,00. Por exemplo, o participante A23 disse:  “é que de 350 tiramos 15% que deu o total 

R$ 52,50, restando somente R$ 297,50”. De maneira semelhante, a participante A08 explicou:  

“eu faço 350,00 – 15% e descubro o valor, depois eu subtraio 350 do valor de 15%”. O 

Gráfico 14 mostra as respostas dadas pelos participantes à questão 24. 

 

Gráfico 14: Respostas dadas pelos participantes à questão 24  

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Para a questão 25 (Converse com os seus pais e pergunte como eles calculam a 

porcentagem de um produto que está em promoção, como por exemplo, um par de tênis que 

custa R$ 65,60 e tem um desconto de 8% com pagamento à vista), a análise dos dados mostra 

que 20 (57,1%) participantes responderam à questão, portanto 15 (42,9%) não responderam. 

A análise também mostra que 9 (25,7%) pais ou responsáveis dos participantes 

responderam que não sabiam efetuar esse cálculo. Por exemplo, o participante A15 respondeu: 

“meus pais não sabem fazer esse cálculo”. E 4 (11,5%) pais ou responsáveis explicaram o 

processo e obtiveram a resposta correta. A participante A12 disse que o seu pai explicou 

assim: “é só multiplicar o valor pela porcentagem, dá mais ou menos 5,24,80.” O pai ou 

responsável de 1 (2,8%) participante respondeu corretamente, mas não demonstrou o processo 

utilizado. O pai ou responsável do participante A25 respondeu que a resposta correta era 

“60.35.2”. E 2 (5,6%) pais ou responsáveis explicaram o processo utilizado na resolução do 

exercício, mas não obtiveram resultados corretos. A Figura 13 mostra a resolução desse 

problema pelos pais ou responsáveis das participantes A06 e A34. 

 

Figura 13: Resposta à questão 25 dada pelos pais ou responsáveis das participantes A06 e A34 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor- pesquisador 

 

Mas 4 (11,5%) pais ou responsáveis dos participantes forneceram respostas que não 

estavam de acordo com a questão, sendo classificadas como outras respostas. Por exemplo, o 

pai do participante A01 afirmou: “olharia os preços e compraria o mais barato”. O Gráfico 15 

mostra as respostas dadas pelos pais dos participantes à questão de número 25 do 

questionário. 
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Gráfico 15: Respostas dadas pelos pais ou responsáveis dos participantes à Questão25 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Depois da  apresentação e análise dos dados qualitativos e quantitativos obtidos pelas 

respostas dadas ao questionário pelos participantes deste estudo, apresenta-se a análise dos 

dados qualitativos e quantitativos dos blocos de atividades que compõem o registro 

documental. 

 

3.2.  Apresentando e Analisando os Dados Qualitativos (QUAL) e Dados Quantitativos 

(quan) dos Blocos de Atividades do Registro Documental 

O registro documental foi usado como instrumento de coleta de dados, reunindo  

informações qualitativas e quantitativas que auxiliaram o professor-pesquisador na análise dos 

dados provenientes das atividades matemáticas propostas. Assim, esse registro continha  3 

(três) blocos de atividades relacionadas com o conteúdo Educação Financeira. 

A análise da resolução das atividades propostas permitiu a coleta de informações sobre 

o entendimento do significado desse conteúdo pelos participantes da pesquisa, bem como do 

desenvolvimento da cidadania por meio de atividades elaboradas com base na perspectiva 

sociocultural da História da Matemática e pelo Programa Etnomatemática. Essas informações 

foram exploradas, sistematicamente, por meio das três teorias, apresentadas na fundamentação 

teórica deste estudo e na análise do processo de resolução dessas atividades. 
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3.2.1.  Primeiro Bloco de Atividades: O Supermercado e a Matemática 

O primeiro bloco de atividades, denominado de O Supermercado e a Matemática,  

iniciou-se em 18 de março, sendo finalizado em 22 de abril de 2013. Esse bloco de atividades  

era composto por 8 atividades. 

 

3.2.1.1.  Atividade 1: Visita ao Supermercado 

Essa atividade foi realizada no dia 18 de março de 2013 usando duas aulas de 

Matemática, a primeira  das 7h às 7h50 e a segunda   das 7h50 às 8h40. O terceiro horário,  

das 8h40 às 9h30,  era destinado para a aula de Educação Física. O professor-pesquisador 

havia combinado previamente com a professora dessa disciplina ceder-lhe esse horário, caso a 

visita ao Supermercado atrasasse em virtude da realização das atividades propostas. Assim,  

32 (91,4%) participantes realizaram essa  atividade,  pois  3 (8,6%) estavam ausentes.  

No horário da primeira aula,  houve uma discussão com os participantes sobre  normas 

e procedimentos para a realização da visita, que haviam sido combinados anteriormente. Em 

seguida, o professor-pesquisador recolheu a autorização dos pais e responsáveis. Eram estas 

as normas: a) cada participante poderia levar apenas um caderno, uma caneta, um lápis e uma 

borracha para realizar as anotações necessárias; b) os participantes não poderiam realizar 

compras; c) os participantes deveriam andar juntos e na calçada para evitar acidentes; d) os 

participantes deveriam atravessar a avenida principal na faixa para pedestres. 

Após a discussão sobre esses procedimentos, houve a formação de grupos, com 4 

(quatro) participantes cada, sendo que a escolha das mercadorias a serem pesquisadas foi 

realizada pelos participantes de cada grupo. O Quadro 7 mostra os grupos e as mercadorias 

escolhidas por seus membros. 

 

Quadro 7: Grupos e mercadorias escolhidas pelos participantes 

Grupo Mercadorias 

Grupo 1: A20, A32, A10 e A04 Achocolatado 

Grupo 2: A19, A29, A25 e A03 Papel higiênico 

Grupo 3: A12, A08, A02 e A14 Refrigerante 

Grupo 4: A07, A21, A09 e A31 Creme dental 

Grupo 5: A30, A36, A27 e A17 Shampoo 

Grupo 6: A34, A06, A26 e A15 Fralda descartável 

Grupo 7: A33, A01, A26 e A05 Ovo de Páscoa 

Grupo 8: A16, A40, A28 e A18 Creme para cabelo 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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O principal objetivo da atividade era levar os alunos a pesquisar, no Supermercado, as 

mercadorias de mesma marca e embalagens e quantidades diferentes. O professor-pesquisador 

explicou que, além dessas anotações, era possível realizar outras anotações que lhes 

interessassem ou que considerassem importantes. Assim, às 7h50, os participantes,  

acompanhados pelo professor-pesquisador e pela coordenadora pedagógica,  saíram da escola, 

sendo que às 8h05 chegaram ao Supermercado. 

O professor-pesquisador observou que os alunos procederam conforme as instruções 

discutidas anteriormente, trabalhando em grupos e realizando as devidas anotações com 

relação aos produtos escolhidos. A Figura 14 mostra um grupo de participantes realizando a 

atividade proposta. 

 

Figura 14: Grupo de participantes realizando a atividade proposta 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

No retorno para a escola, a participante A18 comentou com o professor-pesquisador 

que não gostava de Matemática. Mas este perguntou se havia gostado da visita, pois essa 

atividade  foi  uma aula de Matemática. Essa participante respondeu que esse tipo de atividade 

despertou o seu interesse pela Matemática, acrescentando: “apesar de gostar, tenho 

dificuldades com contas e cálculos”. 

O professor-pesquisador, a coordenadora pedagógica e os participantes chegaram à 

escola às 9h12. Em seguida, dirigiram-se para a quadra de esporte para aproveitar o final do 

horário da aula de Educação Física. Com a autorização do professor-pesquisador, os 

participantes levaram os cadernos com as anotações para casa para melhor organizá-los. 
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3.2.1.2.  Atividade 2: Debate sobre a visita ao Supermercado 

Essa atividade foi realizada no dia 20 de março de 2013 usando duas aulas de 50 

minutos cada. A análise dos dados mostra que 30 (85,7%) participantes foram distribuídos em 

grupos e que 5 (14,3%) participantes estavam ausentes da escola nesse dia. Também mostra 

que 23 (65,7%) participantes entregaram as folhas de respostas da atividade com pelo menos 

uma das questões respondida, mas 7 (20%) participantes que estavam presentes não 

entregaram a folha com as respostas para essa atividade. 

No início da aula, o professor-pesquisador solicitou que os participantes se 

agrupassem da mesma maneira com que foram agrupados para a realização da atividade no  

Supermercado. Mas houve  alterações com relação à formação dos grupos, pois a participante 

A22, que estava ausente na atividade de visita ao Supermercado,  foi colocada no grupo 1 e o 

participante A23, que também estava ausente,  foi colocado no grupo 7 até o final da primeira 

aula. Depois foi incluído no grupo 8, pois se desentendeu com os participantes do grupo 7. 

Após esses arranjos, o professor-pesquisador colocou no quadro quatro questões e 

solicitou que os participantes debatessem em grupo e respondessem por escrito e que cada 

participante entregasse a sua própria folha com as respostas. O professor-pesquisador 

incentivou os participantes de cada grupo a participar da atividade, facilitando o debate. No 

final das duas aulas, o professor-pesquisador recolheu as folhas com as respostas. 

Com relação à primeira questão (O que vocês acharam sobre a atividade da ida ao 

Supermercado? Por quê?), a análise dos dados mostra que 22 (62,9%) participantes 

responderam que gostaram dessa atividade. Os participantes A04, A17 e A32 responderam, 

respectivamente: “eu gostei”, “eu achei super interessante” e “eu achei ótimo”. Também 

mostra que 14 (40%) participantes justificaram que gostaram da atividade porque aprenderam 

conteúdos relacionados com atividades praticadas em relação ao comércio. O participante A17 

respondeu: “eu achei super interessante, além de termos saído da escola foi uma pesquisa 

diferente que deu para conhecer melhor os produtos, preços o peso. Achei bastante diferente”. 

Fato importante que a análise revela é que somente 1 (2,9%) participante afirmou que 

a atividade o auxiliou no entendimento de situações-problema relacionadas com economia. O 

participante A21 disse: “essa atividade foi boa porque a gente aprende como se faz conta em 

supermercado e como uma coisa que contém mais ml é melhor do que comprar separado, 

porque agente guardar mais dinheiro”. 
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O Quadro 8 mostra as respostas dadas pelos participantes à primeira questão dessa 

atividade. Ressalta-se que mais de um participante forneceu duas ou mais respostas, que não 

foram considerados disjuntas. 

 

Quadro 8: Respostas dadas pelos participantes à questão 1 da atividade 

 RESPOSTAS DOS ALUNOS 

Alunos 

Gostou da 

atividade 

porque: 

Trabalhou 

em grupo 

Saiu da 

escola 

Foi 

divertida 

Foi 

diferente 

Aprendeu 

algo sobre o 

comércio 

Ausente 

na escola 

Presente 

na aula, 

mas não 

respondeu 

A01               X 

A02             X   

A03 X     X   X     

A04 X         X     

A05               X 

A06 X X X           

A07 X               

A08 X X     X X     

A09             X   

A10 X     X         

A11               X 

A12 X       X X     

A14 X X X   X       

A15 X   X   X X     

A16 X         X     

A17 X   X   X X     

A18             X   

A19 X X X           

A20 X       X       

A21 X         X     

A22               X 

A23               X 

A25 X   X   X X     

A26               X 

A27 X   X X   X     

A28 X   X     X     

A29 X X             

A30 X     X   X     

A31               X 

A32 X X             

A33             X   

A34               X 

A36 X     X   X     

A38 X         X     

A40             X   

35/Total 22 6 9 5 8 14 5 8 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Com relação à questão 2 (Vocês se depararam com situações que necessitassem da 

matemática para resolvê-las? Quais?), a análise dos dados mostra que 3 (8,6%) participantes 
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responderam sim, justificando que utilizaram a Matemática para saber qual tipo de 

embalagem era  a mais econômica. A participante A28 respondeu: “tinha um creme de 150ml, 

era R$ 2,99 e, tinha um creme de 250ml, que R$ 5,99,  mais melhor trazer o de 250ml do que 

o de 150ml que sai mais barato”. Apesar de ter fornecido a resposta, não a justificou 

corretamente. E 2 (5,7%) participantes responderam sim, explicando que utilizaram alguns 

conteúdos matemáticos para efetuar as contas  das compras que realizaram. 

Em concordância com esse contexto, o participante A07 afirmou: “supermercado é 

preciso muita matemática e atenção porque você precisa fazer as contas de tudo que você 

coloca no carrinho do supermercado”. Em argumentação semelhante, 1 (2,9%) participante 

respondeu que se deparou com situações que envolveram a adição e a subtração. A  

participante A36 indicou o que utilizou: “as contas de mais e de menos para resolver as 

situações dos produtos do supermercado”. E 3 (8,6%) participantes responderam que 

utilizaram a adição para saber qual o produto era mais vantajoso comprar. A participante A14: 

“adição para saber qual  compensa comprar”. 

Por outro lado, 5 (14,3%) participantes responderam que não se depararam com 

situações que envolvessem a utilização de conteúdos matemáticos porque os preços das 

mercadorias no Supermercado eram fixos. O participante A25 argumentou: “já estava tudo 

com o preço com o desconto ou sem desconto”. E 8 (22,8%) participantes responderam que 

não se depararam com situações que envolvessem a Matemática, mas não justificaram a 

resposta. A  participante A16 respondeu:  “não me deparei com nenhuma situação dessa”. O 

Quadro 9 mostra as respostas dadas pelos participantes à Questão 2 da atividade. 

 

Quadro 9: Respostas dadas pelos participantes à questão 2 da atividade 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Sim, para saber qual embalagem é mais econômica. 3 8,5% 
Sim, muita matemática para fazer o cálculo de tudo que coloca no 

carrinho. 
2 5,7% 

Sim, adição e subtração para resolver situações que envolvem os 

produtos. 
1 2,9% 

Sim a adição para saber qual produto é mais vantajoso comprar. 3 8,5% 
Não, porque o preço é fixo. 5 14,3% 
Responderam que não, mas não justificaram. 8 22,9% 
Estavam presentes na aula, mas não responderam. 8 22,9% 
Ausentes da escola no dia dessa atividade. 5 14,3% 
Total 35 100% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Com relação à Questão 3 (Vocês se depararam com situações que envolvessem a 

Matemática e que não souberam resolvê-las? Quais?), a análise dos dados mostra que 11 

(31,4%) participantes não responderam, 11 (31,4%) participantes responderam que não 

depararam com nenhuma situação que envolvesse cálculos matemáticos, mas não justificaram 

a resposta, 2 (5,7%) participantes responderam que não se depararam com essas situações, 

pois tiveram facilidade nos cálculos utilizados na resolução dessas situações. Assim, o 

participante A21 argumentou : “não, porque a matemática que eu fiz foi muito fácil”. 

Por outro lado, 3 (8,6%) participantes responderam que se depararam com algumas 

situações que envolviam a divisão, mas que não souberam resolvê-las. A participante A04 

respondeu: “sim, deparei com uma conta de dividir os preços”. Dois (5,7%) participantes 

responderam sim, informaram o tipo de mercadoria, mas não indicaram a situação ocorrida. O 

participante A15 respondeu: “sim, fraldas”. E 1 (2,9%) participante respondeu que se deparou 

com uma situação que envolvia a utilização de uma operação entre o peso e o preço, mas que 

não soube resolvê-la. O participante A17 afirmou: “sim, eu acho que tem um jeito de fazer 

alguma conta com peso e preço, mas não sei”. O Quadro 10 mostra as respostas dadas à 

questão  3 da atividade. 

 

Quadro 10: Respostas dadas pelos participantes à questão 3 da atividade 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Não deparam com nenhuma situação. 11 31,4% 
Não, pois as operações que realizaram foram muito fáceis. 2 5,7% 
Sim, com situações que envolviam divisão e não souberam 

resolver. 
3 8,6% 

Sim, com situação que envolvia peso e preço e não souberam 

resolver. 
1 2,9% 

Sim, indicaram o tipo de mercadoria, mas não indicaram a 

situação ocorrida. 
2 5,7% 

Presentes na aula, mas não responderam. 11 31,4% 
Ausentes da escola no dia dessa atividade. 5 14,3% 
Total 35 100% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Com relação à questão 4 (Nas embalagens de mesma mercadoria e marca, mas com 

quantidade de conteúdos diferentes, qual é a melhor opção para a compra?), a análise dos 

dados mostra que 30 (85,7%) estavam presentes nas aulas, portanto 5 (14,3%) estavam 

ausentes, e que 14 (40%) participantes que estavam presentes não responderam à questão, 

portanto  16 (45,7%) participantes presentes responderam. 
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Também mostra que 15 (42,8%) participantes responderam com coerência, enquanto 1 

(2,9%) participante respondeu de maneira incoerente. Assim, com relação às duas embalagens 

de doce de leite com 395g e 800g e preços de R$ 4,68 e R$ 8,59, respectivamente, a 

participante A30 respondeu: “R$ 4,68 + R$ 8,59 é igual a R$ 13,27. Tudo deu R$ 13”. Dos 15 

(42,8%) participantes, 12 (80%) escolheram embalagens que continham a metade ou 

aproximadamente essa quantidade de produto. 

No caso da quantidade de produto doce de leite contido nas embalagens de volume 

maior e menor, esses participantes somaram os preços de duas embalagens menores e os 

compararam com o preço da embalagem maior, optando pelo produto com a melhor 

possibilidade de compra. Por exemplo, o participante A03 argumentou: “a melhor opção para 

comprar é o doce de leite com embalagem de 800 gramas”. Provavelmente, esse participante 

arredondou o valor obtido de 790 gramas para 800 gramas. A Figura 15 mostra a resolução da 

situação-problema por esse participante. 

 

Figura 15: Resolução da situação-problema apresentada pelo participante A03  

 

Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise mostra que 3 (20%) de 12 (80%) participantes responderam com a utilização 

de uma estratégia que indicava o emprego de proporcionalidade. Sobre as duas embalagens de 

Fanta ou Coca Cola,  de 250 ml e 350 ml,  com preços de R$ 1,50 e R$ 1,89 respectivamente, 

a participante A14: “350 ml, pois é 39 centavos mais barata e vem com 100 ml a mais”. 

Porém não havia dados suficientes para verificar como chegou a essa  conclusão. O Quadro 

11 mostra as respostas dadas pelos participantes à questão 4 da atividade. 

 

Quadro 11: Respostas dadas pelos participantes à questão 4 da atividade 

Respostas dadas pelos participantes N.º de participantes Percentual 

Resposta correta, indicando o uso da ideia de proporção. 3 8,5% 
Resposta correta, compararam duas embalagens menores com a maior. 12 34,3% 
Resposta incoerente com a pergunta. 1 2,9% 
Presentes na aula, mas não responderam. 14 40% 
Ausentes da escola no dia dessa atividade. 5 14,3% 
Total 35 100% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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3.2.1.3.  Atividade 3: A melhor opção para compra no Supermercado 

Essa atividade foi realizada no dia 25 de março de 2013 usando duas aulas de 50 

minutos cada. A análise dos dados mostra que 30 (85,7%) estavam presentes nas duas aulas 

de Matemática, portanto 5 (14,3%) estavam ausentes da escola nesse dia. 

O professor-pesquisador solicitou que fossem formados grupos, cada um dos quais 

composto por 4 (quatro) participantes. Após a formação dos grupos, o professor-pesquisador 

entregou a cada participante uma folha com as atividades propostas. O texto continha quatro 

questões, que foram apresentadas, discutidas e analisadas pelos participantes. 

O Quadro 12 mostra o texto proposto para a atividade denominada A melhor opção de 

compra em supermercado, com quatro questões para serem discutidas e respondidas pelos 

participantes. 

 

Quadro 12: A melhor opção de compra em supermercado 

 

Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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A análise dos dados referentes à questão 1 (Se fosse para você comprar um item de 

cada mercadoria acima, qual das embalagens você compraria? Por quê?) mostra que foi 

realizada sob dois aspectos, um quantitativo para analisar o número de alunos que 

determinaram corretamente qual era a embalagem mais econômica, e  outro para analisar 

qualitativamente as justificativas pela determinação da opção para a compra de determinada 

embalagem, quantificando-as posteriormente. Os  dois aspectos da análise são: 

1) Determinação da embalagem mais econômica em relação à quantidade de produto 

contida. 

2) Justificativa da escolha da embalagem considerada a melhor opção de compra. 

O Quadro 13 mostra as respostas dadas pelos participantes à questão 1 com relação ao 

aspecto 1 da análise de dados. 

 

Quadro 13: Respostas dadas pelos participantes à questão 1 com relação ao aspecto 1  

Mercadoria 

Participantes 

presentes que 

não 

responderam 

% 

Participantes 

que 

apresentaram 

resposta 

correta 

% 

Participantes 

que 

apresentaram 

resposta 

incorreta 

% Total % 

Papel 

Higiênico 
1 2,9 17 48,6 12 34,2 30 85,7 

Massa 

Sêmola 
5 14,3 23 65,7 2 5,7 30 85,7 

Fanta 

Laranja 
3 8,6 23 65,7 4 11,4 30 85,7 

Sabão em Pó 7 20,0 18 51,4 5 14,3 30 85,7 

Ovo de 

Páscoa 
6 17,1 16 45,7 8 22,9 30 85,7 

Bombom 8 22,9 9 25,7 13 37,1 30 85,7 

Achocolatado 7 20,0 20 57,1 3 8,6 30 85,7 

Doce de Leite 9 25,7 18 51,4 3 8,6 30 85,7 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Por outro lado, a análise dos dados das respostas dadas pelos participantes à questão  

1, com relação ao aspecto 2, mostra que os 29 (82,9%) participantes que entregaram a folha 

com as respostas  realizaram a escolha de, pelo menos,  dois dos produtos apresentados,  para 

que pudessem, por meio de comparação, optar pela embalagem mais econômica. Desses 

participantes, somente 2 (6,9%) deixaram a questão sem justificativa para a escolha da 
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embalagem mais econômica. Por outro lado, 1 (2,8%) participante que estava presente nessas 

aulas não entregou a folha com as respostas para a atividade proposta. 

O Quadro 14 mostra as justificativas dadas pelos participantes  para a escolha da 

embalagem mais econômica. Ressalta-se que houve participantes que marcaram mais de uma 

alternativa, pois as respostas solicitadas eram disjuntas. 

 

Quadro 14: Respostas dadas à questão 1 da atividade realizada  com relação ao aspecto 2  

Justificativas Participantes 
Número de 

participantes 
Percentual 

É preferível comprar A07 1 2,9% 

A melhor alternativa A08, A21, A12 3 8,6% 

É mais fácil comprar A08, A21, A12, A40 4 11,4% 

É melhor comprar 
A17, A08, A40, A28, A31 

A07, A21, A12 
8 22,9% 

Vale a pena comprar A03, A38, A17 3 8,6% 

Mais barato 

A32, A20, A36, A38, A17, 

A02, A31, A08, A21, A12, 

A40, A28, A01, A11 

14 40% 

Mais caro 
A18, A36, A38, A17, A02, 

A08, A12, A40, A28, A11 
10 28,6% 

Compensa mais 
A32, A20, A10, A38, A17, 

A02, A12, A40, A28 
9 25,7% 

Mais vantagem A20, A01 2 5,7% 

Mais lucro A20, A19, A29 3 8,6% 

Sai mais em conta A27, A09, A33 3 8,6% 

Pagar somente/custa só/ dá menos 
A38, A15, A26, A34, A06, 

A27 
6 17,1% 

Faz muita diferença A17 1 2,9% 

Pequena quantidade A17, A28 2 5,7% 

Vem mais quantidade 
A10, A18, A36, A38, A08, 

A28 
6 17,1% 

Gastar menos A27, A17 2 5,7% 

Economia A17, A08, A21, A40, A01 5 14,3% 

Diferença de preço A17 1 2,9% 

Diferença de gramas A17 1 2,9% 

Vem mais e paga menos 

A18, A11, A33, A02, A07, 

A08, A21, A12, A40, A28, 

A01 

11 31,4% 

Vem mais e dá para a gente comer 

mais 
A33 1 2,9% 

Vem mais só que é mais caro A33 1 2,9% 

Não justificaram A05, A25 2 5,7% 

Ausentes da escola A14, A16, A22, A23 e A30 5 14,3% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Com relação à  questão  2 (Em qual(ais) das mercadorias é  mais fácil  comparar o 

preço? E mais difícil? Por quê?), a análise dos dados mostra que 21 (60%) participantes 
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responderam com facilidade de comparação de preços, enquanto 8 (22,9%) não  responderam. 

Também mostra que 17 (48,6%) participantes indicaram a mercadoria mais difícil para 

realizar a comparação de preços, sendo que 12 (34,3%) não responderam. O Quadro 15 

mostra as respostas dos participantes à questão 2 da atividade. 

 

Quadro 15: Respostas dadas pelos participantes à questão 2 da atividade realizada  

Mais Fácil 
N.º de 

participantes 
% Mais Difícil 

N.º de 

participantes 
% 

Massa Sêmola 6 17,1% Ovo de páscoa 7 20,0% 
Sabão em pó 4 11,4% Bombom 3 8,6% 
Doce de leite 3 8,5% Achocolatado 3 8,6% 
Achocolatado 1 2,9% Papel higiênico 2 5,7% 

Fanta laranja 5 14,3% 
Os que têm mais de 

dua opções 
1 2,9% 

Todas com duas 

opções 
1 2,9% Nenhum 1 

2,9% 

Todas fáceis 1 2,9% Não responderam 13 37,0% 
Não responderam 9 25,7% Ausentes 5 14,3% 

Ausentes 5 14,3%    

Total 35 100,0% Total 35 100% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise desses dados também mostra que 6 (17,1%) participantes indicaram as  

mercadorias que acharam mais fáceis de comparar e justificaram, 9 (25,7%) participantes 

justificaram as suas respostas com relação às mercadorias mais difíceis de comparar. Dos 6 

(17,1%) participantes que forneceram justificativas para as suas respostas com relação às 

mercadorias mais fáceis de comparar, 5 (83,3%) justificaram com relação às embalagens mais 

fáceis para realizar a comparação dos preços, pois as operações matemáticas utilizadas eram 

mais fáceis. Por exemplo, o participante A01 respondeu: “doce de leite Itambé são mais fáceis 

de somar” enquanto o participante A25 argumentou: “o doce de leite é mais fácil porque é 

fácil para comprar e entender”. E 1 (16,7%)  participante  justificou que as mercadorias mais 

fáceis de comparar quanto aos preços eram aquelas cujas embalagens possuíam a mesma 

unidade de medida. O  participante A11 afirmou, referindo-se à unidade de medida: “o sabão é 

fácil porque são da mesma embalagem”. Com relação às embalagens mais difíceis para a 

comparação dos preços, a análise dos dados mostra que 6 (17,2%) dos 9 (25,7%) participantes 

justificaram a dificuldade de realizar a comparação entre mercadorias do mesmo produto e 

marca encontradas em mais de duas embalagens com quantidades diferentes. Por exemplo, o 

participante A27 afirmou, quanto aos produtos que trouxeram dificuldade: “têm mais de duas 

opções porque tem muitas contas para serem feitas”. 
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Por outro lado, 2 (22,2%) participantes justificaram a dificuldade para comparar 

preços das embalagens que possuíam unidades de medida diferentes. Por exemplo, o 

participante A11 afirmou: “o papel higiênico é difícil porque não possuem unidades 

semelhantes”. E 1(2,9%) desses 9 (25,7%), o participante A01, afirmou, quanto ao  produto 

mais difícil na comparação de preços: “achocolatado Toddy porque é mais difícil de somar 

embalagem igual”. O Quadro 16 mostra as justificativas dos participantes às respostas da 

questão 2 da atividade realizada no dia 25 de março de 2013. 

 

Quadro 16: Justificativas às respostas dadas pelos participantes à questão 2 da atividade 

realizada 

É mais fácil  
porque... 

N.º de 

participantes 
% 

É mais difícil 

porque... 
N.º de 

participantes 
% 

As operações 

matemáticas foram 

fáceis de realizar 
5 14,3% 

Há mais de duas 

embalagens 
6 17,1% 

As embalagens 

tinham mesma 

unidade de medida 
1 2,9% 

As embalagens 

tinham unidades de 

medidas diferentes 
2 5,7% 

Não justificaram 24 68,5% 
É mais difícil 

somar embalagem 

igual 
1 2,9% 

Ausentes 5 14,3% Não justificaram 21 60,0% 

   Ausentes 5 14,3% 

Total 35 100,0% Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Com relação à questão 3 (Comprar a embalagem com mais quantidade de mercadoria 

é mais vantajoso ou não? Por quê?), a análise dos dados mostra que 21 (60%) participantes 

responderam, portanto 9 (25,7%) participantes que estavam presentes não responderam. 

Também mostra que 8 (22,8%) participantes responderam que era mais vantajoso comprar a 

embalagem com maior quantidade de produto. Por exemplo, o participante A01 justificou: 

“porque economiza mais e gasta menos”. Nessa mesma linha de raciocínio, a participante A34 

argumentou que a vantagem dessa compra estava relacionada com a maior quantidade do 

produto: “pois pode-se comer mais”. 

Dos participantes,  12 (34,3%)  responderam que o preço do produto dependia do 

volume da embalagem. O participante A29 respondeu: “depende muito do preço, a maior 

embalagem nem sempre vale a pena”. A participante A36 argumentou: “às vezes sim, às vezes 

não, porque têm embalagens com mais quantidade  mais caras e  com pouca quantidade e com 

o mesmo preço. Por isso é importante calcular.” E 1 (2,9%) participante forneceu uma 
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justificativa que foi insuficiente para determinar se houve concordância. Os dados mostram 

que nenhum participante respondeu que era desvantajoso comprar a embalagem com mais 

quantidade de mercadoria. O Quadro 17 mostra as respostas dadas pelos participantes à 

questão  3 da atividade realizada em 25 de março de 2013. 

 

Quadro 17: Respostas dadas pelos participantes à questão 3 da atividade realizada  

Respostas dadas pelos participantes N.º de participantes Percentual 
Depende. 12 34,3% 
Sim. 8 22,9% 
A resposta não foi clara 1 2,9% 
Não. 0 0,0% 
Presentes na aula, mas não responderam. 9 25,7% 
Ausentes da escola no dia dessa atividade. 5 14,2% 
Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados referentes à questão 4 (Qual o conhecimento matemático você usa 

para resolver esses tipos de situações?) mostra que 20 (57,1%) participantes responderam, 

portanto 10 (28,6%) participantes não responderam. O Quadro 18 mostra as respostas dadas 

pelos participantes à questão 4. 

 

Quadro 18: Respostas dadas pelos participantes à questão  4 da atividade realizada 

Respostas dos participantes Número de participantes Percentual 

Adição 1 2,9% 

Adição e multiplicação 2 5,8% 

Adição e divisão 1 2,9% 

Adição, subtração e multiplicação 3 8,5% 

Adição, subtração, multiplicação e divisão 7 20,0% 

Multiplicação e divisão 3 8,5% 

Calculando (não especificou a operação) 3 8,5% 

Presentes na aula, mas não responderam 10 28,6% 

Ausentes da escola 5 14,3% 

Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

3.2.1.4.  Atividade 4: O comércio e a Matemática, uma velha história 

A aula do dia 26 de março ocorreu no segundo horário, das 7h50 às 8h40, sendo que 

26 alunos (74,3%) participaram das atividades propostas, portanto 9 (25,7%) estavam  

ausentes. O professor-pesquisador solicitou que os participantes se organizassem em grupos, 

cada um dos quais  de quatro,  de acordo com a própria escolha. Posteriormente, entregou-
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lhes uma folha com o texto intitulado O Comércio e a Matemática: uma velha história 

(Quadro 19), que continha três questões para serem debatidas e respondidas pelos 

participantes. 

 

Quadro 19: O Comércio e a Matemática: uma velha história  

O Comércio e a Matemática: uma velha história 
 

 Estamos estudando sobre o comércio nas aulas de Matemática. Será que o comércio 

tem alguma coisa a ver com a Matemática? 

 A história da Matemática primitiva e até boa parte da Matemática que hoje ensinamos 

na escola, tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, está intimamente ligada à 

história do comércio e, segundo Eves (2004, p. 23), um importante historiador da Matemática, 

“por volta de 20000 a. C. [Antiga Idade da Pedra] os caçadores das savanas haviam 

desenvolvido uma cultura complexa que incluía a feitura de ferramentas, linguagem, religião, 

arte, música e comércio”. O mesmo autor relata que as pessoas dessa época “comerciavam 

entre si e havia necessidade de anotar a parte de cada família na caçada; ambas as atividades 

dependiam da ideia de contar, um prelúdio do pensamento científico.” 

 A mais antiga cidade surgiu por volta de 3000 a. C., cujo nome era Ur, no Vale do 

Tigre e do Eufrates, e onde propiciou “as condições para mercados onde os agricultores e 

artesãos podiam trocar bens, surgindo daí, para facilitar o processo, uma classe de 

mercadores”. Eves (2004, p. 53) 

 Segundo Eves (2004, p. 56) “o período de 3000 a 525 a. C. testemunhou o nascimento 

de uma nova civilização humana cuja centelha foi uma revolução agrícola. Novas sociedades 

baseadas na economia agrícola emergiram das névoas da Idade da Pedra nos vales dos rios 

Nilo, Amarelo, Indo e Tigres e Eufrates. Esses povos criaram escritas, trabalharam metais, 

construíram cidades, desenvolveram empiricamente a matemática básica da agrimensura, da 

engenharia e do comércio; e geraram classes superiores que tinham tempo bastante de lazer 

para se deter e considerar os mistérios da natureza.” 

 Cajori (2007, p. 21), um outro importante historiador da Matemática, referindo à 

antiga civilização babilônica, 1800 a 1600 a. C., afirma que “as exigência do comércio 

determinaram o desenvolvimento de uma classe especial de escribas, que recebiam um 

treinamento formal em escrita e em matemática.” 

 Essa nova classe social tirava vantagem ao dominar o conhecimento matemático para 

a realização de cálculos nas transações comerciais e, provavelmente, tal como hoje, não tinha 

interesse que o povo pertencente à classe menos favorecida obtivesse esse mesmo 

conhecimento. 

 Agora, debata com seus colegas e responda as seguintes perguntas por escrito, cada 

um em uma folha separada: 

1)  Com qual objetivo foi desenvolvida a matemática primitiva? 

2) Por quem foi desenvolvida a matemática financeira ? 

3) Qual a relação entre esses fatos históricos e as situações vividas por vocês ? 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O participante A27 se ofereceu para ler o primeiro parágrafo em voz alta. A leitura e o 

debate dos demais parágrafos do texto ficaram a cargo dos participantes de cada grupo. A 

análise dos dados constantes no diário de campo do professor-pesquisador mostra que,  
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enquanto os participantes liam o texto e o debatiam, a participante A28 comentou com os 

membros de seu grupo que começou a prestar atenção nos preços, comparando-os, depois que 

participou das atividades propostas neste bloco do registro documental. Porém, como não 

houve tempo para que os participantes terminassem as atividades propostas para essa aula, o 

debate  continuou nas duas aulas do dia 27 de março de 2013. Assim, individualmente, os 

participantes responderam às questões propostas. 

A análise dos dados constantes no diário de campo do professor-pesquisador mostra 

que, ao debater sobre a classe dos escribas, que recebiam treinamento formal em escrita e 

matemática, as  participantes A14 e A32 comentaram sobre esse trecho do texto relacionado 

com a classe dominante. Assim, a participante A14 argumentou: “se a classe mais alta não tem 

interesse que o povo aprenda, por que a gente é obrigada a vir para a escola?” Nesse 

momento, o professor-pesquisador direcionou a argumentação para os demais participantes,  

que não tiveram interesse em responder. 

De acordo com a análise dos dados, 9 (25,7%) participantes estavam ausentes da 

escola nesse dia, portanto 9 (25,7%) participantes estavam presentes nas aulas, mas não 

entregaram as folhas com as devidas respostas. A análise dos dados referentes à Questão 1 

(Com qual objetivo foi desenvolvida a matemática?) mostra que 5 (14,3%) participantes 

responderam que a Matemática foi desenvolvida com o objetivo de auxiliar na resolução de 

problemas do comércio. O participante A29 respondeu: “para  facilitar a compra e a troca de 

mercadorias”. E 2 (14,3%) participantes responderam que o objetivo do desenvolvimento da 

Matemática foi a resolução de problemas relacionados com o comércio, a agrimensura e a 

construção de ferramentas. A participante A36 assinalou: “o comércio, para medir lotes e para 

construir ferramentas”. 

Por outro lado, 3 (21,4%) participantes argumentaram que a Matemática se 

desenvolveu para facilitar a construção de ferramentas, o desenvolvimento da linguagem, da 

religião, das artes, da música, do comércio e também pela necessidade de cada família anotar 

a parte que lhe cabia na caçada. O participante A21 respondeu: “necessidade de  anotar a parte 

de cada família na caçada; ambas as atividades dependiam da ideia de contar, um prelúdio do 

pensamento científico”. E 4 (28,6%) participantes afirmaram que o desenvolvimento da 

matemática estava  relacionado com o objetivo de resolver problemas de necessidade de cada 

família para anotar a sua parte das caçadas. A participante A08 respondeu: “havia necessidade 

de anotar a parte de cada família na caçada; ambas as atividades dependiam da ideia de 

contar, um prelúdio do pensamento científico”. Ressalta-se que as respostas desses 14 (40%) 

participantes estavam relacionadas com as informações contidas no texto, sendo que 3 (8,6%) 
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participantes responderam que a Matemática foi desenvolvida para facilitar os cálculos 

utilizados no cotidiano. O Quadro 20 mostra as respostas dos participantes à questão 1 da 

atividade realizada nos dias 26 e 27 de março de 2013. 

 

Quadro 20: Respostas dadas pelos participantes à questão 1 da atividade realizada 3 

Respostas dos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Comércio 5 14,3% 
Comércio, agrimensura e construção de ferramentas. 2 5,7% 
Construção de ferramentas, religião, artes, música, comércio e 

necessidade das famílias anotar sua parte nas caçadas. 
3 8,6% 

Necessidade de cada família anotar sua parte na caçada. 4 11,4% 
Para facilitar os cálculos. 3 8,6% 
Presentes na aula, mas não responderam. 9 25,7% 
Ausentes na escola. 9 25,7% 
Total 35 100% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados da questão 2 (Por quem foi desenvolvida a matemática 

financeira?) mostra que 7 (20%) participantes não responderam, pois estavam ausentes, que  

11 (31,4%) participantes estavam presentes, mas não entregaram a folha com a resposta e  que 

17 (48,6%) participantes responderam. 

Também mostra que 2 (5,7%) participantes afirmaram que a Matemática Financeira 

foi desenvolvida pelos comerciantes e 4 (11,4%) participantes argumentaram que esses 

comerciantes tinham o objetivo de se aproveitar de seus clientes. Por exemplo, a participante 

A08 indicou o objetivo do desenvolvimento da Matemática Financeira pelos comerciantes: 

“tirar vantagem.” E dois (5,7%) participantes responderam que a Matemática Financeira foi 

desenvolvida pelos escribas. Assim, o participante A17 respondeu: “eram os escribas que 

sabiam escrever e foram descobrindo a matemática”. 

Mas 3 (8,6%) participantes responderam de maneira equivocada em relação ao texto, 

pois responderam que a Matemática Financeira foi desenvolvida pelos “cientistas ou 

historiadores da matemática”, por “cientistas” e por “Eves”. Nessa linha de raciocínio, 6 

(17,1%) participantes responderam incoerentemente. Por exemplo, o participante A29 

respondeu que a matemática foi desenvolvida para “saber qual dos produtos era mais barato 

ou mais caro.” O Quadro 21 mostra as respostas dos participantes à questão  2 da atividade 

realizada nos dias 26 e 27 de março de 2013. 
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Quadro 21: Respostas dadas pelos participantes à questão 2 da atividade realizada 

Respostas dos participantes Participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Os comerciantes para tirar 

vantagem 
A08, A12, A21 e A40 4 11,4% 

Os comerciantes A11 e A36 2 5,7% 
Os escribas A17 e A27 2 5,7% 
Os cientistas ou historiadores 

da matemática 
A38 1 2,9% 

Os cientistas A16 1 2,9% 
Eves A14 1 2,9% 
Respostas incoerentes com o 

solicitado 
A01, A03, A05, A09, A15 e A29 6 17,1% 

Ausentes na escola A04, A19, A22, A23, A25, A30 e A33 7 20% 
Presentes nas aulas, mas não 

responderam 
A02, A06, A07, A10, A18, A20, A26, 

A28, A31, A32 e A34  
11 31,4% 

Total 35 35 100% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Para a questão 3 (Qual a relação entre esses fatos históricos e as situações 

vivenciadas por vocês?), a análise dos dados mostra que 7 (20%) participantes estavam 

ausentes nesse dia, 14 (40%) participantes estavam presentes, mas não responderam e 14 

(40%) participantes responderam. Também mostra que 4 (11,4%) participantes responderam 

que, sem a utilização da Matemática, a população podia ser enganada facilmente pelos 

comerciantes. Por exemplo, a participante A08 respondeu : “se a gente não tivesse a 

matemática seríamos enganados também”. E 3 (8,6%) participantes responderam que a 

Matemática Financeira existia desde a Idade da Pedra. Mas 4 (11,5%) participantes 

responderam que a diferença entre a Matemática Financeira de hoje e a Matemática 

Financeira de antigamente estava relacionada com a utilização das tecnologias. Nesse 

direcionamento, a participante A14 respondeu que atualmente “tudo  é feito na calculadora e 

antigamente era  com as pedras.” 

Por outro lado, 2 (5,6%) participantes responderam que a História da Matemática 

auxiliava os indivíduos a aprender  Matemática com mais rapidez. Por exemplo, o participante 

A03 respondeu: “as  histórias da matemática são muito importante porque nos ensina a nos 

desenvolver mais rápido e aprender mais rápido”. E 1 (2,9%) participante respondeu de 

maneira incoerente ao solicitado. Assim, o participante A17 respondeu: “o fato do metal 

carbono mais usamos no dia-a-dia”. O Quadro 22 mostra as respostas dadas pelos 

participantes à questão 3 da atividade realizada nos dia 26 e 27 de março de 2013. 
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Quadro 22: Respostas dadas pelos participantes à questão  3 da atividade realizada 

Respostas dos participantes Participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Sem a matemática seremos 

enganados pelos comerciantes 
A08, A12, A21 e A40 4 11,5% 

A matemática financeira existe 

desde a Idade da Pedra 
A05, A09 e A15 3 8,6% 

A diferença da matemática 

primitiva com a de hoje são as 

tecnologias 
A14, A29, A38 e A40 4 11,5% 

A história da matemática nos 

ajuda a aprender mais rápido 
A01 e A03 2 5,7% 

Resposta incoerente com o 

solicitado 
A17 1 2,7% 

Presentes nas aulas, mas não 

responderam 

A02, A06, A07, A10, A11, 

A16, A18, A20, A26, A27, 

A28, A31, A32 e A34 
14 40% 

Ausentes da escola 
A04, A19, A22, A23, A25, 

A30 e A33 
7 20% 

Total 35 35 100% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

3.2.1.5.  Atividade 5: Razão e Proporção no Supermercado 

Essa atividade foi realizada em duas aulas geminadas, no primeiro e no segundo 

horário, das 7h às 7h50 e das 7h50 às 8h40. Nesse dia, 30 (85,7%) participantes estavam 

presentes, portanto  5 (14,3%) estavam ausentes da escola. Para a realização dessa atividade, o 

professor-pesquisador organizou os participantes em duplas e, em seguida, distribuiu uma 

folha contendo as atividades propostas para a aula, entregando uma calculadora eletrônica 

comum para cada dupla. O Quadro 23 mostra o texto utilizado na atividade Razão e 

Proporção no Supermercado,  realizada no dia 1º de abril de 2013. 
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Quadro 23: Texto da atividade Razão e Proporção no Supermercado  

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O principal objetivo dessa atividade era auxiliar os participantes a desenvolver o 

conceito de razão e proporção por meio da comparação entre embalagens de produtos 

encontrados nos supermercados, bem como perceber a validade da propriedade fundamental 

da proporção. Os 30 (85,7%) participantes que estavam presentes entregaram as folhas com as 

respostas aos exercícios propostos. A seguir,  o professor-pesquisador comentou e debateu as 

questões,  auxiliando os participantes no entendimento do desenvolvimento do conceito de 

razão e de proporção. 

A análise dos dados coletados durante a realização da atividade Razão e Proporção no 

Supermercado mostra que 28 (80,7%) participantes realizaram os cálculos corretos das 

questões a e b e  2 (5,7%) participantes somente escreveram 9,25 como resposta do item b, 

que solicitava que os participantes dividissem o preço do pacote de 5kg de arroz por seu peso. 
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Com relação à Questão c (O que você observou no caso do feijão e no caso do arroz?), o 

quadro 24 mostra as respostas dadas pelos participantes. 

 

Quadro 24: Respostas dos participantes à questão c da atividade Razão e Proporção no 

Supermercado 

Respostas dos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

O feijão é mais caro do que o arroz. 8 22,8% 

O preço do feijão é o mesmo nas duas embalagens e o preço do 

arroz é diferente em cada embalagem. 
9 25,7% 

No caso do feijão houve proporção direta e no caso do arroz houve 

proporção indireta. 
2 5,7% 

São preços diferentes 2 5,7% 

É melhor comprar o pacote de 1 kg de feijão por R$ 4,80 e que é 

melhor comprar o pacote de arroz de R$ 9,25. 
1 2,9% 

Vale a pena calcular do que ir pagando. 1 2,9% 

São praticamente iguais. 1 2,9% 

Porque 1 kg pode variar de preço. 2 5,7% 

Que o pacote de 1 kg sempre dá o mesmo resultado. 1 2,9% 

Que o preço de um quilo vezes 5 dá o mesmo preço pro feijão, já o 

arroz é totalmente diferente. 
1 2,9% 

Presentes na aula, mas não responderam. 2 5,7% 

Ausentes da escola.  5 14,2% 

Total 35 100% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados coletados na questão d (Qual das igualdades a seguir é 

verdadeira?) mostra que 23 (65,7%) participantes responderam corretamente, 2 (5,7%) 

participantes responderam erroneamente, 1 (2,9%) participante respondeu que as duas 

igualdades eram semelhantes e 4 (11,4%) participantes que estavam presentes na aula não 

responderam. 

Para a questão e (O que acontece com as igualdades se você inverter as frações?), a 

análise dos dados mostra que 7 (20%) participantes responderam que o resultado seria  o 

mesmo se as frações fossem invertidas, 22 (62,8%) participantes responderam corretamente, 

depois de verificar que a inversão das frações não alterava a veracidade ou falsidade das 

igualdades. Por outro lado, 1 (2,9%) participante que estava presente na aula não respondeu. 

A Figura 16 mostra a resposta dada pelo participante A33 à questão e da atividade de 1.º de 

abril de 2013. 
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Figura 16: Resposta dada pelo participante A33 à questão e da atividade Razão e Proporção 

no Supermercado 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

A análise dos dados da questão f  (O que você observa nas igualdades =  , 4,80 : 

1 = 24 : 5 e 4,80  x 5 = 24  x 1?) mostra que 22 (62,8%) participantes responderam que 

perceberam a veracidade das três igualdades. Por exemplo, o participante A23 respondeu: “os 

resultados são todos iguais”. E 1 (2,9%) participante, A16, respondeu indicando que a última 

igualdade podia  ser resolvida pela multiplicação cruzada. A Figura 17 mostra a resposta da 

participante A16 para a questão f. 

 

Figura 17: Resposta dada pelo participante A16 à questão f  da atividade Razão e Proporção 

no Supermercado  

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Entretanto 3  (8,6%) participantes que estavam presentes e entregaram as folhas com 

as respostas não responderam a esse item, enquanto 4 (11,4%) participantes responderam 

erroneamente.  

 

3.2.1.6.  Atividade 6: Aplicação de Razão e Proporção no  Supermercado 

A análise dos dados constantes no diário de campo do professor-pesquisador mostra 

que, no dia proposto para essa atividade, 34 (97,1%) participantes estavam presentes, portanto  

1 (2,9%) participante estava ausente. Os participantes presentes usavam  individualmente  sua 

calculadora eletrônica. No início da aula, o professor-pesquisador escreveu na lousa uma 

situação-problema sobre Razão e Proporção (Figura 18). 
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Figura 18: Situação- Problema apresentada  pelo professor-pesquisa sobre Razão e Proporção 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados mostra que 27 (77,1%) participantes responderam, mas 7 (20%)  

que estavam presentes não responderam. Dos participantes que responderam, 8 (29,7%) 

responderam corretamente e justificaram a resposta com a utilização do conceito de razão. A  

Figura 19 mostra a resposta dada pela participante A40, em1º de abril de 2013. 

 

Figura 19: Resposta dada  pela participante A40 à situação-problema  da atividade Aplicação 

da Razão e Proporção no Supermercado 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Também mostra que 4 (11,4%) participantes responderam corretamente ao indicar a 

embalagem mais econômica, porém não justificaram os cálculos por meio da utilização do 

conceito de razão. A Figura 20 mostra a resposta dada pela participante A36, em  3 de abril de 

2013.  

 

Figura 20: Resposta dada pela participante A36 à situação-problema da atividade Aplicação 

da Razão e Proporção no Supermercado 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Essa análise também mostra que 6 (17,1%) participantes responderam erroneamente 

sobre a embalagem mais econômica, sendo que não utilizaram o conceito de razão. A Figura 

21 mostra a resposta dada pela participante A10.  

 

Figura 21: Resposta dada pela participante A10 à  situação-problema da atividade Aplicação 

da Razão e Proporção no  Supermercado 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Por outro lado, 2 (5,9%) participantes utilizaram o conceito de razão, respondendo  

corretamente que a embalagem de batata Ruffles era a mais econômica. Por exemplo, a Figura 

22 mostra a resposta dada pelo participante A05, para esse questionamento. 

 

Figura 22: Resposta dada pelo participante A05 para a situação-problema da atividade 

Aplicação da Razão e Proporção no Supermercado  

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Continuando a análise, 3 (8,6%) participantes utilizaram o conceito de razão entre o 

preço da embalagem da batata Ruffles e o peso, porém não responderam qual era a 

embalagem mais econômica. E  4 (11,4%) participantes responderam corretamente sobre qual   

era  a embalagem mais econômica, mas não justificaram a resposta. O Quadro 25 mostra as 
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respostas dos participantes à situação-problema Agora com a ideia de razão e proporção, 

como vocês decidiriam qual é a embalagem mais econômica? A batata Ruffles Original de 

100g que custa 4,05 ou a batata Ruffles Original de 175g que custa 6,45? 

 

Quadro 25: Respostas dadas pelos participantes à situação-problema da atividade Aplicação 

da Razão e Proporção no Supermercado 

Respostas dos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Responderam corretamente e justificaram com a aplicação do 

conceito de razão 
8 22,9% 

Responderam corretamente, mas não aplicaram o conceito de 

razão 
4 11,4% 

Aplicaram o conceito de razão, mas responderam 

equivocadamente 
2 5,7% 

Responderam equivocadamente e não aplicaram o conceito de 

razão 
6 17,1% 

Aplicaram o conceito de razão, mas não responderam qual era a 

embalagem mais econômica 
3 8,6% 

Responderam corretamente sobre qual era a embalagem mais 

econômica, mas não justificaram a resposta 
4 11,4% 

Estavam presentes nas aulas, mas não responderam por escrito 7 20,0% 
Ausente na escola 1 2,9% 
Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

 

Na aula de 4 de abril de 2013, que ocorreu no último horário, das 10h35 às 11h25, o 

professor-pesquisador continuou o debate sobre as duas embalagens de batata Ruffles da 

atividade iniciada na aula anterior. Assim, escreveu na lousa a informação mostrada no 

Quadro 26 e depois elaborou a seguinte questão: Por que o fabricante de Batatas Ruffles fez a 

embalagem de 175 g  e não de 200g?. 

 

Quadro 26: Texto apresentado  pelo professor-pesquisador  

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados mostra que 20 (57,2%) participantes responderam, que 13 

(37,1%) participantes estavam presentes na aula, mas não responderam e que 2 (5,7%) 

participantes estavam ausentes. Também mostra que 6 (30,0%) participantes que responderam 

afirmaram que o fabricante não produzia  a embalagem de 200g, pois assim podia dificultar os 
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cálculos matemáticos para qual embalagem era a mais econômica. A Figura 23 mostra a 

resposta dada pelo participante A29 para Por que o fabricante de Batatas Ruffles fez a 

embalagem de 175 g  e não de 200g?. 

 

Figura 23: Resposta dada pelo participante A29 a Por que o fabricante de Batatas Ruffles fez 

a embalagem de 175 g  e não de 200g? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Mas 2 (10,0%) participantes responderam que o fabricante não produzia mais a 

embalagem de 200g porque assim poderia aumentar o preço. A Figura 24 mostra a resposta 

dada pelo participante A31. 

 

Figura 24: Resposta dada pelo participante A31 a Por que o fabricante de Batatas Ruffles fez 

a embalagem de 175 g  e não de 200g? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A partir da análise desses dados, verificou-se que 1 (5,0%) participante afirmou que o 

fato de não se fabricarem embalagens de 200g era determinado pelo desejo de lucro. Assim, o 

participante A01 respondeu, com referência ao comerciante: “quer lucrar mais”. Por outro 

lado, 11 (55,0%) participantes que responderam forneceram respostas diversas à questão Por 

que o fabricante não fez a embalagem de 200g? Assim, a Figura 25 e a Figura 26 mostram as 

respostas dadas pelas participantes A16 e A14, respectivamente. 

 

Figura 25: Resposta dada pela participante A16 a Por que o fabricante de Batatas Ruffles fez a 

embalagem de 175 g  e não de 200g? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 



148 
 

Figura 26: Respostas dada pela participante A14 a Por que o fabricante de Batatas Ruffles fez 

a embalagem de 175 g  e não de 200g? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Quadro 27: Repostas dadas pelos participantes à questão Por que o fabricante de Batatas 

Ruffles fez a embalagem de 175 g e não de 200g?  

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Para dificultar o cálculo de qual embalagem é mais 

econômica. 
6 17,2% 

Porque o fabricante ficaria com prejuízo. 2 5,7% 
Porque o fabricante não ganharia lucro. 2 5,7% 
Porque a embalagem ficaria mais barata. 4 11,4% 
Porque o fabricante quer lucrar mais. 1 2,9% 
Porque o fabricante pode aumentar o preço. 2 5,7%% 
Porque a embalagem ficaria mais cara. 1 2,9% 
Disseram que não sabem. 2 5,7% 
Não responderam. 13 37,1% 
Ausentes da escola. 2 5,7% 
Total 35 100% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

3.2.1.7.  Atividade 7:  O Elo Perdido  

Essa atividade foi realizada nas aulas de 8 de abril de 2013 no 1.º e 2.º horários, das 7h 

às 7h50 e das 7h50  às 8h40. A análise dos dados constantes no diário de campo do professor-

pesquisador mostra que 32 (91,4%) participantes estavam presentes, portanto 3 (8,6%) 

estavam ausentes. O professor-pesquisador solicitou que os participantes trabalhassem em 

duplas. Após a discussão de uma das questões da aula anterior, sobre quantos reais seriam 

economizados se os participantes comparassem a embalagem mais econômica de batata 

Ruffles, falou  sobre o desenvolvimento da Matemática no decorrer da história. 

Comentou também sobre a relação existente entre o ensino de Matemática e as 

questões práticas do dia a dia, bem como sobre a desvinculação dessa relação no processo de 

ensino e aprendizagem em Matemática. O professor-pesquisador denominou essa 

desvinculação de O Elo Perdido. Continuando a aula,  escreveu na lousa  a situação-problema 

relacionada com o pacote de batata Ruffles (Quadro 28). 
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Quadro 28: Questão 1 de O Elo Perdido  

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Assim, o professor-pesquisador solicitou aos participantes que, após discutirem em 

dupla, respondessem e entregassem a resposta ao final das aulas. Após 20 minutos, o 

participante A03 se apresentou para resolver na lousa, o que fez por meio da operação “0,0405 

x 175 = 7,09.” O professor-pesquisador e os demais participantes discutiram a solução e 

concluíram que estava correta. Posteriormente, professor-pesquisador explicou que esse 

método de resolução era conhecido como regra de três, sendo muito utilizado nas atividades 

escolares e no comércio. A Figura 27 mostra como o professor-pesquisador explicou a 

resolução da questão com regra de três. 

 

Figura 27: Resolução da situação-problema de O Elo Perdido com utilização da regra de três  

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados mostra que 26 (74,3%) participantes responderam a essa pergunta, 

6 (17,1%) participantes estavam presentes, mas não responderam e 3 (8,6%) participantes 

estavam ausentes. Também mostra que 12 (46,2%) participantes responderam corretamente 

com utilização da regra de três. Por exemplo, a Figura 28 mostra a resposta dada pela 

participante A06. 

 

Figura 28: Resposta dada pelo participante A06 à questão 1 da Atividade 7 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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De acordo com a análise desses dados, 5 (19,2%) participantes  multiplicaram o preço 

do grama da batata Ruffles da embalagem de 100g por 175. A Figura 29 mostra a resposta 

dada pelo participante A25. 

 

Figura 29: Resposta dada pelo participante A25 à questão 1 da Atividade 7 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Por outro lado, a análise de dados mostra que 2 (7,7%) participantes determinaram a 

resposta correta multiplicando o preço da embalagem de 100g por 175, que era o peso da 

embalagem maior, e depois dividiram o valor obtido por 100. A Figura 30 mostra a resposta 

dada pela participante A14. 

 

Figura 30: Resposta dada pela participante A14 à questão 1 da Atividade 7 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Por fim, 7 (26,9%) participantes apresentaram resoluções errôneas. A Figura 31 

mostra a resposta dada pela participante A28 para essa questão. 

 

Figura 31: Resposta dada pelo participante A28 à questão 1 da Atividade 7 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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O Quadro 29 mostra as respostas dada pelos participantes à questão 1 da Atividade 7. 

 

Quadro 29: Respostas dadas pelos participantes à questão  1 da Atividade 7 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Responderam corretamente aplicando a regra de três. 12 34,3% 
Responderam corretamente por meio da multiplicação do preço 

do grama da embalagem de 100g por 175. 
5 14,3% 

Responderam corretamente por meio da multiplicação do preço 

da embalagem de 100g  por 175 e depois dividindo por 100. 
2 5,7% 

Responderam equivocadamente. 7 20% 
Presentes nas aulas, mas não responderam. 6 17,1% 
Ausentes da escola. 3 8,6% 
Total 35 100% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

No início da segunda aula, o professor-pesquisador escreveu na lousa a segunda 

questão (Quadro 30), incentivando os participantes a resolvê-la de acordo com a própria  

preferência. 

 

Quadro 30:  Questão 2 de O Elo Perdido 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor pesquisador 

 

A análise dos dados mostra que 13 (37,1%) participantes utilizaram a regra de três 

para essa resposta. A Figura 32 mostra a resposta dada pelo participante A19. 

 

Figura 32: Resposta dada pelo participante A19 à Questão 2 da Atividade 7 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Essa análise também mostra que somente 1 (2,9%) participante  que utilizou a regra de 

três respondeu equivocadamente. Assim, a Figura 33 mostra a resposta dada pelo participante 

A11. 

 

Figura 33: Resposta dada pelo participante A11 à questão  2 da Atividade 7 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Além disso, o participante A08 (2,9%) respondeu afirmando:  “a cada 12 km se gasta 1 

litro de gasolina” E 6 (17,1%) participantes não aplicaram a regra de três e responderam 

erroneamente. Por exemplo, a Figura 34 mostra a resposta dada pelo participante A21. 

 

Figura 34: Resposta dada pelo participante A21 à Questão 2 da Atividade 7 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Como estavam ausentes, 3 (8,6%) participantes não responderam e 11 (31,4%) 

participantes, mesmo presentes, mas não responderam. O Quadro 31 mostra as respostas 

dadas pelos participantes à questão 2 da Atividade 7, realizada em 8 de abril de 2013. 
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Quadro 31: Respostas dadas à  questão 2 da Atividade 7 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Aplicaram a regra de três e responderam corretamente. 13 37,1% 
Aplicou a regra de três e respondeu erroneamente. 1 2,9% 
Não aplicaram a regra de três e responderam erroneamente. 6 17,1% 
Respondeu que a cada 12 km se gasta 1 litro de gasolina. 1 2,9% 
Presentes nas aulas, mas não responderam. 11 31,4% 
Ausentes da escola. 3 8,6% 
Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

3.2.1.8.  Atividade 8: Avaliação Bimestral  

A avaliação bimestral, obrigatória e composta por cinco questões, foi realizada em  22 

de abril de 2013, individualmente e sem consulta. Cada participante podia utilizar uma 

calculadora eletrônica comum. O Quadro 32  mostra o texto da primeira questão. 

 

Quadro 32:  Primeira questão da avaliação bimestral  

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados mostra que 34 (97,1%) participantes realizaram a avaliação 

bimestral, portanto 1 (2,9%) não a realizou. De acordo os dados referentes à subquestão a da 

primeira questão (Qual das embalagens de tempero é a mais econômica?) 26 (76,5%) 

responderam corretamente. A Figura 35 mostra a resposta correta dada pelo participante A21. 



154 
 

Figura 35: Resposta dada pelo participante A21 à subquestão a da primeira questão da 

avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Por outro lado, 8 (23,5%) dos participantes responderam equivocadamente a essa 

subquestão. A Figura 36 mostra a resposta equivocada dada pelo participante A17. 

 

Figura 36: Resposta dada pelo participante A17 à subquestão a da primeira questão da 

avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados também mostra que 24 (70,6%) participantes responderam 

corretamente à subquestão b da primeira questão (E das embalagens de macarrão, qual é a 

mais econômica?). Por exemplo, a Figura 37 mostra a resposta dada pelo participante A25. 

 

Figura 37: Resposta dada pelo participante A25 à subquestão b da primeira questão da 

avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Por outro lado, 10 (29,4%) participantes que realizaram essa prova responderam 

equivocadamente a essa subquestão. A Figura 38 mostra a resposta dada pela participante 

A06. 
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Figura 38: Resposta dada pela participante A06 à subquestão b da primeira questão da 

avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Continuando essa análise, 31 (91,2%) participantes responderam à subquestão c da 

primeira questão (Que tipo de cálculo você faz para saber qual é a embalagem mais 

econômica?), enquanto 3 (8,8%) participantes não responderam. A Figura 39 mostra a 

resposta dada pelo participante A09 à subquestão c da avaliação bimestral.  

 

Figura 39: Resposta dada pelo participante A09 à subquestão c da avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O Quadro 33 mostra as respostas dadas pelos participantes à subquestão c da primeira 

questão da avaliação bimestral.  

 

Quadro 33: Respostas dadas pelos participantes à subquestão c da primeira questão da 

avaliação bimestral 

Respostas dos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Adição e subtração. 1 2,9% 
Adição e multiplicação. 1 2,9% 
Calculadora e cálculo mental. 1 2,9% 
Cálculo mental. 2 5,9% 
Somando o preço das duas embalagens menores de cujo peso é a 

metade do peso da embalagem maior e depois comparando essa 

soma com o preço da embalagem maior. 
12 35,4% 

Adição. 4 11,9% 
Multiplicação. 3 8,8% 
Adição com auxílio da calculadora. 1 2,9% 
Divisão. 3 8,8% 
Respostas incoerentes com a questão. 3 8,8% 
Não responderam. 3 8,8% 
Total 34 100% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Com relação à subquestão d (Quais são as vantagens de saber verificar qual é a 

embalagem mais econômica?) da primeira questão da avaliação bimestral, 33 (97,1%) 

participantes responderam e 1 (2,9%) não respondeu. A análise também mostra que 14 

(41,2%) participantes responderam que a vantagem de saber qual era a embalagem mais 

econômica estava relacionada com a economia de dinheiro. Nesse direcionamento, a Figura 

40 mostra a resposta dada pelo participante A33. 

 

Figura 40: Resposta dada pelo participante A33 à subquestão d da primeira questão da 

avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
 

E 3 (8,8%) participantes responderam que a vantagem de  saber qual era  a embalagem 

mais econômica estava relacionada com não ser enganado nas compras. Por exemplo, a 

Figura 41 mostra a resposta da participante A18. 

 

Figura 41: Resposta dada pela participante A18 à subquestão d da primeira questão da 

avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

 

O Quadro 34 mostra a análise das respostas dadas pelos participantes à subquestão d 

da primeira questão da prova bimestral. 
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Quadro 34: Respostas dadas pelos  participantes à subquestão d da primeira questão da 

avaliação bimestral  

Respostas dos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Para economizar. 14 41,2% 
Para não ser enganados. 3 8,9% 
Para levar mais e pagar menos. 4 11,9% 
Saber se vale a pena comprar. 1 2,9% 
Saber se está pagando mais. 1 2,9% 
Saber qual embalagem é mais barata e melhor de comprar. 1 2,9% 
Pesquisar e ver a quantidade que vem na embalagem. 1 2,9% 
Chegar a uma conclusão exata. 1 2,9% 
Para o produto render mais. 1 2,9% 
Sair lucrando; levar a mais encontra. 1 2,9% 
Somar a quantidade e ver o resultado. 1 2,9% 
Respostas incoerentes com a questão. 4 11,9% 
Não respondeu. 1 2,9% 
Total 34 100% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Quanto à subquestão e (Quais são, a seu ver, as vantagens de usar uma calculadora 

para efetuar esses cálculos?) da avaliação bimestral, 32 (94,1%) participantes que realizaram 

a  avaliação responderam, enquanto 2 (5,9%) não responderam. A análise mostra que 6 

(17,7%) participantes responderam que a vantagem de utilizar uma calculadora era a rapidez 

com que se realizavam os cálculos. Por exemplo, a Figura 42 mostra a resposta dada pela 

participante A20.  

 

Figura 42: Resposta dada pela participante A20 para a subquestão e da primeira questão da 

avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

E 4 (11,8%) participantes responderam que as vantagens de utilizar uma calculadora 

estavam  relacionadas com a rapidez e a exatidão na realização dos cálculos. Nesse sentido, a 

Figura 43 mostra a resposta dada pelo participante A09.  
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Figura 43: Resposta dada pelo participante A09 à subquestão e da primeira questão da 

avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

De acordo com essa análise, 9 (26,6%) participantes que realizaram essa avaliação  

responderam que as vantagens de utilizar uma calculadora estavam relacionadas com a 

facilidade e o auxílio na realização dos cálculos. Por exemplo, a Figura 44 mostra a resposta 

dada pela participante A38.  

 

Figura 44: Resposta dada pela participante A38 à subquestão e da primeira questão da 

avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O Quadro 35 mostra as respostas dadas pelos participantes à subquestão e da primeira 

questão da avaliação bimestral  

 

Quadro 35: Respostas dadas pelos participantes à subquestão e da primeira questão da 

avaliação bimestral 

Respostas dos participantes N.º de participantes Percentual 
Rapidez nos cálculos. 6 17,7% 
Rapidez e exatidão nos cálculos. 4 11,8% 
Rapidez e praticidade nos cálculos. 2 5,9% 
Rapidez e simplificação dos cálculos. 1 2,9% 
Rapidez e facilitação nos cálculos. 1 2,9% 
Exatidão dos resultados dos cálculos. 1 2,9% 
Facilitação e ajuda nos cálculos. 9 26,6% 
Verificação dos resultados dos cálculos. 2 5,9% 
Para ajudar a tirar dúvidas. 2 5,9% 
Sem a calculadora há mais erros. 1 2,9% 
Muitas vantagens. 1 2,9% 
Ajuda nas compras. 1 2,9% 
Para dar o resultado. 1 2,9% 
Não responderam. 2 5,9% 
Total 34 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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O Quadro 36 mostra o texto da segunda questão da avaliação bimestral,  realizada no 

dia 22 de abril de 2013. 

 

Quadro 36: Segunda questão da avaliação bimestral  

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados mostra que 30 (88,2%) participantes responderam, enquanto 4 

(11,8%) participantes não responderam. E 13 (38,2%) participantes responderam 

corretamente, porém não justificaram a  resposta de maneira correta. A Figura 45 mostra a 

resposta dada pela participante A10.  

 

Figura 45: Resposta dada pela participante A10 à segunda questão da avaliação 

bimestral

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise também mostra que 2 (5,9%) participantes que  responderam corretamente 

não justificaram a   resposta. A Figura 46 mostra a resposta dada pela participante A22. 

 

Figura 46: Resposta dada pela participante A22 `a segunda questão da avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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E 8 (23,5%) participantes responderam equivocadamente à segunda questão e também 

equivocadamente justificaram a resposta, com relação à embalagem mais econômica de papel 

higiênico. A Figura 47 mostra a resposta dada pelo participante A19. 

 

Figura 47: Resposta dada pelo participante A19 `a  segunda questão da avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Por outro lado, a análise dos dados mostra que 2 (5,9%) participantes  responderam 

equivocadamente e não justificaram a resposta. Por exemplo, a Figura 48 mostra a resposta 

dada pelo participante A01.  

 

Figura 48: Resposta dada pelo participante A01 `a segunda questão da avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise mostra que 5 (14,7%) participantes trabalharam com as operações de 

maneira equivocada e não responderam qual era a embalagem de papel higiênico mais 

econômica. A Figura 49 mostra a resposta dada pela participante A16.  
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Figura 49: Resposta dada pela participante A16 à segunda questão da avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O Quadro 37 mostra as respostas dadas pelos participantes à segunda questão da 

avaliação  bimestral realizada no dia 22 de abril de 2013. 

 

Quadro 37: Respostas dadas pelos participantes à segunda questão da avaliação bimestral 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Respostas corretas quanto a embalagem mais econômica, 

mas a justificativa equivocada. 
13 38,2% 

Resposta correta quanto a embalagem mais econômica, 

mas não justificaram as respostas. 
2 5,9% 

Respostas e justificativas corretas quanto a embalagem 

mais econômica. 
0 0,0% 

Respostas  e justificativas incorretas quanto a embalagem  

mais econômica. 
8 23,5% 

Respostas equivocadas e sem justificativas quanto a 

embalagem mais econômica. 
2 5,9% 

Realizaram operações incorretas e não responderam qual 

era  a embalagem mais econômica. 
5 14,7% 

Não responderam a essa questão. 4 11,8% 

Total 34 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O Quadro 38 mostra o texto da terceira questão da avaliação bimestral realizada em 22 

de abril de 2013. 
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Quadro 38: Terceira questão da avaliação bimestral  

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos registros documentais produzidos pelos participantes quanto à primeira 

afirmação (As embalagens com maior quantidade de produto são mais econômicas) mostra 

que 33 (97,1%) participantes julgaram a primeira afirmativa e que 1 (2,9%) não respondeu. 

Também mostra que 20 (58,8%) participantes julgaram e justificaram a resposta corretamente 

. A Figura 50 mostra a resposta dada pela participante A40. 

 

Figura 50: Resposta dada pela participante A40 para a primeira afirmação da terceira questão 

da avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise também mostra que 6 (17,7%) julgaram corretamente a primeira afirmativa, 

porém a justificativa foi equivocada. Por exemplo, a Figura 51 mostra a resposta dada pela 

participante A10. 

 

Figura 51: Resposta dada pela participante A10 para a primeira afirmativa da terceira questão 

da avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Continuando a análise dos dados da primeira afirmativa da terceira questão da 

avaliação bimestral, 7 (20,6%) participantes julgaram equivocadamente a primeira afirmativa 

e também equivocadamente justificaram a resposta. A Figura 52 mostra a resposta dada pela 

participante A34.  

 

Figura 52: Resposta dada pela participante A34 para a primeira afirmação da terceira questão 

da avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O Quadro 39 mostra as respostas dadas para a  primeira afirmativa da terceira questão 

da avaliação bimestral realizada em 22 de abril de 2013. 

 

Quadro 39: Respostas dadas pelos participantes para a primeira afirmativa da terceira questão 

da avaliação bimestral 

Respostas dadas pelos participantes N.º de participantes Percentual 
Julgaram e justificaram corretamente. 20 58,8% 
Julgaram corretamente, mas as justificativas foram incorretas. 6 17,7% 
Julgaram e justificaram incorretamente. 7 20,6% 

Não respondeu. 1 2,9% 

Total 34 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados dos registros documentais produzidos pelos participantes para a 

segunda afirmativa (Sempre é mais econômico comprar as embalagens de menor quantidade 

de produto) mostra que 34 (100%) participantes responderam e que 17 (50%) participantes 

julgaram e justificaram corretamente essa afirmativa. Por exemplo, a Figura 53 mostra a 

resposta dada pelo participante A25. 

 

Figura 53: Resposta dada pelo participante A25 para a segunda afirmação da terceira questão 

da avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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A análise dos dados mostra que 6 (17,6%) julgaram corretamente a segunda 

afirmação, porém as justificativas não foram corretas. A Figura 54 mostra a resposta dada 

pelo participante A29. 

 

Figura 54: Resposta dada pelo participante A29 para a segunda afirmação da terceira questão 

da avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Por outro lado, a análise dos dados mostra que 8 (23,5%) participantes julgaram 

equivocadamente a segunda afirmativa e também equivocadamente  justificaram a resposta. A 

Figura 55 mostra a resposta dada pela participante A28. 

 

Figura 55: Resposta dada pela participante A28 para a segunda afirmativa da terceira questão 

da avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Verifica-se que 3 (8,8%) participantes julgaram incorretamente essa afirmação, porém 

apresentaram justificativa correta. Por exemplo, a Figura 56 mostra a resposta dada pelo 

participante A03.  

 

Figura 56: Resposta dada pelo participante A03 para a segunda afirmativa da terceira questão 

da avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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O Quadro 40 mostra as respostas dadas para a segunda afirmativa da terceira questão 

da avaliação bimestral. 

 

Quadro 40: Respostas dadas pelos participantes para a segunda afirmativa da terceira questão 

da avaliação bimestral 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Julgaram e justificaram corretamente 17 50,0% 
Julgaram corretamente, mas justificaram equivocadamente 6 17,7% 
Julgaram e justificaram incorretamente 8 23,5% 
Julgaram equivocamente, mas a justificativa estava correta 3 8,8% 
Total 34 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados dos registros documentais produzidos pelos participantes com 

relação a terceira afirmação (Nem sempre a embalagem de maior quantidade de produto é a 

mais econômica) mostra que 33 (97,1%) participantes responderam, portanto 1 (2,9%) 

participante não respondeu. Também mostra que 22 (64,7%) participantes julgaram e 

justificaram corretamente a resposta. A Figura 57 mostra a resposta dada pela participante 

A08. 

 

Figura 57: Resposta dada pela participante A08 para terceira afirmativa da terceira questão da 

avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

De acordo com a análise, 6 (17,7%) participantes julgaram essa afirmativa 

corretamente, porém a justificaram equivocadamente. Por exemplo, a Figura 58 mostra a 

resposta dada pela participante A18. 

 

Figura 58: Resposta dada pela participante A18 para a terceira afirmativa da terceira questão 

da avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal o professor-pesquisador 
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A análise dos dados mostra também que 2 (5,9%) participantes julgaram essa 

afirmativa corretamente, porém não apresentaram a justificativa e 2 (5,9%) participantes 

julgaram equivocadamente e também equivocadamente justificaram a resposta. A Figura 59 

mostra a resposta dada pelo participante A01.  

 

Figura 59: Resposta dada pelo participante A01 para a terceira afirmativa da terceira questão 

da avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Por fim, a análise desses dados indica que 1 (2,9%) participante julgou a terceira 

afirmativa equivocadamente, porém apresentou justificativa correta para a resposta. A Figura 

60 mostra a resposta dada pela participante A28.  

 

Figura 60: Resposta dada pela participante A28 para a terceira afirmativa da terceira questão 

da avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O Quadro 41 mostra as respostas dadas para a terceira afirmativa da terceira questão 

da avaliação bimestral de  22 de abril de 2013. 

 

Quadro 41: Respostas dos  participantes para a terceira afirmativa da terceira questão da 

avaliação bimestral 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Julgaram e justificaram corretamente. 22 64,7% 
Julgaram corretamente, mas a justificativa estava incorreta. 6 17,7% 
Julgaram corretamente, mas não justificaram. 2 5,9% 
Julgaram e justificaram incorretamente. 2 5,9% 
Julgou equivocadamente, mas a justificativa estava correta. 1 2,9% 
Não respondeu. 1 2,9% 
Total 100 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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A análise dos dados dos registros documentais produzidos pelos participantes com 

relação à quarta afirmativa (Vale a pena verificar qual é a embalagem mais econômica?)  

mostra que 32 (94,11%) participantes julgaram a afirmativa e justificaram a resposta 

corretamente, enquanto 2 (5,9%) participantes julgaram corretamente a afirmativa, porém não 

justificaram a resposta. A Figura 61 mostra a resposta dada pelo participante A29.  

 

Figura 61:Resposta dada pelo participante A29 para a quarta afirmativa da terceira questão da 

avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados dos registros documentais produzidos pelos participantes, com 

relação a quinta afirmativa (Às vezes, mesmo sabendo qual é a embalagem mais econômica, é 

mais interessante comprar a menos econômica?) mostra que 34 (100%) participantes 

responderam e que 7 (20,6%) participantes julgaram a afirmativa e justificaram a resposta 

corretamente . A Figura 62 mostra a resposta dada pela participante A06. 

 

Figura 62: Resposta dada pela participante A06 para a quinta afirmativa da terceira questão da 

avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Continuando essa análise, 11 (32,4%) julgaram a afirmativa corretamente, porém 

justificaram a resposta equivocadamente. Por exemplo, a Figura 63 mostra a resposta dada 

pela participante A20.  

 

Figura 63: Resposta dada pela participante A20 para a quinta afirmativa da terceira questão da 

avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise mostra que 2 (5,9%) participantes julgaram corretamente a afirmativa, 

porém não justificaram a resposta. Por outro lado, 12 (35,3%) a julgaram equivocadamente e 
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justificaram a resposta também equivocadamente. A Figura 64 mostra a resposta dada pelo 

participante A21.  

 

Figura 64: Resposta dada pelo participante A21 para a quinta afirmativa da terceira questão da 

avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Finalizando essa análise, verifica-se que 1 (2,9%) participante julgou a afirmativa 

erroneamente e não justificou a resposta, enquanto 1 (2,9%) participante julgou a afirmativa 

equivocadamente, apesar de estar correta a justificativa para a  resposta. A Figura 65 mostra a 

resposta dada pela participante A40. 

 

Figura 65: Resposta dada pela participante A40 para a quinta afirmativa da terceira questão da 

avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O Quadro 42 mostra as respostas dadas para a quinta afirmativa da terceira questão da 

avaliação bimestral  realizada em 22 de abril de 2013. 

 

Quadro 42: Respostas dadas pelos participantes para a quinta afirmativa da terceira questão da 

avaliação bimestral 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Julgaram e justificaram corretamente. 7 20,6% 

Julgaram corretamente, mas justificaram equivocadamente. 11 32,4% 

Julgaram corretamente, mas não justificaram. 2 5,9% 

Julgaram e justificaram equivocadamente. 12 35,3% 

Julgou equivocadamente e não justificou. 1 2,9% 

Julgou equivocadamente apesar de justificar corretamente. 1 2,9% 

Total 34 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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O Quadro 43 mostra o texto da quarta questão da avaliação bimestral  realizada no dia 

22 de abril de 2013. 

 

Quadro 43: Quarta questão da avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados mostra que 27 (79,4%) participantes responderam a essa questão e 

que 7 (20,6%) não responderam. Também mostra que 10 (29,4%) participantes  responderam 

corretamente por meio da aplicação da regra de três. A Figura 66 mostra a resposta dada pelo 

participante A11.  

 

Figura 66: Resposta dada pelo participante A11 para a quarta questão da avaliação bimestral  

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Continuando com a análise desses dados, 9 (26,5%) participantes tentaram utilizar a 

regra de três, porém não a desenvolveram corretamente, resultando na determinação de  

resposta incorreta. Por exemplo, a Figura 67 mostra a resposta dada pelo participante A19. 

 

Figura 67: Resposta dada pelo participante A19 para a quarta questão da avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

4ª questão) Sabendo que 230 gramas de apresuntado Sadia custam R$ 3,40, qual será o 

preço de 750 gramas desse mesmo produto? 
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A análise também mostra que 7 (20,6%) participantes responderam incorretamente e 

não utilizaram a regra de três. A Figura 68 mostra a resposta dada pela participante A18. 

 

Figura 68: Resposta dada pela participante A18 para a quarta questão da avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Por fim, 1 (2,9%) participante chegou a uma resposta errada e não a justificou. A 

Figura 69 mostra a resposta dada pela participante A02.  

 

Figura 69: Resposta dada pela participante A02 para a quarta questão da avaliação 

bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O Quadro 44 mostra as respostas dadas pelos participantes para a quarta questão da 

avaliação bimestral realizada em 22 de abril de 2013. 

 

Quadro 44: Respostas dadas pelos participantes para a quarta questão da avaliação bimestral 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Responderam corretamente e aplicaram a regra de três. 10 29,4% 

Tentaram aplicar a regra de três, mas responderam 

incorretamente. 
9 26,5% 

Responderam incorretamente e não aplicaram a regra de três. 7 20,6% 

Respondeu aproximado à resposta correta, mas não explicou 

como chegou a essa solução. 
1 2,9% 

Não responderam. 7 20,6% 

Total 34 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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O Quadro 45 mostra o texto da quinta questão da avaliação bimestral  realizada em 22 

de abril de 2013. 

 

Quadro 45: Quinta questão da avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados mostra que 29 (85,3%) participantes responderam à questão 

enquanto que 5 (14,7%) não responderam. Também mostra que 11 (32,4%) participantes 

responderam que aprenderam a economizar nas compras. A Figura 70 mostra a resposta dada 

pelo participante A25. 

 

Figura 70: Resposta dada pelo participante A25 para a quinta questão da avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Continuando essa análise, 5 (14,7%) participantes responderam que aprenderam a 

efetuar os cálculos matemáticos para melhor realizar as compras. A Figura 71 mostra a 

resposta dada pela participante A28. 

 

Figura 71: Resposta dada pela participante A28 para a quinta questão da avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Por outro lado, a análise mostra que 3 (8,8%) participantes responderam que  

aprenderam que as embalagens maiores nem sempre eram mais econômicas. Por exemplo, a 

Figura 72 mostra a resposta dada pelo participante A29.  

 

Figura 72: Resposta dada pelo participante A29 para a quinta questão da avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Mas 2 (5,9%) dos participantes argumentaram que os cálculos eram difíceis. Por 

exemplo, a Figura 73 mostra a resposta dada pelo participante A15.  

 

Figura 73: Resposta dada pelo participante A15 para a quinta questão da avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise também mostra que 2 (5,9%) dos participantes responderam que nada 

aprenderam. A Figura 74 mostra a resposta dada pelo participante A05.  

 

Figura 74: Resposta dada pelo participante A05 para a quinta questão da avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Por fim, 6 (17,6%) participantes responderam de maneira diferente. Por exemplo, a 

Figura 75 mostra a resposta dada pela participante A40. 
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Figura 75: Resposta dada pela participante A40 para a quinta questão da avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O Quadro 46 mostra as respostas dadas pelos participantes que responderam `a 

questão  na avaliação realizada no dia 22 de abril de 2013. 

Quadro 46: Respostas dadas pelos participantes para a quinta questão da avaliação bimestral 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º 

participantes 
Percentual 

Aprenderam a economizar. 11 32,5% 

Aprenderam a fazer cálculos para auxiliar nas compras. 5 14,7% 

Aprenderam que as embalagens de maior quantidade de produto 

nem sempre são mais econômicas. 
3 8,8% 

Acharam os cálculos difíceis. 2 5,9% 

Disseram que não aprenderam nada. 2 5,9% 

Aprendeu a pesquisar os preços e a economizar. 1 2,9% 

Aprendeu muita coisa. 1 2,9% 

Aprendeu a dividir o preço pelo peso. 1 2,9% 

Aprendeu o que melhor comprar. 1 2,9% 

Aprendeu a pesquisar antes de comprar e que a matemática é 

usada para tudo. 
1 2,9% 

Não responderam. 6 17,7% 

Total 34 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

 

3.2.2.   Segundo Bloco de Atividades: A Propaganda é Alma do Negócio 

Este bloco de atividades do registro documental era composto por 6 (seis atividades). 

Iniciou-se em  8 de maio e encerrou-se em  22 de maio de 2013. 

 

3.2.2.1.  Atividade 1: O que é propaganda? 

A análise dos dados da atividade realizada em 8 de maio de 2013 mostra que 25 

(71,4%) participantes estavam presentes, portanto 10 (28,6%) estavam ausentes das atividades 

escolares. A primeira aula ocorreu no terceiro horário, com início às 8h40 e termino às 9h30. 

O professor-pesquisador solicitou que os participantes se sentassem em círculo (Figura 76). 
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Figura 76: Participantes sentados em círculo para a realização da Atividade 1 do 

segundo bloco de atividades do registro documental 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A segunda aula de Matemática desse dia ocorreu no 4.º horário, das 9h45 às 10h35. Os 

participantes estavam sentados em círculo. O professor-pesquisador iniciou o debate 

sugerindo que comentassem sobre propagandas. O participante A09 apresentou a uma 

propaganda de jornal (Figura 77). 

 

Figura 77: Propaganda de jornal apresentada pelo participante A09 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Após apresentar essa propaganda, o participante A09 perguntou ao professor-

pesquisador o que significava FGTS. Assim, foi dada  breve explicação sobre o significado da 

sigla FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e sugerido realizar na internet uma 

pesquisa sobre o assunto. A participante A38 perguntou sobre o significado de subsídio. 

Como os participantes não souberam responder, o professor-pesquisador explicou que, pelo 

texto, era um auxílio financeiro que o governo concedia às famílias de baixa renda para a 
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aquisição da casa própria. O participante A27 apresentou uma propaganda da SKY retirada de 

jornal (Figura 78). 

 

Figura 78: Propaganda da SKY apresentada pelo participante A27 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A seguir, a participante A38 perguntou o significado de adesão. O professor-

pesquisador explicou, segundo o texto,  que adesão era o valor cobrado para que os indivíduos 

pudessem aderir a determinado plano ou serviço. Posteriormente, o professor-pesquisador 

perguntou: O que é Propaganda? O Quadro 47 mostra as respostas dadas por 8 (22,8%) 

participantes. 

 

Quadro 47: Respostas dadas por 8 (oito) participantes para O que é propaganda? 

Respostas dadas pelos participantes Participante 
É um anúncio. A07 
É uma forma de mostrar os produtos que serão vendidos. A08 
É um jeito de exportar para a concorrência. A09 
É uma forma de vender mais. A36 
É uma forma de mostrar os produtos que têm para vender. A28 
É uma forma de mostrar os produtos que têm na loja. A10 
É uma forma de explicar/anunciar os produtos. A15 
É para vender mais do que o concorrente. A27 
Total 8 (22,8%) 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

No decorrer da aula, os participantes A38, A12, A10, A20, A28, A36, A08, A14 e A18 

tiveram que se ausentar para o ensaio de uma dança da Festa da Família, que é tradicional na 

escola. Continuando a aula, o professor-pesquisador elaborou as seguintes perguntas: Quais 

são os tipos de propaganda? Onde são feitas as propagandas? Algumas respostas dadas 

estavam  relacionadas com a televisão, o rádio, o jornal, os folhetos, os outdoors, as camisas, 
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os anúncios nos carros, a internet, as revistas, os cartazes, as pessoas comentando nas ruas e o 

boca a boca. O professor-pesquisador comunicou que na aula seguinte traria exemplos de 

propagandas para serem discutidas.  

 

3.2.2.2.  Atividade 2: As Várias Formas de Propagandas  

Foi realizada em 13 de maio de 2013, em duas aulas consecutivas de 50 minutos cada, 

das 7h às 8h40. A análise dos dados mostra que 29 (82,9%) participantes estavam presentes, 

portanto 6 (17,1%) participantes estavam ausentes. O professor-pesquisador solicitou que os 

participantes dispusessem as carteiras em sala de aula em formato de ferradura. Após a 

acomodação destes, o professor-pesquisador realizou uma apresentação sobre Propagandas 

com Power Pointe no data show. A Figura 79 mostra o slide 1: A Propaganda é a Alma do 

Negócio. 

 

Figura 79: Slide 1  da Atividade 2 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Em seguida, o professor-pesquisador mostrou o slide 2: Propaganda em Vitrine  

(Figura 80). 

 

Figura 80: Slide 2 da Atividade 2 -  Propaganda em Vitrine 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Com relação a esse slide, o participante A09 comentou que a  propaganda não estava 

muito clara: “funciona somente como um chamariz para os clientes entrarem na loja”. 

A Figura 81 mostra o slide 3 - Propaganda em Outdoor, da Atividade 2,  fotografia de 

um outdoor de uma rua de Sete Lagoas, em Minas Gerais.  

 

Figura 81: Slide 3 da Atividade 2-Propaganda em Outdoor (1) 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A participante A10 comentou que o IPI continuava reduzido. Nesse momento, o 

professor-pesquisador perguntou qual era o significado de IPI. O participante A05 disse: “ um 

tipo de imposto”. A participante A12 completou afirmando que IPI significava Imposto sobre 

Produto Industrializado. Em seguida, esse participante explicou corretamente para os demais  

o significado de IPI na  propaganda disponibilizada nesse slide. Posteriormente, o professor-

pesquisador descobriu que, durante a apresentação, a participante A12 havia pesquisado na 

internet, pelo  celular,  sobre o IPI. 

A Figura 82 mostra o slide 4: Propaganda em Outdoor 2, da Atividade 2, fotografia de 

um outdoor  de Sete Lagoas, feita pelo professor-pesquisador. 

 

Figura 82: Slide 4 da Atividade 3- Propaganda em Outdoor (2) 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Com relação a esse slide, o participante A33 comentou que 80% dos apartamentos 

haviam sido vendidos e que ainda faltava vender 20% desses imóveis. 

A Figura 83 mostra o slide da Atividade 2: Propaganda em faixa, fotografia feita pelo 

professor-pesquisador, uma loja próxima à sua casa. 

 

Figura 83: Slide 5 da Atividade 2 - Propaganda em faixa (1) 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Com relação ao slide 5, o Quadro 48 mostra o diálogo que ocorreu posteriormente à 

sua apresentação. 

 

Quadro 48: Diálogo originado após a apresentação do slide 5 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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A Figura 84 mostra o slide 6 da Atividade 2: Propaganda em jornal,  providenciada 

pelo participante A09.  

 

 

Figura 84: Slide 6 da Atividade 2 -Propaganda em jornal (1) 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Após a apresentação, o professor-pesquisador provocou um diálogo sobre esse slide 

(Quadro 49). 

 

Quadro 49: Diálogo provocado pelo professor-pesquisador após a apresentação do slide 6 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A Figura 85 mostra o slide 7 da Atividade 3 - Propaganda em jornal,  proveniente da 

propaganda de jornal apresentada pelo participante A27. 

 



180 
 

Figura 85: Slide 7 da Atividade 2 - Propaganda em jornal (2) 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O Quadro 50 mostra o diálogo originado após a apresentação do slide 7. 

 

Quadro 50: Diálogo originado depois  apresentação do slide 7  

O professor-pesquisador perguntou: O que vocês não entendem nessa 

propaganda? 

O participante A15 perguntou: O que significa adesão grátis? 

Após a realização de uma pequena discussão sobre o questionamento do 

participante A15, essa questão ficou como tarefa para pesquisa. 

O professor-pesquisador perguntou: O que significa 50% de desconto? 

O participante A09 disse: É a metade. 

O participante A09 comentou: Eu não consulto o SPC. 

Os participantes A09 e A33 disseram: Se a gente não paga uma conta, o 

nosso nome vai para o SPC. 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A Figura 86 mostra o slide 8 da Atividade 2 - Propaganda em faixa,  fotografia do 

professor-pesquisador no caminho do Supermercado para a Escola durante a realização da 

atividade denominada Visita ao Supermercado,  em 18 de março de 2013. 
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Figura 86: Slide 8 da Atividade 2 - Propaganda em faixa (2)  

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O Quadro 51  mostra o diálogo originado após a apresentação do slide 8. 

 

Quadro 51: Diálogo originado depois da  apresentação do slide 8  

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A Figura 87 mostra o slide 9: Propaganda em entrada de loja, de  fotografia tirada 

pelo professor-pesquisador em uma loja do Shopping de Sete Lagoas. 

 



182 
 

Figura 87: Slide 9 Atividade 3 - Propaganda em entrada de loja 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O Quadro 52 mostra o diálogo desencadeado entre o professor-pesquisador e alguns 

alunos após a apresentação do slide 9. 

 

Quadro 52: Diálogo originado depois  da apresentação do slide 9  

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A Figura 88 mostra o slide 10 da Atividade 2: Propaganda na televisão 

 

Figura 88: Slide 10 da Atividade 2 - Propaganda na televisão  

 

Fonte: ttp://exame.abril.com.br/marketing/noticias/pepsi-faz-promocao-pague-2-leve-3-neste-fim-de-semana 
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Após a apresentação do slide 10, o participante A09, referindo-se à propaganda pague 

2 e leve 3 mostrada no slide, disse: “isso é mentira”. O comentário fez com que o professor-

pesquisador e os participantes discutissem  sobre esse tipo de propaganda. 

A Figura 89 mostra o slide 11 da Atividade 2: Propaganda de oferta em shopping. 

 

Figura 89: Slide 11 da Atividade 2 - Propaganda de oferta em shopping 

 

Fonte: http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/com-ofertas-infladas-black-friday-irrita-consumidores 

 

A participante A36 leu voluntariamente o texto apresentado no slide 11. Em seguida, o 

professor-pesquisador e os participantes discutiram sobre os queimões de estoque. O Quadro 

53 mostra um trecho dessa discussão. 

 

Quadro 53: Trecho discussão  ocorrida após a apresentação do slide 11 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/com-ofertas-infladas-black-friday-irrita-consumidores
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A Figura 90 mostra o slide 12 da Atividade 2: Propaganda em shopping. 

 

Figura 90: Slide 12 da Atividade 2 - Propaganda em shopping 

 

Fonte: http://veja.abril.com.br/noticia/economia/black-friday-brasil-tem-apagao-de-sites-e-maquiagem-de-preco 

 

A Figura 91 mostra o slide 13 da Atividade 2: Queimão de estoques  

 

Figura 91: Slide 13 da Atividade 2 - Queimão de estoques  

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O Quadro 54 mostra um trecho do diálogo que ocorreu após a apresentação dos slides 

12 e 13,  entre o professor-pesquisador e alguns participantes. 

http://veja.abril.com.br/noticia/economia/black-friday-brasil-tem-apagao-de-sites-e-maquiagem-de-preco
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Quadro 54: Diálogo ocorrido entre o professor-pesquisador e alguns alunos após a 

apresentação dos slides 12 e 13 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A Figura 92 mostra o slide 14  da Atividade 2: Propaganda em livreto, referente a um 

folheto de propaganda distribuído pelas Casas Bahia em  Sete Lagoas,  no início de maio de 

2013. 

 

Figura 92: Slide 14da Atividade 2 - Propaganda em livreto (1) 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Após a apresentação do slide 14, o professor-pesquisador e os participantes 

comentaram brevemente sobre o significado do IPI reduzido. 

A Figura 93 mostra o slide 15 da Atividade 2: A Propaganda em livreto, figura  de um 

folheto de propagandas colocado na caixa de correspondência da casa do professor-

pesquisador,  no início de maio de 2013. 
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Figura 93: Slide 15 da Atividade 2 - A Propaganda em livreto (2) 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Após a apresentação do slide 15, o participante A27 comentou: “está tudo muito caro”. 

O conteúdo dos slides 16 e 17 foi obtido, no início de março de 2013,  na escola onde 

esta pesquisa foi conduzida, da  propaganda  de  uma escola de informática da cidade. A 

Figura 94 e a Figura 95 mostram os slides 16 e 17 da atividade 2.  

 

Figura 94: Slide 16 da Atividade 2 - Propaganda de captação (1) 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Figura 95: Slide 17 da Atividade 2 - Propaganda de captação (2) 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O Quadro 55 mostra o diálogo que ocorreu entre o professor-pesquisador e alguns 

participantes,  após a apresentação dos slides 16 e 17 da Atividade 2.  

 

Quadro 55: Diálogo originado pela apresentação dos slides 16 e 17 da Atividade 2 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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A Figura 96 mostra o slide 18 da Atividade 2: Propaganda na internet, do computador 

pessoal do professor-pesquisador. 

 

Figura 96: Slide 18 da Atividade 2 - Propaganda na internet 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A Figura 97 mostra o slide 19 da Atividade 2 - Para Pensar. 

 

Figura 97: Slide 19 da Atividade 2 -  Para Pensar  

 

Fonte: http://www.quemdisse.com.br/frase.asp?f=uma-parte-dos-homens-age-sem-pensar-e-a-outra-pensa-sem-

agir&a=rousseau&frase=48733 

http://www.quemdisse.com.br/frase.asp?f=uma-parte-dos-homens-age-sem-pensar-e-a-outra-pensa-sem-agir&a=rousseau&frase=48733
http://www.quemdisse.com.br/frase.asp?f=uma-parte-dos-homens-age-sem-pensar-e-a-outra-pensa-sem-agir&a=rousseau&frase=48733
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Após a apresentação do último slide, o professor-pesquisador destacou que as 

propagandas estavam em toda parte e que entender como funcionavam podia auxiliá-los a 

tornar-se cidadãos mais ativos e atuantes na sociedade. 

 

3.2.2.3.  Atividade 3: A Propaganda é a Alma do Negócio  

Esta atividade, realizada em  15 de maio de 2013,  foi desenvolvida em duas aulas 

seguidas, das 8h40 às 10h35. A análise dos dados mostra que 31 (88,6%) participantes 

estavam presentes, portanto  4 (11,4%) participantes estavam ausentes.  

O professor-pesquisador solicitou que os participantes formassem grupos de  4 

componentes. Em seguida, entregou para os participantes uma folha com a atividade proposta. 

O Quadro 56 mostra o texto da atividade A Propaganda é a Alma do Negócio. 

 

Quadro 56: A propaganda é a alma do negócio 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O professor-pesquisador caminhou entre os grupos, auxiliando-os na resolução das 

questões propostas para essa atividade, dialogando com os participantes.  No final da primeira 

aula,  recolheu as folhas com as respostas.  
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O Quadro 57 mostra o diálogo que ocorreu entre o professor-pesquisador e alguns 

participantes após a entrega da atividade A Propaganda é a Alma do Negócio. 

 

Quadro 57: Diálogo ocorrido entre o professor-pesquisador e alguns participantes após a 

entrega da atividade A propaganda é a alma do negócio 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

 

A análise dos dados da primeira questão (O que significa para você o símbolo % ? 

Discuta com seu grupo e anote a sua resposta.) mostra que 29 (82,9%) participantes 

responderam, 2 (5,7%) participantes estavam presentes na aula, mas não responderam e 4 

(11,4%) participantes estavam ausentes das atividades escolares. Também mostra que 15 

(42,8%) participantes responderam que o símbolo % representava porcentagem, sendo 
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utilizado para promover desconto em mercadorias. A Figura 98 mostra a resposta dada pela   

participante A14. 

 

Figura 98: Resposta dada pela participante A14 para a primeira questão da atividade A 

propaganda é a alma do negócio 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Resposta similar foi dada por 6 (17,1%) participantes que responderam que o símbolo 

% significava porcentagem. A Figura 99 mostra a resposta dada pela participante A06. 

 

Figura 99: Resposta dada pela participante A06 para a primeira questão da atividade A 

propaganda é a alma do negócio 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Nesse direcionamento, 2 (5,7%) participantes responderam que o símbolo % 

significava por cento, desconto. Por exemplo, a Figura 100 mostra a resposta dada pelo 

participante A15.  

 

Figura 100: Resposta dada pelo participante A15 para a primeira questão da atividade A 

propaganda é a alma do negócio 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Prosseguindo esta análise, 3 (8,6%) participantes responderam que o símbolo %  era  

uma maneira de representar quantos por cento de um determinado valor. A Figura 101 mostra 

a resposta dada pelo participante A21 . 

 

Figura 101: Resposta dada pelo participante A21 para a primeira questão da atividade A 

propaganda é a alma do negócio 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Na mesma linha de raciocínio, 1 (2,9%) participante respondeu que o símbolo % era  

uma maneira de mostrar quantos por cento de desconto os clientes teriam em sua compra. A 

Figura 102 mostra a resposta dada pela participante A12. 

 

Figura 102: Resposta dada pela participante A12 para a primeira questão da atividade A 

propaganda é a alma do negócio 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Por fim, 2 (5,8%) participantes responderam equivocadamente. Por exemplo, a 

participante A28 respondeu: “pagar a metade do preço” e o participante A17:  “esse símbolo é 

de porcentagem. Em várias lojas tem esse símbolo em cartazes, etc... Para o comprador lucrar 

e pagar o menor preço”. O Quadro 58 mostra as respostas pelos participantes para a primeira 

questão da atividade A propaganda é a alma do negócio. 
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Quadro 58: Respostas dadas pelos participantes para a primeira questão da atividade A 

propaganda é a alma do negócio 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Porcentagem e é usado para dar descontos nas mercadorias. 15 42,8% 

Porcentagem. 6 17,1% 

Por cento, desconto. 2 5,7% 

É uma forma de mostrar quantos por cento. 3 8,6% 

É uma forma de mostrar quanto por cento a pessoa terá em 

sua compra. 
1 2,9% 

Respostas equivocadas. 2 5,8% 

Presentes na aula, mas não responderam. 2 5,7% 

Não responderam porque estavam ausentes da escola. 4 11,4% 

Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados da segundo questão (Na Loja Impacto Modas, um par de tênis 

está com um desconto de 50% . Sabendo que o preço de tabela desse tênis é de R$ 120,00, 

qual será o seu preço com desconto?) mostra que 31 (88,6%) participantes responderam, 

sendo que 30 (96,8%) responderam corretamente com a utilização de operações matemáticas 

diversas, enquanto 1 (3,2%) participante respondeu equivocadamente. A análise também 

mostra que 17 (48,5%) participantes  dividiram o preço do par de tênis por dois. A Figura 103 

mostra a resposta dada pelo participante A03. 

 

Figura 103: Resposta dada pelo participante A03 para a  segunda questão da atividade A 

propaganda é a alma do negócio 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

De acordo com essa linha de raciocínio, 2 (5,7%) participantes chegaram à resposta 

correta, mas a justificaram por meio da operação matemática equivocada:  = 60. A Figura 

104 mostra a resposta dada pela participante A38. 
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Figura 104: Resposta dada pela participante A38 para a segunda questão da atividade A 

propaganda é a alma do negócio 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Continuando esta análise, 7 (20%) participantes justificaram corretamente a resposta 

pela multiplicação do preço do par de tênis por cinquenta por cento e acrescentando uma 

vírgula à esquerda para representar as duas casas decimais. A Figura 105 mostra a resposta 

dada pela participante A40. 

 

Figura 105: Resposta dada pela participante A40 para a segunda questão da atividade A 

propaganda é a alma do negócio 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Por outro lado, 1 (2,9%) participante respondeu corretamente e  justificou a resposta 

subtraindo 60 do preço do par de tênis. A Figura 106 mostra a resposta dada pelo participante 

A17. 

 

Figura 106: Resposta dada pelo participante A17 para a segunda questão da atividade A 

propaganda é a alma do negócio 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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De acordo com esta análise, 3 (8,6%) participantes responderam corretamente, porém 

não indicaram a operação matemática utilizada. Por exemplo, a participante A34 somente 

respondeu que a resposta do problema era “60,00 reais”. Por fim, 1 (2,9%) participante 

respondeu equivocadamente. A Figura 107 mostra a resposta  dada pela participante A28. 

 

Figura 107: Resposta dada pela participante A28 para a segunda questão da atividade A 

propaganda é a alma do negócio 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O Quadro 59 mostra as repostas dadas pelos participantes à segunda questão da 

atividade A propaganda é a alma do negócio. 

 

Quadro 59: Respostas dadas pelos participantes para a segunda questão da atividade A 

propaganda é a alma do negócio 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Calcularam a metade do preço do par de tênis dividindo o seu valor 

por 2. 
17 48,5% 

Responderam corretamente e justificaram pela operação  = 60. 2 5,7% 

Responderam corretamente e justificaram pela operação 120 x 50 = 

60,00. 
7 20% 

Responderam 60,00 reais, mas não justificaram como chegaram a 

esse resultado. 
3 8,6% 

Respondeu corretamente e justificou pela operação 120 – 60 = 60. 1 2,9% 
Respondeu equivocadamente fazendo 120 : 50 = 24. 1 2,9% 
Não responderam porque estavam ausentes da escola. 4 11,4% 
Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados das respostas para a terceira questão (Na mesma loja [Impacto 

Modas] também há uma promoção para uma bermuda da Ciclone que está com um desconto 

de 10%. Se o preço de tabela da bermuda é de R$ 80,00, qual será o seu preço 

promocional?) mostra que 31 (88,6%) participantes responderam e 4 (11,4%) participantes 
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estavam ausentes das atividades escolares. Também mostra que 13 (37,0%) participantes 

responderam corretamente, justificando a resposta com a utilização da divisão do preço da 

bermuda por dez, para, em seguida, subtrair esse resultado do preço de tabela da bermuda. A 

Figura 108 mostra a resposta dada pela participante A36. 

 

Figura 108: Resposta dada pela participante A36 para a terceira questão da atividade A 

propaganda é a alma do negócio 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
 

Nesse direcionamento, 1 (2,9%) participante respondeu corretamente,  justificando que 

o preço promocional era determinado pelo preço da bermuda menos oito. A Figura 109 

mostra a resposta dada pelo participante A11. 

 

Figura 109: Resposta dada pelo participante A11 para a terceira questão da atividade A 

propaganda é a alma do negócio 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
 

Por outro lado, 5 (14,2%) participantes responderam, equivocadamente, que o preço 

promocional da bermuda era oito reais, justificando o resultado com a utilização errônea da 

operação de multiplicação. A Figura 110 mostra a resposta dada pela participante A14. 
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Figura 110: Resposta dada pela participante A14 para a terceira questão da atividade A 

propaganda é a alma do negócio 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
 

Continuando esta análise, 3 (8,6%) participantes efetuaram a divisão do preço da 

bermuda por dez, mas não responderam à questão. A Figura 111 mostra a resposta  dada pelo 

participante A15. 

 

Figura 111: Resposta dada pelo participante A15 para a terceira questão da atividade A 

propaganda é a alma do negócio 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Utilizando essa linha de raciocínio, 3 (8,6%) participantes dividiram o preço da 

bermuda por 10, mas responderam equivocadamente, dizendo que o preço promocional da 

bermuda era  8,00 reais. A Figura 112 mostra a resposta dada pelo participante A07. 

 

Figura 112: Resposta dada pelo participante A07 para a terceira questão da atividade A 

propaganda é a alma do negócio 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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De acordo com a análise desses dados, 3 (8,6%) participantes responderam que o 

preço promocional era 70,00 reais, porém não justificaram a determinação desse valor com a 

utilização de operações matemáticas. Por exemplo, a participante A22 somente escreveu que o 

valor promocional da bermuda era de “70,00 reais”. A análise também mostra que 2 (5,8%) 

participantes multiplicaram o preço da bermuda por dez. A Figura 113 mostra a resposta dada 

pelo participante A33. 

 

Figura 113: Resposta dada pelo participante A33 para a  terceira questão da atividade A 

propaganda é a alma do negócio 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Por fim, 1 (2,9%) participante afirmou que o preço promocional da bermuda era de  

70,00 reais e justificou a  resposta com a utilização de uma operação errônea, ou seja, dividiu  

o preço da bermuda por 10. A Figura 114 mostra a resposta dada pelo participante A17. 

 

Figura 114: Resposta dada pelo participante A17 para a terceira questão da atividade A 

propaganda é a alma do negócio 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
 

O Quadro 60 mostra as respostas dadas pelos participantes para a terceira questão da 

atividade A Propaganda é a Alma do Negócio. 
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Quadro 60: Respostas dadas pelos participantes para a terceira questão da atividade A 

Propaganda é a Alma do Negócio 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Responderam corretamente dividindo o preço da bermuda por 

10 para, em seguida, subtrair esse resultado do preço de tabela 

da bermuda. 

13 37,0% 

Responderam corretamente justificando que o preço 

promocional é determinado pelo preço de tabela da bermuda 

menos oito. 

1 2,9% 

Responderam equivocadamente que o preço promocional da 

bermuda é de oito reais, justificando esse resultado com a 

utilização errônea da operação de multiplicação. 

5 14,2% 

Efetuaram a divisão do preço da bermuda por dez, mas não 

responderam ao questionamento. 
3 8,6% 

Responderam que o preço promocional é de 70,00 reais, porém 

não justificaram a determinação desse valor com a utilização 

de operações matemáticas. 

3 8,6% 

Dividiram o preço da bermuda por 10, mas responderam 

equivocadamente ao questionamento argumentando que o 

preço promocional da bermuda é de 8,00 reais. 

3 8,6% 

Responderam equivocadamente esse questionamento 

multiplicando o preço da bermuda por dez. 
2 5,8% 

Afirmou que o preço promocional da bermuda é de 70,00 reais 

e justificou a sua resposta com a utilização de uma operação 

errônea ao dividir o preço da bermuda por 10. 

1 2,9% 

Ausentes da escola no dia da atividade. 4 11,4% 

Total 35 100% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados dos registros documentais produzidos pelos participantes que 

responderam à quarta questão (Um empregador tem de depositar mensalmente 8% do valor 

do salário de seus funcionários na conta do FGTS. Para um empregado que tem o salário 

mensal de R$ 1200,00, qual o valor que seu patrão terá de depositar mensalmente de FGTS?)  

mostra que 27 (77,2%) participantes responderam, 4 (11,4%) participantes estavam presentes 

nas aulas, mas não responderam, enquanto 4 (11,4%) participantes estavam ausentes das 

atividades escolares. 

A análise também mostra que 4 (11,4%) participantes responderam corretamente, 

justificando a  resposta pela operação da divisão do valor do salário mensal do funcionário por 

cem e multiplicando o quociente obtido por oito. A Figura 115 mostra a resposta dada pelo 

participante A19. 
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Figura 115: Resposta dada pelo participante A19 para a quarta questão da atividade A 

Propaganda é a Alma do Negócio 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Prosseguindo a análise, 8 (22,9%) participantes responderam, dividindo o salário 

mensal do funcionário por oito e obtendo a resposta 150 reais. A Figura 116 mostra a resposta 

dada pelo participante A01. 

 

Figura 116: Resposta dada pelo participante A01 para a  quarta  questão da atividade A 

Propaganda é a Alma do Negócio 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

De acordo com a análise, 5 (14,3%) participantes responderam equivocadamente, 

dividindo o valor do salário do funcionário por oito para, em seguida, subtrair esse resultado 

do valor do salário do funcionário, obtendo o resultado  R$ 1.050,00. A Figura 117 mostra a 

resposta dada pelo participante A27. 

 

Figura 117: Resposta dada pelo participante A27 para a quarta questão da atividade A 

Propaganda é a Alma do Negócio 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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E 3 (8,6%) participantes responderam equivocadamente e justificaram a resposta 

também equivocadamente pela multiplicação do valor do salário do funcionário por oito. A 

Figura 118 mostra a resposta dada pelo participante A33. 

 

Figura 118: Resposta dada pelo participante A33 para a  quarta  questão da atividade A 

Propaganda é a Alma do Negócio 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Por outro lado, 3 (8,6%) participantes responderam que o patrão deveria depositar R$ 

1.192,00, mas não justificaram com operação matemática o resultado obtido. Por exemplo, a 

participante A22 somente respondeu que o depósito era de “1.192 reais”. Por fim, 4 (11,4%) 

participantes também responderam, com o argumento baseado em uma operação errônea, 

multiplicando 1.200 por 8% e obtendo o resultado de R$ 77,93. A Figura 119 mostra a 

resposta dada pela participante A14. 

 

Figura 119: Resposta dada pela participante A14 para a quarta questão da atividade A 

Propaganda é a Alma do Negócio 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O Quadro 61 mostra as respostas dadas pelos participantes para a quarta questão da 

atividade A Propaganda é a Alma do Negócio. 
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Quadro 61: Respostas dadas pelos participantes para a quarta  questão da atividade A 

Propaganda é a Alma do Negócio 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Responderam corretamente a esse questionamento e 

justificaram a resposta pela operação da divisão do valor do 

salário mensal do funcionário por cem e em seguida 

multiplicaram esse quociente por oito. 

4 11,4% 

Responderam equivocadamente a esse questionamento 

dividindo o salário mensal do funcionário por oito e chegaram à 

resposta de 150 reais. 

8 22,9% 

Responderam equivocadamente ao dividir o valor do salário do 

funcionário por oito e depois subtrair esse resultado do valor do 

salário do funcionário, chegando assim ao resultado de 1050. 

5 14,3% 

Responderam equivocadamente a esse questionamento e 

justificaram a resposta pela multiplicação errônea do valor do 

salário do funcionário por oito. 

3 8,6% 

Responderam que o patrão deveria depositar 1 192 reais, mas 

não justificaram essa resposta com nenhuma operação 

matemática. 

3 8,6% 

Responderam equivocadamente a esse questionamento com o 

argumento baseado em uma operação errônea  da multiplicação 

de 1200 por 8% com o resultado igual a 77,93. 

4 11,4% 

Estavam presentes na aula, mas não responderam ao 

questionamento por escrito. 
4 11,4% 

Ausentes da escola no dia dessa atividade. 4 11,4% 

Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados referentes à quinta questão da atividade A Propaganda é a Alma 

do Negócio (Ao pagar uma compra de R$ 72,80 numa farmácia, o cliente pede desconto e o 

vendedor lhe dá 8,5% de desconto. Quanto o cliente irá pagar por essa compra)  mostra que 

18 (51,4%) participantes responderam, 13 (37,2%) participantes estavam presentes nas aulas, 

mas não responderam e enquanto que 4 (11,4%) participantes estavam ausentes das atividades 

escolares. 

A análise também mostra que 4 (11,4%) participantes responderam equivocadamente, 

justificando a resposta por meio da operação 0,728 multiplicado por 8,5, obtendo como 

resultado o valor de 6,0880. Esses participantes responderam que o cliente pagaria 65,92 

reais, porém não explicaram como determinaram o valor. A Figura 120 mostra a resposta 

dada pelo participante A19. 
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Figura 120: Resposta dada pelo participante A19 para a quinta questão da atividade A 

Propaganda é a Alma do Negócio 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Prosseguindo com essa análise, 4 (11,4%) responderam equivocadamente, justificando 

a resposta por meio da multiplicação de 72,80 por 8,5 e obtendo como resultado errôneo o 

valor de R$ 61,88. A F121 mostra a resposta dada pelo participante A33. 

 

Figura 121: Resposta dada pelo participante A33 para a quinta  questão da atividade A 

Propaganda é a Alma do Negócio 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Nesse direcionamento, 1 (2,9%) respondeu equivocadamente que o valor do desconto 

era de 8,57 reais, porém não justificou como determinou esse resultado. Em seguida, subtraiu 

esse valor de R$ 72,80, obtendo a resposta R$ 64,23. A Figura 122 mostra a resposta dada 

pelo participante A11. 

 

Figura 122: Resposta dada pelo participante A11 para a  quinta questão da atividade A 

Propaganda é a Alma do Negócio 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Continuando esta análise, 3 (8,6%) participantes responderam equivocadamente e 

justificaram o resultado obtido subtraindo 8,5 de 72,80. A Figura 123 mostra a resposta dada 

pela participante A22. 

 

Figura 123: Resposta dada pela participante A22 para a quinta questão da atividade A 

Propaganda é a Alma do Negócio 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Por outro lado, 2 (5,8%) participantes responderam com uma operação incompleta:  

R$ 72,80 divididos por 8,5. A Figura 124 mostra a resposta dada pela participante A12. 

 

Figura 124: Resposta dada pela participante A12 para a quinta questão da atividade A 

Propaganda é a Alma do Negócio 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Por fim, 4 (11,4%) participantes responderam equivocadamente afirmando que o 

cliente pagaria o valor de 51,88 reais e, justificando a resposta pela multiplicação de R$ 72,80 

por 8,5%. Por exemplo, a Figura 125 mostra a resposta dada pela participante A40. 

 

Figura 125: Resposta dada pela participante A40 para a quinta questão da atividade A 

Propaganda é a Alma do Negócio 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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O Quadro 62 mostra as respostas dadas pelos participantes para a quinta questão da  

atividade A Propaganda é a Alma do Negócio (Ao pagar uma compra de R$ 72,80 numa 

farmácia, o cliente pede desconto e o vendedor lhe dá 8,5% de desconto. Quanto o cliente irá 

pagar por essa compra?). 

 

Quadro 62: Respostas dadas pelos participantes para a quinta questão da atividade A 

Propaganda é a Alma do Negócio 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Responderam equivocadamente a esse questionamento e 

justificaram a resposta por meio da operação de 0,728 

multiplicado por 8,5 achando como resultado errôneo o valor de 

6,0880 e, responderam que o cliente irá pagar 65,92 reais, mas 

não explicaram como chegaram ao valor de 65,92. 

4 11,4% 

Responderam equivocadamente a esse questionamento e 

justificaram a resposta por meio da multiplicação de 72,80 por 

8,5, achando como resultado errôneo o valor de 61,88. 

4 11,4% 

Responderam equivocadamente a esse questionamento e a 

justificaram pela operação de subtrair 8,5 de 72,80. 
3 8,6% 

Respondeu equivocadamente a esse questionamento pelo 

argumento de que o valor do desconto é 8,57 reais, mas não 

justificou como chegou a esse resultado e, depois subtraiu esse 

valor de 72,80, chegando à resposta de 64,23 reais para o 

questionamento. 

1 2,9% 

Respondeu apenas com a operação incompleta de 72,80 

dividindo por 8,5. 
1 2,9% 

Respondeu a esse questionamento com a operação incompleta 

de 72,80 dividido por 8,5 e supôs  que o cliente pagaria 71,00 

reais. 

1 2,9% 

Responderam equivocadamente que o cliente pagará o valor de 

51,88 reais e justificaram a resposta pela multiplicação errônea 

de 72,80 por 8,5% . 

4 11,4% 

Estavam presentes nas aulas, mas não responderam. 13 37,2% 

Ausentes da escola. 4 11,4% 

Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A segunda aula do dia 15 de maio de 2013 ocorreu no quarto horário,  das 9h45 às 

10h35. Os participantes permaneciam divididos em grupos de quatro. O professor-

pesquisador distribuiu duas calculadoras eletrônicas comuns para cada grupo, ajudando a 

utilizá-las para calcular a porcentagem das atividades propostas. Os dados registrados no 

diário de campo do professor-pesquisador mostram que 30 (85,7%) participantes não sabiam 
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utilizar corretamente a tecla % e 1 (2,9%) participante demonstrou ter conhecimento do 

emprego da calculadora para o cálculo de porcentagem. 

Em seguida, o professor-pesquisador entregou uma folha para cada grupo com as 

mesmas questões da aula realizada no horário anterior e solicitou que respondessem 

novamente, mas com auxílio da calculadora, e anotassem as respostas obtidas para serem 

entregues no final da aula. Também informou que não tinham de responder à primeira questão 

da atividade. O Quadro 63 mostra  trecho do diálogo ocorrido entre o professor-pesquisador e 

os participantes ao final dessa aula. 

 

Quadro 63: Diálogo ocorrido entre o professor-pesquisador e os participantes sobre a 

utilização da calculadora na atividade A Propaganda é a Alma do Negócio 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados dos registros documentais produzidos pelas respostas dadas pelos 

participantes, com utilização da calculadora eletrônica comum,  para a segunda, a terceira , a 

quarta e a quinta questão da atividade A Propaganda é a Alma do Negócio mostra que 31 

(88,6%) responderam e que 4 (11,4%) participantes não responderam porque estavam 

ausentes. O Quadro 64 mostra as respostas dadas pelos participantes. 

 

Quadro 64: Respostas dadas pelos participantes, com utilização da calculadora eletrônica 

comum,  para as questões de 2 a 5 da atividade A Propaganda é a Alma do Negócio 

Questões 
N.º de Respostas 

Corretas 
% 

N.º de Respostas 

Incorretas 
% 

Não Responderam 

(Ausentes) 
% 

Segundo 31 88,6% 0 0% 4 11,4% 

Terceiro 26 74,3% 5 14,3% 4 11,4% 

Quarto 27 77,2% 4 11,4% 4 11,4% 

Quinto 26 74,3% 5 14,3% 4 11,4% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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3.2.2.4.  Atividade 4: O que significa %?  

A atividade O que significa %?, realizada em 16 de maio de 2013, em uma aula de 50 

minutos, no quinto horário, com início às 10h35 e término às 11h25. A análise dos dados 

constantes no diário de campo do professor-pesquisador mostra que 29 (82,9%) participantes 

estavam presentes, portanto 6 (17,1%) participantes estavam ausentes das atividades 

escolares. O professor-pesquisador solicitou que eles se organizassem em círculo, em seguida 

distribuiu uma calculadora eletrônica comum para os membros de cada dupla. Após esse 

procedimento, o professor-pesquisador escreveu na lousa o texto necessário para iniciar a 

atividade: O que significa %? (Quadro 65). 

 

Quadro 65: O que significa %? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Enquanto o professor-pesquisador escrevia na lousa os cálculos de porcentagem a 

serem efetuados, solicitou que os participantes primeiramente os realizassem mentalmente 

para depois conferi-los com utilização da calculadora. A análise dos dados mostra, a partir da 

realização dos cálculos de 10% de 25 e de 1% de 25, os participantes não necessitaram do 

auxílio da calculadora, pois entenderam a regra de divisão por 10 e por 100, sendo que 

começaram a fornecer as respostas mentalmente para os demais exercícios. O Quadro 66 

mostra um trecho do diálogo que ocorreu entre o professor-pesquisador e os participantes 

após o término da realização dos cálculos propostos. 
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Quadro 66: Trecho do diálogo ocorrido entre o professor-pesquisador e os participantes da 

atividade O que significa %?após o término do cálculo das porcentagens 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Prosseguindo com a aula, o professor-pesquisador escreveu na lousa a questão quatro 

da atividade realizada na aula anterior (Um empregador tem de depositar mensalmente 8% do 

valor do salário de seus funcionários na conta do FGTS. Para um empregado que tem o 

salário mensal de R$ 1.200,00 , qual o valor que seu patrão terá de depositar mensalmente 

de FGTS?), solicitando que resolvessem com utilização da calculadora. A análise dos dados 

mostra que 29 (82,9%) participantes calcularam 1% de 1200 = 12, sendo que a seguir 

realizaram a operação 12 x 8,  obtendo o resultado 96 para determinar que a resposta era  R$ 

96,00. 

Seguindo o mesmo raciocínio, o professor-pesquisador escreveu na lousa a questão 

cinco da atividade da aula anterior (Ao pagar uma compra de R$ 72,80 numa farmácia, o 

cliente pede desconto e o vendedor lhe dá 8,5% de desconto. Quanto o cliente irá pagar por 

essa compra). Posteriormente, solicitou que os participantes também resolvessem a questão 

com o auxílio da calculadora. A análise dos dados mostra que29 (82,9%) participantes 
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calcularam 1% de 72,80 como 0,7280, multiplicando em seguida esse resultado por 8,5 para  

determinar o resultado 6,188 ≃ 6,19 para o valor do desconto. Finalizando, realizaram a 

operação 72,80 – 6,19 para determinar 66,61 como resposta para a questão. 

 

3.2.2.5.  Atividade 5: Brasileiro trabalha quase 5 meses só para pagar imposto 

A atividade foi realizada em 20 de maio de 2013, em duas aulas consecutivas de 

Matemática de 50 minutos cada, com início às 7h e término às 8h40. A análise dos dados 

mostra que 30 (85,7%) participantes estavam presentes, portanto 5 (14,3%) participantes 

estavam ausentes das atividades escolares. Na primeira aula, os participantes presentes foram 

divididos em dois grupos, cada um de 15 participantes.  A Figura 126 mostra os participantes 

divididos em grupos. 

 

Figura 126: Participantes resolvendo atividades em grupos 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Cada grupo de 15 participantes recebeu um texto diferente para a realização das 

atividades e discussões propostas. O primeiro grupo recebeu o texto Brasileiro trabalha quase 

5 meses só para pagar imposto, cujas atividades focalizavam o Impostômetro. O segundo 

grupo recebeu o texto Impostos de Produtos Industrializados (IPI), cobrados de um aparelho 

de telefone celular. O professor-pesquisador distribuiu as duas atividades de acordo com as  

observações anotadas no diário de campo, pois verificou que alguns participantes utilizaram 

telefones celulares enquanto outros participantes demonstraram apreciar discussões 

relacionados com assuntos políticos, de sociedade e cidadania. 

Após, organizar os participantes em grupos, o professor-pesquisador entregou uma 

folha contendo o texto Brasileiro trabalha quase 5 meses só para pagar imposto, com ênfase 

no Impostômetro, e duas calculadoras eletrônicas comuns para o primeiro grupo, de 15 

participantes. O Quadro 67 mostra o texto proposto para a Atividade 5, sobre o impostômetro. 
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Quadro 67: Brasileiro trabalha quase 5 meses só para pagar imposto 

Brasileiro trabalha quase 5 meses só para pagar imposto 

 

Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário – IBPT 

Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) 

 
Fonte: http://oglobo.globo.com/economia/brasileiro-trabalha-quase-5-meses-so-para-pagar-imposto-

diz-ibpt-4955270 

 

Você já tinha ouvido falar do IMPOSTÔMETRO? 

Pois é, o contribuinte brasileiro paga atualmente 63 tributos que incidem tanto sobre a renda, 

como o Imposto de Renda, a contribuição previdenciária, quanto impostos embutidos nos preços de 

produtos e serviços, como o ICMS e o IPI, além da tributação do patrimônio (IPTU e IPVA), e taxas 

como limpeza pública, coleta de lixo, emissão de documentos e iluminação pública. Em 2012, por 

exemplo, o brasileiro pagou 40,98% de sua renda bruta de tributos ao governo. 

Mas esse negócio de imposto não é coisa nova. A história nos relata que os governantes das 

primeiras civilizações começaram a cobrar impostos de seus súditos. Inclusive, como já debatemos em 

nossas aulas, essa cobrança de impostos foi uma das coisas que motivou o desenvolvimento de boa 

parte da matemática. Um desses governantes, por exemplo, foi o imperador romano Augusto, que 

esteve no poder do ano 27 a.C. ao ano 14 d.C., que criou pela primeira vez um imposto de 1/100 sobre 

as vendas de todas mercadorias vendidas pelos comerciantes de Roma. Nota-se que os denominadores 

de todas as outras frações cobradas em outros impostos eram facilmente redutíveis a centésimos. No 

entanto, somente no séc. XV o número 100, ou seja, o centésimo tornou-se a base para os cálculos que 

hoje chamamos de percentual ou porcentagem. Encontram-se em documentos daquela época [séc. XV] 

expressões como VI p 100 para vinte por cento, x p cento para dez por cento e VI p c o para seis por 

cento, depois firmaram-se os cálculos comerciais na sociedade, mas o símbolo atual % pode ter sua 

origem ligada a um manuscrito italiano anônimo, datado de 1425, onde o autor escreveu P , depois 

em 1650 aparece a escrita per % no lugar do símbolo e, mais tarde o per foi suprimido restando 

apenas %. 

1) Agora vamos calcular quanto uma pessoa que recebe um salário mínimo por mês, ou seja, 

R$ 678,00, paga de tributos por mês? 

2) E se essa pessoa ganhar R$ 1800,00 por mês? 

3) Por que a reportagem afirma que o brasileiro trabalha quase 5 meses só para pagar 

impostos? 

4) Para que servem os impostos? 

5) Qual é a importância de saber realizar cálculos com porcentagem? 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Posteriormente, o professor-pesquisador entregou uma folha contendo o texto 

Impostos sobre Produtos Industrializados (IPI) e duas calculadoras eletrônicas comuns para o 

segundo grupo de 15 participantes. O Quadro 68 mostra o texto da Atividade 5 Impostos 

Sobre Produtos Industrializados (IPI). 

 

http://oglobo.globo.com/economia/brasileiro-trabalha-quase-5-meses-so-para-pagar-imposto-diz-ibpt-4955270
http://oglobo.globo.com/economia/brasileiro-trabalha-quase-5-meses-so-para-pagar-imposto-diz-ibpt-4955270
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Quadro 68: Impostos Sobre Produtos Industrializados (IPI) 

Impostos sobre produtos Industrializados (IPI) 

 

Nas aulas anteriores discutimos sobre o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), hoje 

vamos ver que há muitos outros impostos que o brasileiro paga ao governo. Por exemplo, em 2012, o 

brasileiro pagou 40,98% de sua renda bruta de tributos ao governo. Isso equivale a trabalhar quase 5 

meses só para pagar impostos. 

Mas esse negócio de imposto não é coisa nova. A história nos relata que foram os governantes 

das primeiras civilizações que começaram a cobrar impostos de seus súditos. Inclusive, como já 

debatemos em nossas aulas, essa cobrança de impostos foi uma das coisas que motivou o 

desenvolvimento de boa parte da matemática. Um desses governantes, por exemplo,  foi o imperador 

romano Augusto, que esteve no poder do ano 27 a.C. ao ano 14 d.C., que criou pela primeira vez um 

imposto de 1/100 sobre as vendas de todas mercadorias vendidas pelos comerciantes de Roma. Nota-

se que os denominadores de todas as outras frações cobradas em outros impostos eram facilmente 

redutíveis a centésimos. No entanto, somente no séc. XV  o número 100, ou seja, o centésimo tornou-

se a base para os cálculos que hoje chamamos de percentual ou porcentagem. Encontram-se em 

documentos daquela época [séc. XV ] expressões como VI p 100 para vinte por cento, x p cento para 

dez por cento e VI p c o para seis por cento, depois firmaram-se os cálculos comerciais na sociedade, 

mas o símbolo atual % pode ter sua origem ligada a um manuscrito italiano anônimo, datado de 1425, 

onde o autor escreveu P , depois em 1650 aparece a escrita per % no lugar do símbolo e, mais 

tarde o per foi suprimido restando apenas%. 

Agora, voltando para nossos dias, nada melhor do que mostrar algumas porcentagens para que 

você tenha uma percepção maior da carga tributária aplicada em nossos produtos. Confira na tabela 

abaixo os valores para diferentes mercadorias: 

 

 
Fonte: www.ibpt.org.br 

 

1) Observando o gráfico acima, quantos por cento a gente paga aproximadamente de imposto ao 

comprar um celular? 

2) Por exemplo, se um celular custa R$ 480,00, quantos reais serão pagos de impostos? 

3) Pesquise nos folhetos que vocês trouxeram outros preços de celulares e façam os cálculos para ver 

quantos reais são pagos só para impostos. 

4) Para que servem os impostos? 

5) Qual é a importância de saber fazer cálculos com porcentagem? 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Em seguida, o professor-pesquisador circulou entre os participantes fornecendo-lhes 

dicas sobre a utilização da calculadora para o cálculo de valores envolvendo porcentagens, 

pois muitos estavam calculando o valor dos impostos como se fossem descontos, efetuando o 

cálculo de 480 – 38%. Na segunda aula, o professor-pesquisador solicitou que os participantes 

http://www.ibpt.org.br/
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se sentassem em círculo para que os membros de cada grupo ficassem sentados um ao lado do 

outro para discutir as questões relacionadas com a atividade proposta. 

A análise dos dados mostra que 7 (46,7%) participantes disseram  ter dificuldades para 

responder à terceira questão da atividade sobre o Impostômetro (Porque a reportagem afirma 

que o brasileiro trabalha quase 5 meses só para pagar imposto?) O Quadro 69 mostra um 

trecho do diálogo ocorrido entre o professor-pesquisador e os participantes. 

 

Quadro 69: Trecho do diálogo ocorrido entre o professor-pesquisador e os participantes sobre 

Porque a reportagem afirma que o brasileiro trabalha quase 5 meses só para pagar imposto? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
 

Prosseguindo com a aula, 5 (30%) participantes solicitaram o auxílio do professor-

pesquisador sobre Para que servem os impostos? O Quadro 70 mostra um trecho do diálogo 

ocorrido entre o professor-pesquisador e os participantes sobre essa pergunta. 

 

Quadro 70: Trecho do diálogo ocorrido entre o professor-pesquisador e os participantes sobre 

Para que servem os impostos? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

De maneira geral, os participantes disseram que os impostos eram utilizados para a 

manutenção dos postos de saúde, dos hospitais, das farmácias populares do bairro, da polícia e 

das ruas. Por exemplo, o participante A01 disse: “servem para arrecadar dinheiro para as obras 

sociais, a infraestrutura e para as importações de produtos para o país”. O Quadro 71 mostra 

um trecho do diálogo ocorrido entre o professor-pesquisador e alguns participantes sobre a 

utilização dos impostos. 
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Quadro 71: Trecho do diálogo ocorrido entre o professor-pesquisador e alguns participantes 

sobre a utilização dos impostos 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

 

3.2.2.5.1.  Apresentação e Análise dos Dados das Questões da Atividade Brasileiro 

trabalha quase 5 meses só para pagar impostos 

A análise dos dados mostra que os 15 (100%) participantes responderam à  primeira 

questão da Atividade 5. Também mostra que 12 (80%) participantes responderam 

corretamente, com auxílio de uma calculadora eletrônica, para realizar a operação 678 x 

40.98%, enquanto 2 (13,3%) participantes responderam equivocadamente que o valor do 

imposto pago era R$ 400,15, pois subtraíram R$ 277,84 de R$ 678,00. Por outro lado, 1 

(6,7%) participante respondeu equivocadamente que o valor do imposto a ser pago era  R$ 

27,78, indicando que, ao utilizar a calculadora eletrônica,  pressionou erradamente a tecla (=), 

em vez de pressionar a tecla (%). A Figura 127 mostra a resposta equivocada dada pela 

participante A12. 

 

Figura 127: Resposta dada pela participante A12 para a determinação do cálculo de 

pagamento de tributos sobre o salário mínimo 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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O Quadro 72 mostra as respostas dadas pelos participantes para a primeira questão da 

atividade Brasileiro trabalha quase 5 meses só para pagar impostos. 

 

Quadro 72: Respostas dadas pelos participantes para a questão Quanto uma pessoa que ganha o 

salário mínimo por mês, ou seja, R$678,00 paga de tributos por mês? 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

R$ 277,84 e justificaram com a utilização da operação 678 x 40.98% 

realizada com a calculadora. 
12 80,0% 

R$ 400,15 e justificaram com a utilização da operação 678 x 40,98% 

realizada com a calculadora, obtendo o resultado de R$ 277,84. 
2 13,7% 

Realizou a operação errônea: 678,00 x 40,98% = 27,78. 1 6,7% 
Total 15 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Para a segunda questão (E se essa pessoa ganhar R$ 1.800,00 por mês?), a análise dos 

dados mostra que os 15 (100%) participantes responderam. Também mostra que 11 (73,3%) 

participantes responderam corretamente que o valor do imposto a ser pago era R$ 737,64, 

justificando a resposta pela realização da operação 1800 x 40.98% com auxílio da 

calculadora. A Figura 128 mostra a resposta dada pela participante A08. 

 

Figura 128: Resposta dada pela participante A08 para a  segunda questão da Atividade 5 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Prosseguindo essa análise, 2 (13,3%) participantes responderam equivocadamente que 

o valor do imposto era  0,73764. A Figura 129 mostra a resposta  dada pela participante A14. 

 

Figura 129: Resposta dada pela participante A14 para a segunda questão da Atividade 5 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Por fim, 2 (13,4%) participantes responderam equivocadamente informando que o 

valor do imposto era R$ 1.062,00 e indicando que, para determinar esse resultado,  subtraíram 

737,64 de 1800. A Figura130 mostra a resposta dada pela participante A32. 

 

Figura 130: Resposta dada pela participante A32 para a segunda questão da Atividade 5 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O Quadro 73 mostra as respostas dadas pelos participantes para a questão E se essa 

pessoa ganhar R$ 1800,00 por mês? 

 

Quadro 73: Respostas dadas pelos participantes à questão E se essa pessoa ganhar R$ 

1800,00 por mês? 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

R$ 737,64 e justificaram com a operação1800 x 40.98%com 

a utilização da calculadora. 
11 73,3% 

R$ 0,73764 e justificaram com a utilização de uma operação 

que indica o emprego incorreto da calculadora. 
2 13,3% 

R$ 1062,00 e justificou com uma operação por meio da qual 

subtraiu 737 de 1800. 
2 13,4% 

Total 15 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise da terceira questão (Por que a reportagem afirma que o brasileiro trabalha 

quase 5 meses só para pagar impostos) mostra 13 (86,7%) participantes responderam, 

portanto 2 (13,3%) participantes não responderam. Também mostra que 4 (26,7%) 

participantes responderam corretamente,  mas não justificaram a resposta com a utilização de 

algum tipo de operação matemática. A Figura 131 mostra a resposta dada pelo participante 

A25. 
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Figura 131: Resposta dada pelo participante A25 para a questão Por que a reportagem afirma 

que o brasileiro trabalha quase 5 meses só para pagar impostos? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

E 4 (26,7%) participantes responderam que o imposto pago no ano correspondia a 

cinco salários. Por exemplo, a participante A40 justificou: “porque multiplicando o imposto 

do ano inteiro dão 5 salários”. Nesse direcionamento, 1 (6,7%) dos participante respondeu que 

o motivo era que o brasileiro pagava “quase metade de sua renda de impostos” . A Figura 132 

mostra a resposta dada pelo participante A17.  

 

Figura 132: Resposta dada pelo participante A17 para a questão Por que a reportagem afirma 

que o brasileiro trabalha quase 5 meses só para pagar impostos? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

De acordo com a análise, 3 (20%) participantes responderam equivocadamente, 

explicando que era por causa dos impostos atrasados que os brasileiros não pagavam. A 

Figura 133 mostra a resposta dada pela participante A02. 

 

Figura 133: Resposta dada pela participante A02 para a  questão Por que a reportagem afirma 

que o brasileiro trabalha quase 5 meses só para pagar impostos? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Por fim, 1 (6,7%) participante respondeu que os brasileiros trabalhavam quase cinco 

meses por ano somente para pagar impostos porque pagam 63 impostos. A Figura 134 mostra 

a resposta dada pelo participante A27. 

 

Figura 134: Resposta dada pelo participante A27 para a questão Por que a reportagem afirma 

que o brasileiro trabalha quase 5 meses só para pagar impostos? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O Quadro 74 mostra as respostas dadas pelos participantes à  questão Por que a 

reportagem afirma que o brasileiro trabalha quase 5 meses só para pagar impostos? 

 

Quadro 74: Respostas dadas pelos participantes à questão Por que a reportagem afirma que o 

brasileiro trabalha quase 5 meses só para pagar impostos? 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Porque o brasileiro paga quase 50% de sua renda bruta, o que 

significa aproximadamente 5 meses pagando impostos. 
4 26,7% 

Porque todo o imposto pago no ano corresponde a cinco 

salários. 
4 26,7% 

Porque paga imposto de quase metade de sua renda. 1 6,7% 

Por causa dos impostos atrasados que os brasileiros não 

pagam. 
3 20% 

Porque os brasileiros pagam 63 impostos. 1 6,7% 

Presentes nas aulas, mas não responderam. 2 13,2% 

Total 15 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

 

3.2.2.5.2.  Apresentação e Análise dos Dados das Respostas Dadas pelos Participantes às 

Questões  da Atividade Impostos sobre Produtos Industrializados (IPI) 

A análise dos dados mostra que os 15 (100%) participantes responderam a Quantos 

por cento a gente paga aproximadamente de imposto ao comprar um celular? Também 

mostra que 7 (46,6%) participantes responderam que os brasileiros pagavam 39% de impostos 

na compra de celulares; 4 (26,7%) participantes responderam  de 38% a  40%  de impostos e 4 
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(26,7%) participantes responderam 40%. O Quadro 75 mostra as respostas dos 15 

participantes.  

 

Quadro 75: Respostas dadas pelos participantes a Quantos por cento a gente paga 

aproximadamente de imposto ao comprar um celular? 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

39% de impostos. 7 46,6% 

De 38% a 40% de impostos. 4 26,7% 

40% de impostos. 4 26,7% 

Total 15 100% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados mostra que 15 (100%) participantes responderam. Também 

mostra que 3 (20%) responderam equivocadamente que eram pagos  R$ 77,80 de impostos. A 

Figura 135 mostra a resposta dada pelo participante A33. 

 

Figura 135: Resposta dada pelo participante A33 para a segunda questão da Atividade 5 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

E 4 (26,7%) participantes responderam corretamente afirmando que o valor do 

imposto a ser pago era R$ 187,20 e  justificando a resposta por meio da operação 480 x 39%, 

feita com o auxílio da calculadora. A Figura 136 mostra a resposta dada pela participante A20. 

 

Figura 136: Resposta dada pela participante A20 para a segunda questão da Atividade 5 

 

Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Por outro lado, essa análise mostra que 4 (26,7%) participantes responderam 

equivocadamente que o valor de impostos a serem pagos é de R$ 41,00 de impostos, 

demonstrando que sabem utilizar a calculadora para efetuar esse tipo de cálculo. A figura 137 

mostra a resposta dada pelo participante A09 para esse questionamento. 

 

Figura 137: Resposta dada pelo participante A09 para a segunda questão da Atividade 5 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Por fim, 4 (26,7%) responderam equivocadamente informando que o valor de imposto 

a ser pago era  R$ 195,20 e justificando a resposta pela utilização da operação 480 x 40% com 

o auxílio da calculadora. A Figura 138 mostra a resposta dada pela participante A36. 

 

Figura 138: Resposta dada pela participante A36 para a segunda questão da Atividade 5  

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O Quadro 76 mostra as respostas dadas pelos participantes para a segunda questão: Por 

exemplo, se um celular custa R$ 480,00, quantos reais serão pagos de impostos? 
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Quadro 76: Respostas dadas pelos participantes para questão Se um celular custa R$480,00, 

quantos reais serão pagos de impostos? 

Respostas dadas pelos participantes 
Nº de 

participantes 
Percentual 

Responderam equivocadamente que serão pagos R$ 77,80 de 

impostos e justificaram a resposta pela operação 480% 35% 

com o auxílio da calculadora. 

3 20,0% 

Responderam corretamente afirmando que serão pagos R$ 

187,20 de impostos e justificaram a resposta pela operação 480 

x 39% com o auxílio da calculadora. 

4 26,7% 

Responderam equivocadamente que serão pagos R$ 41,00 de 

impostos cuja resposta indica que não souberam utilizar a 

calculadora para efetuar esse tipo de cálculo. 

4 26,7% 

Responderam equivocadamente que serão pagos R$ 195,20 de 

imposto e justificaram que utilizaram a operação 480 x 40% 

com o auxílio da calculadora, porém determinando uma 

resposta incorreta. 

4 26,7% 

Total 15 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados mostra que 30 (85,7%) participantes responderam. Também 

mostra que 9 (25,7%) participantes afirmaram que os impostos serviam para arrecadar 

dinheiro para as obras sociais e para os serviços públicos. A Figura 139 mostra a resposta 

dada pelo participante A23. 

 

Figura 139: Resposta dada pelo participante A23 para a questão Para que servem os 

impostos? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Nesse direcionamento, 6 (17,1%) participantes responderam que os impostos serviam 

para auxiliar os serviços públicos, mas que uma parte era direcionada para o governo. A 

Figura 140 mostra a resposta dada pela participante A10. 
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Figura 140: Resposta dada pela participante A10 para a questão Para que servem os 

impostos? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Continuando essa análise, 4 (11,4%) participantes responderam que os impostos eram 

uma maneira que o governo inventou para tirar dinheiro dos trabalhadores brasileiros. Por 

exemplo, a Figura 141 mostra a resposta dada pela participante A18. 

 

Figura 141: Resposta dada pela participante A18 para a questão Para que servem os 

impostos? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Por fim, 11 (31,4%) participantes responderam que os impostos eram pagamentos 

realizados para o governo. A Figura 142 mostra a resposta dada pela participante A14. 

 

Figura 142: Resposta dada pela participante A14 para esta questão: Para que servem os 

impostos? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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O Quadro 77 mostra as respostas dadas pelos participantes à questão Para que servem 

os impostos? 

 

Quadro 77: Respostas dadas pelos participantes para  a questão Para que servem os impostos? 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Servem para arrecadar dinheiro para as obras sociais e 

serviços públicos. 
9 25,7% 

São uma maneira que o governo inventou para tirar o 

dinheiro dos trabalhadores brasileiros. 
4 11,4% 

Servem para auxiliar os serviços públicos, mas parte vai para 

o governo. 
6 17,1% 

Impostos são pagamentos realizados para o governo. 11 31,5% 

Ausentes da escola. 5 14,3% 

Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados mostra que 26 (74,3%) participantes responderam, portanto 4 

(11,4%) participantes não responderam. Também mostra que 3 (8,6%) participantes 

afirmaram que os cálculos com porcentagem possibilitavam saber  se  havia  lucro ou prejuízo 

nas transações. A Figura 143 mostra a resposta dada pela participante A40. 

 

Figura 143: Resposta dada pela participante A40 para a questão Qual a importância de saber 

fazer cálculos com porcentagem? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Nesse direcionamento, 3 (8,6%) participantes disseram que era importante saber 

realizar os cálculos com porcentagem, pois se podia  saber o valor do pagamento de impostos 

nas compras e também perceber  se havia  lucro ou desvantagem nessas transações. A Figura 

144 mostra a resposta dada pelo participante A25. 
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Figura 144: Resposta dada pelo participante A25 para a questão Qual a importância de saber 

fazer cálculos com porcentagem? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Nessa linha de raciocínio, 1 (2,9%) participante disse que era  importante calcular a 

porcentagem para saber o preço dos artigos que estavam sendo comprados, bem como o valor 

do imposto que estava sendo pago. A Figura 145 mostra a resposta dada pelo participante 

A33. 

 

Figura 145: Resposta dada pelo participante A33 para a questão Qual a importância de saber 

fazer cálculos com porcentagem? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

 

Continuando essa análise, 8 (22,8%) participantes responderam que a importância de 

saber realizar os cálculos com porcentagem era saber quanto se ganhava e quanto se pagava 

de impostos. A Figura 146 mostra a resposta dada pelo participante A05. 

 

Figura 146: Resposta dada pelo participante A05 para a questão Qual a importância de saber 

fazer cálculos com porcentagem? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 



224 
 

A Figura 147  mostra a resposta dada pela participante A28 para essa questão. 

 

Figura 147: Resposta dada pela participante A28 para a questão Qual a importância de saber 

fazer cálculos com porcentagem? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Em outra linha de raciocínio, 4 (11,4%) participantes afirmaram que era importante 

realizar os cálculos com porcentagem para saber o valor das mercadorias e para gastar menos. 

A Figura 148 mostra a resposta dada pela participante A34. 

 

Figura 148: Resposta dada pela participante A34 para a questão Qual a importância de saber 

fazer cálculos com porcentagem? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Por outro lado, 4 (11,4%) participantes responderam que a importância de saber 

calcular com porcentagem se justificava por haver muitas informações no dia a dia que 

necessitam desses cálculos, como  as propagandas. A Figura 149 mostra a resposta dada pelo 

participante A21. 

 

Figura 149: Resposta dada pelo participante A21 para a questão Qual a importância de saber 

fazer cálculos com porcentagem? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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De acordo com a análise, 1 (2,9%) participante respondeu que o cálculo da 

porcentagem era importante para que não se perdesse metade do dinheiro. A Figura 150 

mostra a resposta dada pela participante A14. 

 

Figura 150: Resposta dada pela participante A14 para a questão Qual a importância de saber 

fazer cálculos com porcentagem? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise também mostra que 1 (2,9%) participante afirmou que a importância de  

realizar cálculos com porcentagem era saber o valor que se perdia no salário. A Figura 151 

mostra a resposta dada pelo participante A17. 

 

Figura 151: Resposta dada pelo participante A17 para o questão: Qual a importância de saber 

fazer cálculos com porcentagem? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Por fim, 1 (2,9%) afirmou que a importância da realização de cálculos envolvendo 

porcentagem era os indivíduos não serem enganados. Por exemplo, a Figura 152 mostra a 

resposta dada pelo participante A27. 

 

Figura 152: Resposta dada pelo participante A27 para a questão Qual a importância de saber 

fazer cálculos com porcentagem? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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O Quadro 78 mostra as respostas dadas pelos participantes para a questão Qual a 

importância de saber fazer cálculos com porcentagem? 

 

Quadro 78: Respostas dadas pelos participantes para a questão Qual a importância de saber 

fazer cálculos com porcentagem? 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Facilitar para as pessoas saberem se estão ganhando ou 

perdendo. 
3 8,6% 

Saber quanto as pessoas estão pagando de impostos nas 

compras e para saber se estão tendo lucro ou desvantagem. 
3 8,6% 

Saber quanto as pessoas pagam de impostos. 4 11,4% 

Saber o valor das mercadorias e gastar menos. 4 11,4% 

Porque há muitas informações no dia a dia que podem ser 

resolvidas por meio da porcentagem como as propagandas. 
4 11,4% 

Saber quanto as pessoas estão ganhando e quanto estão 

pagando de impostos. 
4 11,4% 

Porque se  uma pessoa não sabe realizar os cálculos 

envolvendo porcentagem está perdendo metade do seu 

dinheiro. 

1 2,9% 

Saber o que está perdendo no salário. 1 2,9% 

Para não ser enganado. 1 2,9% 

Saber o preço dos produtos que as pessoas estão comprando e 

o valor do imposto que estão pagando. 
1 2,9% 

Presentes nas aulas, mas que não responderam 4 11,4% 

Ausentes da escola 5 14,2% 

Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

 

3.2.2.6.  Atividade 6: Definição Histórica da Porcentagem  

Esta atividade foi realizada no dia 23 de maio de 2013, no quinto horário, durante uma 

aula de 50 minutos, com início às 10h35 e término às 11h25. O professor-pesquisador 

organizou a sala de aula em grupos de quatro participantes. A atividade foi desenvolvida com 

base no texto da Atividade 5,  realizada no dia 20 de maio de 2013, que relata a história do 

desenvolvimento da porcentagem. O professor-pesquisador entregou uma folha contendo a 

atividade  para cada participante. O Quadro 79 mostra a primeira  questão  da atividade 

Definição Histórica da Porcentagem. 
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Quadro 79: Primeira questão da atividade Definição Histórica da Porcentagem 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados mostra que 33 (94,3%) participantes estavam presentes, portanto  

2 (5,7%) participantes estavam ausentes das atividades escolares. E que 31 (88,5%) 

participantes realizaram os  cálculos corretamente, enquanto 2 (5,8%) participantes realizaram  

corretamente apenas dois dos três cálculos propostos. 

Para a segunda questão (Que operação você fez para calcular 1/2 desses números?, a 

análise mostra que 17 (48,6%) participantes responderam que a operação utilizada foi a 

divisão por 2  e que  14 (40%) participantes somente responderam que a operação utilizada foi 

a divisão. Por exemplo, a Figura 153 mostra a resposta dada pelo participante A27.. 

 

Figura 153: Resposta dada pelo participante A27 para a questão Que operação você fez para 

calcular 1/2 desses números? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O Quadro 80 mostra a segunda questão da atividade Definição Histórica da 

Porcentagem. 

 

Quadro 80: Segunda questão da atividade Definição Histórica da Porcentagem 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados mostra 33 (94,3%) participantes responderam, sendo que 19 

(54,3%) participantes realizaram corretamente os cálculos propostos. A Figura 154 mostra a 

resposta dada pelo participante A17.   
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Figura 154: Resposta dada pelo participante A17 para a terceira questão da atividade 

Definição Histórica da Porcentagem 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise também mostra que 6 (17,1%) participantes realizaram corretamente os 

cálculos,  com exceção de  ¼ de 100, pois encontraram 75 como resposta,  sem justificá-la. A 

figura 155 mostra a resposta dada pela participante A38 para essa questão. 

 

Figura 155: Resposta dada pela participante A38 para a terceira questão da atividade 

Definição Histórica da Porcentagem 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Prosseguindo com essa análise, 6 (17,1%) participantes responderam 

equivocadamente, pois determinaram um valor decimal acrescido do símbolo % como 

resposta para os cálculos. A Figura 156 mostra a resposta dada pelo participante A21. 

 

Figura 156: Resposta dada pelo participante A21 para a terceira questão da atividade 

Definição Histórica da Porcentagem 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Por fim, 1 (2,9%) participante que estava presente não realizou os cálculos enquanto 1 

(2,9%) participante realizou os cálculos corretamente, com exceção do primeiro exercício,  

que deixou em branco. 
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A análise dos dados da quarta questão (E agora, que operação você fez para realizar 

os cálculos de 1/4 desses números?) da atividade Definição Histórica da Porcentagem mostra 

que 23 (65,7%) participantes responderam que dividiram o número por quatro, 7 (20%) 

participantes somente responderam que a operação utilizada foi a divisão, 2 (5,7%) 

participantes responderam que calcularam a metade da metade e 1 (2,9%) participante não 

respondeu. 

O Quadro 81 mostra a quinta questão (O que significa 1/100?) da atividade: Definição 

Histórica da Porcentagem. 

 

Quadro 81: Texto da quinta questão  da atividade Definição Histórica da Porcentagem 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados mostra que 16 (45,7%) participantes responderam que 1/100 

significava 1%, 8 (22,8%) participantes responderam que significava 1% por 100 ao total, 6 

(17,1%) participantes afirmaram que significava 1 de 100 ,  1 (2,9%) participante respondeu 

que significava 1% de 100, 1 (2,9%) participante disse que significava 1% das mercadorias 

enquanto 1 (2,9%) participante não respondeu. O Quadro 82 mostra as respostas dadas pelos 

participantes desse  para a questão. 

 

Quadro 82: Respostas dadas pelos participantes para a quinta questão (O que significa 

1/100?) da atividade Definição Histórica da Porcentagem 

Respostas dadas pelos participantes N.º de participantes Percentual 

Significa 1%. 16 45,7% 

Significa 1% por 100 ao total. 8 22,8% 

Significa 1 de 100. 6 17,1% 

Significa 1% de 100. 1 2,9% 

Significa 1% das mercadorias. 1 2,9% 

Estava presente, mas não respondeu. 1 2,9% 

Ausentes da escola no dia da atividade. 2 5,9% 

Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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A análise dos dados da sexta questão (Qual é a fração de denominador 100 equivalente a 

1/2 ? E a equivalente a 1/4?) da atividade Definição Histórica da Porcentagem mostra que 31 

(88,5%) participantes responderam corretamente, 1 (2,9%) participante não respondeu e 1 

(2,9%) participante respondeu equivocadamente. A figura 157 mostra a resposta equivocada 

do participante A17. 

 

Figura 157: Resposta dada pelo participante A17 para a sexta questão da atividade Definição 

Histórica da Porcentagem 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O Quadro 83 mostra a sétima questão da atividade Definição Histórica da 

Porcentagem. 

 

Quadro 83: Sétima questão da atividade Definição Histórica da Porcentagem 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados mostra que 15 (42,9%) realizaram os cálculos corretamente, 6 

(17,1%) participantes apresentaram cálculos corretos, com exceção de 25/100 de 600, para o 

qual tiveram a resposta 24, bem como acrescentaram o símbolo % em todas as respostas 

dadas. A Figura 158 mostra a resposta dada pela participante A34. 

 

Figura 158: Resposta dada pela participante A34 para a sétima questão da atividade Definição 

Histórica da Porcentagem 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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A análise mostra que 6 (17,1%) participantes erraram somente o cálculo de 50/100 de 

600, encontrando a resposta 30; 2 (5,7%) participantes erraram somente o cálculo de 25/100 

de 600, encontrando a resposta 24; 2 (5,7%) participantes acertaram os cálculos, mas 

acrescentaram o símbolo % nas respostas; 1 (2,9%) errou somente o cálculo de 1/100 de 600, 

encontrando a resposta 600 e 1 (2,9%) participante errou somente o cálculo de 10/100 de 600, 

pois encontrou a resposta 6. O Quadro 84 mostra as respostas dadas pelos participantes desse 

para esta  questão. 

 

Quadro 84: Respostas dadas pelos participantes para a sétima questão da atividade 

Respostas dadas pelos Participantes 
Nº de 

Participantes 
Percentual 

Fizeram todos os cálculos corretos. 15 42,9% 
Efetuaram os cálculos corretos exceto o cálculo de 25/100 de 600 em  

deram como resposta o valor 24 e acrescentaram o símbolo % em todas as 

respostas. 
6 17,1% 

Erraram somente o cálculo de 50/100 de 600, encontrando a resposta 30. 6 17,1% 
Erraram somente o cálculo de 25/100 de 600, encontrando a resposta 24. 2 5,7% 
Efetuaram os cálculos corretos, mas acrescentaram o símbolo % nas 

respostas. 
2 5,7% 

Errou somente o cálculo de 1/100 de 600, encontrando a resposta 600. 1 2,9% 
Errou somente o cálculo de 10/100 de 600, pois deu como resposta o 

valor 6. 
1 2,9% 

Ausentes da escola no dia da realização da atividade. 2 5,7% 
Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados da oitava questão (O que você concluiu sobre o cálculo de 

porcentagem?) da atividade Definição Histórica da Porcentagem mostra que 29 (82,9%) 

participantes responderam, 4 (11,4%) participantes não responderam e 2 (5,7%) participantes 

estavam ausentes das atividades escolares. O Quadro 85 mostra as respostas dadas pelos 

participantes. 

 

Quadro 85: Respostas dadas pelos participantes para a oitava questão (O que você concluiu 

sobre o cálculo de porcentagem?) 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

Participantes 
Percentual 

Para calcular porcentagem basta dividir o número por 100 e multiplicar o 

resultado obtido pelo valor da porcentagem. 
8 22,8% 

É uma conta fácil que nos ajuda a não sermos enganados no comércio. 6 17,1% 
É a moda de calcular e dar descontos no comércio. 4 11,4% 
A porcentagem serve para dividir valores. 4 11,4% 
A porcentagem é muito usada no dia a dia e é uma forma de não sermos 

passados para trás. 
3 8,7% 
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A porcentagem é muito usada no dia a dia, pois serve para ajudar uns e a 

outros não. 
2 5,7% 

Que o número de baixo é o número inteiro e o de cima é que é para tirar. 1 2,9% 
Porcentagem é fácil. 1 2,9% 
Estavam presentes na aula, mas não responderam. 4 11,4% 
Estavam ausentes da escola no dia dessa atividade. 2 5,7% 
Total 35 100% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
 

A Figura 159, a Figura 160 e a Figura 161 mostram as respostas dadas pelos 

participantes A25, A30 e A04, respectivamente. 

 

Figura 159: Resposta dada pelo participante A25 para a oitava questão da atividade Definição 

Histórica da Porcentagem 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Figura 160: Resposta dada pela participante A30 para a oitava questão da atividade Definição 

Histórica da Porcentagem 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Figura 161: Resposta dada pela participante A04 para a oitava questão da atividade Definição 

Histórica da Porcentagem 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados da nona questão (O que significa 7% de 50?) da atividade 

Definição Histórica da Porcentagem mostra que 4 (11,4%) participantes responderam que 7% 

de 50 significavam  7/100 de 50. A Figura 162 mostra a resposta dada pelo participante A09. 
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Figura 162: Resposta dada pelo participante A09 para a nona questão da atividade: Definição 

Histórica da Porcentagem 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise também mostra que 15 (42,9%) participantes responderam que significavam  

3,5 de 50, mas não justificaram os procedimentos utilizados para a determinação dessa 

resposta. A Figura 163 mostra a resposta dada pelo participante A11. 

 

Figura 163: Resposta dada pelo participante A11 para a nona questão da atividade Definição 

Histórica da Porcentagem 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Prosseguindo com a análise, 7 (20,0%) participantes responderam que 7% de 50 

significavam 7,1428571429, indicando que dividiram 50 por 7 com a utilização da 

calculadora, e a participante A26 respondeu que significavam “7,143%”. A Figura 164 mostra 

a resposta dada pela participante A10. 

 

Figura 164: Resposta dada pela participante A10 para a nona questão da atividade: Definição 

Histórica da Porcentagem 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Por fim, 6 (17,1%) participantes responderam que significavam um desconto de 7% 

sobre o valor de 50 reais. Por exemplo, a Figura 165 mostra a resposta dada pela participante 

A02. 
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Figura 165: Resposta dada pela participante A02 para a nona questão da atividade Definição 

Histórica da Porcentagem 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O Quadro 86 mostra as respostas dadas pelos participantes  para a nona questão. 

 

Quadro 86: Respostas dadas pelos participantes para a nona questão (O que significa 

7% de 50) da atividade Definição Histórica da Porcentagem 

Respostas dadas pelos participantes N.º de participantes Percentual 

Significa  de 50. 4 11,4% 

Significa 3,5 de todos os 50. 6 17,1% 

Significa 3,5. 9 25,8% 

Significa 7,1428571429. 4 11,4% 

Significa o desconto de 7% do valor de 50 reais. 6 17,1% 

Significa 7,143%. 3 8,6% 

Estava presente na aula, mas não respondeu. 1 2,9% 

Não responderam, estavam ausentes da escola. 2 5,7% 

Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados da décima questão (Escreva 20% na forma fracionária e na forma 

decimal) da atividade Definição Histórica da Porcentagem mostra que 32 (91,4%) 

responderam, mas 1 (2,9%) participante que estava presente não respondeu. Também mostra 

que 6 (17,1%) participantes escreveram corretamente 20% na forma fracionária e na forma 

decimal. A Figura 166 mostra a resposta dada pela participante A20. 

 

Figura 166: Resposta dada pela participante A20 para a décima questão da atividade Definição 

Histórica da Porcentagem 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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De acordo com a análise, 12 (34,3%) participantes escreveram corretamente 20% na 

forma fracionária, mas não souberam escrever  na forma decimal. Por exemplo, a Figura 167 

mostra a resposta dada pelo participante A25. 

 

Figura 167: Resposta dada pelo participante A25 para a décima questão da atividade 

Definição Histórica da Porcentagem 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Por outro lado, 14 (40%) participantes não souberam escrever 20% na forma 

fracionária e nem na forma decimal. A Figura 168 mostra a resposta dada pela participante 

A02. 

 

Figura 168: Resposta dada pela participante A02 para a décima questão da atividade Definição 

Histórica da Porcentagem 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O Quadro 87 mostra as respostas dadas pelos participantes para a décima questão 

desta atividade.  

 

Quadro 87: Respostas dadas pelos participantes para a décima questão (Escreva 20% na 

forma fracionária e na forma decimal) da atividade Definição Histórica da Porcentagem 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Escreveram corretamente 20% na forma fracionária e na forma 

decimal. 
6 17,1% 

Escreveram corretamente 20% na forma fracionária, mas não o 

escreveram corretamente na forma decimal. 
12 34,3% 

Não souberam escrever 20% na forma fracionária e nem na forma 

decimal. 
14 40,0% 

Estava presente na aula, mas não respondeu o questionamento. 1 2,9% 

Ausentes das atividades escolares. 2 5,7% 

Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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A análise dos dados da décima primeira questão (Uma blusa tem desconto de 30% 

para o pagamento à vista. Sabendo que o preço de tabela da blusa é R$ 45,00 , calcular o seu 

preço à vista) da atividade Definição Histórica da Porcentagem mostra que 29 (82,9%) 

participantes responderam e que 4 (11,4%) estavam presentes na aula, mas não responderam. 

Também mostra que 6 (25,7%) participantes responderam corretamente.  A Figura 169 mostra 

a resposta dada pelo participante A29. 

 

Figura 169: Resposta dada pelo participante A29 para a décima primeira questão da atividade 

Definição Histórica da Porcentagem 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

De acordo com a análise, 6 (17,1%) participantes calcularam corretamente o valor do 

desconto da blusa, porém não determinaram o preço da blusa à vista. A Figura 170 mostra a 

resposta dada pelo participante A17. 

 

Figura 170: Resposta dada pelo participante A07 para a décima primeira questão da atividade 

Definição Histórica da Porcentagem 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados também mostra que 14 (40%) participantes responderam 

equivocadamente. A figura 171 mostra a resposta dada pelo participante A27.  
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Figura 171: Resposta dada pelo participante A27 para a décima primeira questão da atividade 

Definição Histórica da Porcentagem 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O Quadro 88 mostra as respostas dadas pelos participantes para a décima primeira 

questão da atividade Definição Histórica da Porcentagem. 

 

Quadro 88: Respostas dadas pelos participantes para a décima primeira questão (Uma blusa 

tem desconto de 30% para o pagamento à vista. Sabendo que o preço de tabela da blusa é R$ 

45,00 , calcular o seu preço à vista) da atividade Definição Histórica da Porcentagem 

Respostas dadas pelos participantes 

N.º de 

participante

s 

Percentua

l 

Responderam corretamente. 9 25,7% 

Calcularam o desconto, porém não calcularam o valor à vista da 

blusa. 
6 17,1% 

Responderam equivocadamente o questionamento. 14 40,0% 

Estavam presentes, mas não responderam o questionamento. 4 11,5% 

Ausentes da escola no dia da realização da atividade. 2 2,7% 

Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise da décima segunda questão (Qual é o significado do símbolo %?) da 

atividade Definição Histórica da Porcentagem mostra que 30 (85,7%) responderam, mas que 

3 (8,6%) participantes presentes na aula não responderam. O Quadro 89 mostra as respostas 

dos participantes para essa questão. 
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Quadro 89: Respostas dadas pelos participantes para a décima segunda questão (Qual  é o 

significado do símbolo %?)  da atividade Definição Histórica da Porcentagem 

Respostas dadas pelos Participantes 
Nº de 

Participantes 
Percentual 

Fração . 9 25,7% 

Porcentagem. 7 20% 
Por cento. 8 22,8% 
Fração. 2 5,7% 
Que é dividido por 100. 2 5,7% 
Que é por cem. 1 2,9% 
É para dar desconto. 1 2,9% 
Presentes nas aulas, mas não responderam o questionamento 3 8,6% 
Ausentes da escola no dia da realização da atividade. 2 5,7% 
Total 35 100% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A Figuras 172 e a Figura 173 mostram as respostas dadas pelos participantes A03 e 

A08, respectivamente. 

 

Figura 172: Resposta dada pelo participante A03 para a décima segunda questão da atividade 

Definição Histórica da Porcentagem 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Figura 173: Resposta dada pela participante A08 para a décima segunda questão da atividade 

Definição Histórica da Porcentagem 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

   

A análise dos dados da décima terceira questão (Por que a humanidade criou os 

cálculos com porcentagem?) da atividade Definição Histórica da Porcentagem mostra que 29 

(82,9%) participantes responderam, e que 4 (11,4%) participantes que estavam presentes não 

responderam. Também mostra que 27 (77,1%) participantes responderam que a humanidade 
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criou os cálculos com porcentagem para cobrar impostos. Por exemplo, a Figura 174 mostra a 

resposta dada pelo participante A25. 

 

Figura 174: Resposta dada pelo participante A25 para a décima terceira questão da atividade 

Definição Histórica da Porcentagem 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise também mostra que 1 (2,9%) participante disse que a porcentagem foi 

desenvolvida para auxiliar os trabalhadores, podendo, porém, prejudicá-los. Nesse 

direcionamento, 1 (2,9%) participante afirmou que a porcentagem foi criada para oferecer 

descontos, mas também para cobrar impostos. 

O Quadro 90 mostra as respostas dadas pelos participantes para a décima terceira 

questão (Por que a humanidade criou os cálculos com porcentagem?) da atividade Definição 

Histórica da Porcentagem. 

 

Quadro 90: Respostas dadas pelos participantes para a décima terceira questão  (Por que a 

humanidade criou os cálculos com porcentagem?) da atividade Definição Histórica da 

Porcentagem 

Respostas dadas pelos participantes N.º de participantes Percentual 
Para determinar uma maneira para cobrar impostos. 27 77,1% 
Para auxiliar os trabalhadores, podendo prejudicá-los. 1 2,9% 
Para cobrar impostos e dar descontos. 1 2,9% 
Presentes na aula, mas não responderam a questão. 4 11,4% 
Ausentes da escola no dia da realização da atividade. 2 5,7% 
Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados da questão mostra que 22 (62,9%) participantes responderam e  

que 11 (31,4%) participantes estavam presentes, mas não responderam. O Quadro 91 mostra 

as respostas dadas pelos participantes para a décima quarta questão (Em que sentido a 

porcentagem pode ser considerada justa? E injusta?) da atividade Definição Histórica da 

Porcentagem. 
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Quadro 91: Respostas dadas pelos participantes para a décima quarta questão (Em que sentido 

a porcentagem pode ser considerada justa? E injusta?) da atividade Definição Histórica da 

Porcentagem 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

A porcentagem é justa quando é cobrada o mesmo valor de todas as 

pessoas e é injusta quando uma pessoa paga menos do que outras. 
8 22,8% 

É justa porque é um bom meio de fornecer descontos e é injusta 

porque nem todos da sociedade sabem realizar cálculos com a 

porcentagem. 
5 14,3% 

É justa porque pode ser uma boa maneira de fornecer descontos, mas é 

injusta porque pode ser uma maneira de trapacear a população. 
3 8,5% 

É justa quando é utilizada para auxiliar as pessoas e injusta quando 

prejudica outras pessoas. 
2 5,7% 

É justa porque é uma boa maneira de fornecer descontos. 1 2,7% 
É justa quando é usada para dividir algo. 1 2,7% 
Para quem sabe porcentagem é justa e para quem não sabe é injusta. 1 2,7% 
É justa para os pagamentos de impostos e injusta porque o governo 

gasta esses valores em coisas desinteressantes. 
1 2,7% 

Estavam presentes na aula, mas não responderam o questionamento. 11 31,4% 
Estavam ausentes da escola no dia da realização da atividade. 2 5,7% 
Total 35 100% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Por exemplo, a Figura 175 e a Figura 176 mostram as respostas dadas, 

respectivamente,  pelos participantes A25 e A38. 

 

Figura 175: Resposta dada pelo participante A25 para a décima quarta questão da atividade 

Definição Histórica da Porcentagem 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Figura 176: Resposta dada pela participante A38 a décima quarta questão da atividade 

Definição Histórica da Porcentagem 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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A análise dos dados da décima quinta questão (Explique em que é usada a 

porcentagem no nosso dia a dia) da atividade Definição Histórica da Porcentagem mostra 

que 24 (68,6%) participantes responderam, 9 (25,7%) participantes estavam presentes, mas 

não responderam. O Quadro 92 mostra as respostas dadas pelos participantes para a décima 

quinto questão. 

 

Quadro 92: Respostas dadas pelos participantes para a décima quinta questão (Explique em 

que é usada a porcentagem no nosso dia a dia) da atividade Definição Histórica da 

Porcentagem 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Supermercados, lanchonetes, cinema, lojas e posto de gasolina. 7 20% 

Para dar descontos em compras. 5 14,3% 

Em impostos, descontos e juros. 5 14,3% 

Para saber comprar e ter mais conhecimento. 2 5,7% 

Para demonstrar descontos. 2 5,7% 

Por causa de impostos, pois quando as pessoas estão no 

supermercado precisam saber calcular a porcentagem para que 

não sejam trapaceadas. 

1 2,9% 

Para calcular o desconto e o aumento. 1 2,9% 

Em cálculos para dividir valores em dinheiro. 1 2,9% 

Presentes na aula, mas não responderam. 9 25,6% 

Ausentes da escola no dia da realização da atividade. 2 5,7% 

Total 35 100% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Por exemplo, a figura 177 mostra a resposta dada pela participante A38. . 

 

Figura 177: Resposta dada pela participante A38 para a décima quinta questão da atividade 

Definição Histórica da Porcentagem 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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3.2.3.  Terceiro Bloco de Atividades: Os juros são mais antigos do que se imagina 

Este bloco de atividades denominado Os juros são mais antigos do que se imagina 

teve início em 28 de maio e término em 24 de junho de 2013, sendo composto por três 

atividades e uma prova bimestral obrigatória. 

 

3.2.3.1.  Atividade 1: O que são juros? 

A atividade foi realizada no dia 28 de maio de 2013, sendo desenvolvida em uma aula 

de 50 minutos, das 7h50 às 8h40. A análise dos dados mostra que 30 (85,7%) participantes 

estavam presentes e que 5 (14,3%) participantes estavam ausentes das atividades escolares. O 

professor-pesquisador organizou as carteiras em formato de ferradura para facilitar o diálogo 

e a discussão entre os participantes, tornando a sala de aula adequada  para a realização de 

diversos tipos de atividades. O professor-pesquisador realizou uma apresentação em 

PowerPoint com a utilização do  data show. O Quadro 93 mostra o texto do primeiro slide 

apresentado. 

 

Quadro 93: Primeiro slide da apresentação da atividade O que são juros? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O professor-pesquisador perguntou se os participantes tinham conhecimento sobre 

esse provérbio. Como não houve resposta, explicou aos participantes o significado desse 

ditado popular15. Após o comentário,  apresentou o segundo slide  (Quadro 94). 

 

Quadro 94: Segundo slide da apresentação da atividade O que são juros? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

                                                 
15

De acordo com esse provérbio, da mesma maneira que não se escolhem os dias para se alimentar, quando um 

indivíduo está devendo  determinado valor, os juros são cobrados diariamente, não interessando se é feriado ou 

se o indivíduo está empregado. 
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O Quadro 95 mostra as respostas dadas à  questão. 

 

Quadro 95: Respostas dadas pelos participantes à questão O que são juros? 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

São acréscimos nas contas, por exemplo, no cartão quando se paga o 

mínimo, então se paga juros. 
3 8,5% 

Juro é a mesmo que imposto. 1 2,9% 
Vai pagar uma coisa, por exemplo, em três vezes, aí tem juros. 1 2,9% 
Participantes que concordaram com as respostas dadas pelos 

participantes que expressaram a sua opinião. 
25 71,4% 

Participantes ausentes da escola no dia da realização dessa atividade. 5 14,3% 
Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Em seguida, o professor-pesquisador apresentou o terceiro e o quarto slides, referentes 

à Figura 178 e à Figura 179. 

 

Figura 178: Terceiro slide da apresentação da atividade O que são juros? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Figura 179: Quarto slide da apresentação da atividade O que são juros? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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O Quadro 96 mostra o diálogo ocorrido entre os participantes e professor-pesquisador 

após a apresentação do terceiro e do quarto slides. 

 

Quadro 96: Diálogo entre o professor-pesquisador e os participantes após a apresentação do 

terceiro e do quarto slides da atividade O que são juros? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O professor-pesquisador apresentou o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo slides, 

referentes à Figura 180, à Figura 181 e à Figura 182. No Quadro 97 estão exemplos de 

propagandas que oferecem empréstimos financeiros, explicando que nesses empréstimos 

existe a cobrança de juros. 

 

Figura 180: Quinto slide da apresentação da atividade O que são juros? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 



245 
 

Figura 181: Sexto slide da apresentação da atividade O que são juros? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Figura 182: Sétimo slide da apresentação da atividade O que são juros? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Quadro 97: Oitavo slide da apresentação da atividade O que são juros? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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O Quadro 98 mostra o diálogo ocorrido entre o professor-pesquisador e os 

participantes após a apresentação do quinto ao oitavo slide. 

 

Quadro 98: Diálogo ocorrido entre o professor-pesquisador e os participantes após a 

apresentação do quinto ao oitavo slide da atividade O que são juros? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O Quadro 99 mostra a quantificação das afirmações dos participantes para a discussão 

realizada sobre caderneta de poupança. Em razão do fato de que cada participante podia 

apresentar mais que uma afirmativa, as respostas apresentadas não são disjuntas, portanto a 

equiparação percentual do total de respostas com o total de participantes é inadequada. 
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Quadro 99: Respostas dadas por alguns participantes sobre caderneta de poupança 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Pagamos juros quando colocamos o dinheiro na caderneta de poupança. 12 34,3% 
A caderneta de poupança é quando guardamos dinheiro no banco. 1 2,9% 
Ouvimos comentário sobre a conta corrente e da conta poupança. 17 48,6% 
O banco paga os juros quando colocamos dinheiro na caderneta de 

poupança. 
7 20% 

O banco para 40 centavos por dia para quem tem dinheiro na caderneta 

de poupança. 
1 2,9% 

O valor que o banco paga depende do valor que colocamos na caderneta 

de poupança. 
1 2,9% 

Presentes na aula, mas não se expressaram durante o debate. 11 31,4% 
Ausentes da escola no dia da realização dessa atividade. 5 14,3% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados mostra que nenhum participante explicou a diferença entre conta corrente 

e conta de poupança. Em sequência, o professor-pesquisador apresentou o nono (Quadro 100) e 

o décimo slide (Figura 183). 

 

Quadro 100: Nono slide da apresentação da atividade O que são juros? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Figura 183: Décimo slide da apresentação da atividade O que são juros? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Após a apresentação desses slides, o professor-pesquisador perguntou aos 

participantes: Quem inventou os juros? O Quadro 101 mostra as respostas dadas. 

 

Quadro 101: Respostas dadas por alguns participantes para a questão Quem inventou os 

juros? 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Foi alguém que não tinha nada para fazer e queria complicar a 

matemática. 
6 17,1% 

Foram os comerciantes. 3 8,6% 
Foram os donos de bancos. 5 14,3% 
Presentes na aula, mas não expressaram as suas opiniões. 16 45,7% 
Ausentes da escola no dia da realização dessa atividade. 5 14,3% 
Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O professor-pesquisador também perguntou: Por que inventaram os juros? O Quadro 

102 mostra as respostas dadas pelos participantes. 

 

Quadro 102: Respostas dadas pelos participantes para a pergunta Por que inventaram os 

juros? 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Foi para pegar dinheiro dos pobres. 4 11,4% 
Foram os escribas para ganhar lucro. 1 2,9% 
Foram os governos para cobrar impostos. 3 8,6% 
Presentes na aula, mas não expressaram as suas opiniões. 22 62,8% 
Ausentes da escola no dia dessa atividade. 5 14,3% 
Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O Quadro 103 mostra o texto do décimo primeiro slide que o professor-pesquisador 

apresentou para os participantes. 

 

Quadro 103: Décimo primeiro slide da apresentação da atividade O que são juros? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 



249 
 

Quadro 104: Décimo segundo slide da apresentação da atividade O que são juros? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Quadro 105: Décimo terceiro slide da apresentação da atividade O que são juros? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Após a apresentação do décimo segundo e do décimo terceiro slide,  o professor-

pesquisador lembrou aos  participantes que os juros eram mais antigos do que se imaginava, 

pois problemas que envolviam o cálculo de juros foram situações que direcionaram a 

humanidade para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos estudados atualmente na 

escola. O professor-pesquisador encerrou a aula com a apresentação dos dois últimos slides,   

mostrados no Quadro 106 e no Quadro107, respectivamente, não havendo tempo suficiente 

para a realização de uma discussão sobre esses slides. 

 

Quadro 106: Décimo quarto slide da apresentação da atividade O que são juros? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Quadro 107: Décimo quinto slide da apresentação da atividade O que são juros? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

3.2.3.2.  Atividade 1: Direitos e deveres do consumidor de energia 

Esta atividade, realizada em 12 de junho de 2013,  foi desenvolvida em duas aulas de 

50 minutos ocorridas no terceiro e no quarto horário, das 8h40 às 10h35, com 15 minutos de 

intervalo. A análise dos dados mostra que 28 (80%) participantes estavam presentes, portanto  

7 (20%) participantes estavam ausentes das atividades escolares. O professor-pesquisador 

solicitou que os participantes se sentassem em grupos de quatro componentes, entregou duas 

calculadoras eletrônicas comuns para cada grupo e uma folha da atividade para cada 

participante (Quadro 108). 

 

Quadro 108: Direitos e deveres de um consumidor de energia 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Figura 184: Cópia da conta de energia usada na atividade Direitos e deveres de consumidores 

de energia 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O professor-pesquisador também entregou a cópia de uma conta de energia paga com 

atraso para os participantes que não a trouxeram conforme foi solicitado na aula do dia 

anterior (Figura 184). Depois se movimentou entre os grupos para auxiliar os participantes 

nas dúvidas referentes à realização da atividade. 

A análise dos dados mostra que 25 (71,4%) participantes entregaram a folha das 

atividades com pelo menos uma das questões respondidas, 3 (8,6%) participantes não 

responderam  nem a uma questão  e  7 (20%) participantes estavam ausentes da escola no dia 

da realização dessa atividade. 

De acordo com a análise dos dados da primeira questão da atividade (De posse de uma 

conta de energia, conferir o cálculo da multa de 2%, se tiver. Obs.: Faça os cálculos com o 
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auxílio de uma calculadora e depois somente com lápis e papel), 22 (62,8%) participantes 

responderam corretamente  com  utilização das calculadoras, 1 (2,9%) respondeu de maneira 

equivocada e 5 (14,3%) não responderam. Por outro lado, 17 (48,5%) participantes 

responderam corretamente realizando os cálculos solicitados sem a utilização das 

calculadoras, 1 (2,9%) participante respondeu equivocadamente  e  10 (28,6%) participantes 

não responderam. A  Figura 185 e a Figura 186 mostram a resposta dada pelos participantes 

A17 e A27, respectivamente. 

 

Figura 185: Resposta dada pelo participante A17 para a primeira questão da atividade: 

Direitos e deveres de um consumidor de energia 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
 

Figura 186: Resposta dada pelo participante A27 para a primeira questão da atividade: 

Direitos e deveres de um consumidor de energia 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
 

O Quadro 109 mostra as respostas dadas pelos participantes para a primeira questão  

da atividade: Direitos e deveres de consumidores de energia. 
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Quadro 109: Respostas dadas pelos participantes para a primeira questão (De posse de 

uma conta de energia, conferir o cálculo da multa de 2%, se tiver. Obs.: Faça os cálculos 

com o auxílio de uma calculadora e depois somente com lápis) da atividade Direitos e 

deveres de consumidores de energia 

Respostas dadas 

pelos 

participantes com 

a calculadora 

N.º de 

participantes 
Percentual 

Respostas dadas 

pelos 

participantes com 

lápis e papel 

N.º de 

participantes 
Percentual 

Responderam 

corretamente 
22 62,8% 

Responderam 

corretamente 
17 48,5% 

Respondeu 

equivocadamente 
1 2,9% 

Respondeu 

equivocadamente 
1 2,9% 

Não responderam 5 14,3% Não responderam 10 28,6% 
Ausentes da escola 7 20,0% Ausentes da escola 7 20,0% 
Total 35 100,0% Total 35 100% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados das respostas dos participantes para a segunda questão (Baseando-

se no valor da conta de energia que você tem em mãos, calcular quanto seria pago de multa e 

juros na próxima conta se houvesse um atraso de 12 dias no pagamento desta conta) da 

atividade Direitos e deveres de consumidores de energia mostra que 10 (28,6%) participantes 

responderam, 18 (51,4%) participantes não responderam e 7 (20,0%) estavam ausentes das 

atividades escolares. 

Também mostra que nenhum participante (0%) respondeu corretamente, sendo que 3 

(8,6%) participantes calcularam o valor correto da multa e 7 (20,0%) participantes não 

calcularam, fornecendo uma resposta equivocada.  A Figura 187 e a Figura 188 mostram as 

respostas dadas, respectivamente, pelas participantes A28 e A14 . 

 

Figura 187: Resposta dada pela participante A28 para a segunda questão da atividade Direitos 

e deveres de um consumidor de energia 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Figura 188: Resposta dada pela participante A14 para a segunda questão da atividade Direitos 

e deveres de um consumidor de energia 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
 

O Quadro 110 mostra as respostas dadas pelos participantes para a segunda questão da 

atividade Direitos e deveres de um consumidor de energia. 

 

Quadro 110: Respostas dadas pelos participantes para a  segundo questão (Baseando-se no 

valor da conta de energia que você tem em mãos, calcular quanto seria pago de multa e juros 

na próxima conta se houvesse um atraso de 12 dias no pagamento desta conta) da atividade 

Direitos e deveres de consumidores de energia 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Deram resposta correta somente para o cálculo da multa de 

2% e realizaram o cálculo dos juros. 
3 8,6% 

Deram resposta correta para a questão. 0 0,0% 

Não deram resposta correta para a questão. 7 20,0% 

Não deram resposta escrita para essa questão. 18 51,4% 

Ausentes da escola no dia da dessa atividade 7 20,0% 

Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
 

A análise dos dados da terceira questão (O que você aprendeu nessas últimas aulas 

sobre juros? Explique como você aplica esse conhecimento em suas atividades diárias) da 

atividade Direitos e deveres de consumidores de energia mostra que 13 (37,1%) participantes 

responderam, 15 (42,8%) participantes não responderam e 7 (20%) participantes estavam 

ausentes das atividades escolares. O Quadro 111 mostra as respostas dadas pelos 

participantes. 
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Quadro 111: Respostas dadas pelos participantes para a terceira questão (O que você 

aprendeu nessas últimas aulas sobre juros? Explique como você aplica esse conhecimento em 

suas atividades diárias) da atividade Direitos e deveres de consumidores de energia 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
 Percentual  

Para calcular juros, multas e descontos. Para verificar se a 

cobrança da conta de energia está correta. 
3 8,5% 

Se não pagar a conta no dia certo paga-se juros pelos dias de 

atraso. 
3 8,5% 

Quando é para dar desconto, utiliza-se a taxa mínima; mas 

quando é para cobrar juros e multa utiliza-se a taxa máxima. 
2 5,7% 

Se as pessoas não souberem realizar cálculos envolvendo juros, 

elas podem ser passadas para trás ou até mesmo terem prejuízo. 
1 2,9% 

Para calcular quantos por cento de juros as pessoas recebem em 

uma conta. 
1 2,9% 

Para somar o valor das contas com os juros. 1 2,9% 
Para somar porcentagem quando tem dois zeros você pode pular 

duas casas com a vírgula. 
1 2,9% 

Para calcular a porcentagem e o desconto. 1 2,9% 
Não responderam esse questionamento, mas presentes na aula. 15 42,8% 
Ausentes da escola no dia da realização dessa atividade. 7 20,0% 
Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Por exemplo, a Figura 189 e a Figura 190 mostram as respostas dadas pelos 

participantes A21, A14, respectivamente. 

 

Figura 189: Resposta dada pelo participante A21 para a terceira questão da atividade Direitos 

e deveres de um consumidor de energia 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
 

Figura 190: Resposta dada pela participante A14 para a terceira questão da atividade Direitos 

e deveres de um consumidor de energia 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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A análise dos dados das respostas dadas pelos participantes para a quarta questão 

(Você acha que estes conhecimentos lhe serão úteis? Por quê?) da atividade Direitos e 

deveres de consumidores de energia mostra que 13 (37,2%) participantes responderam, 15 

(42,8%) participantes não responderam e 7 (20%) estavam ausentes da escola no dia da 

realização dessa atividade. O Quadro 112 mostra as respostas dadas pelos participantes. 

 

Quadro 112: Respostas dadas pelos participantes para a quarta questão (Você acha que estes 

conhecimentos lhe serão úteis? Por quê?) da atividade Direitos e deveres de consumidores de 

energia 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Sim. Para saber se o que está sendo cobrado é justo e o que está sendo 

descontado também. 
1 2,9% 

Sim, porque assim se pode saber melhor o que está sendo descontado. 2 5,7% 
Sim, muito na nossa vida, pois tem muitos juros pela frente. 3 8,5% 
Sim, porque se a gente realizar uma compra e se tiver conhecimento 

dessa disciplina saberá como calcular e explicar o motivo do prejuízo. 
1 2,9% 

Sim, por exemplo, se eu for trabalhar em uma empresa de empréstimos 

ou para conferir uma conta. 
1 2,9% 

Sim. Para saber calcular a %. 2 5,7% 
Sim, porque é melhor realizar contas mais certas. 1 2,9% 
Sim, para quando eu for pagar uma conta eu possa saber se a conta tem 

juros ou descontos em mercadorias ou contas de energia ou de água. 
1 2,9% 

Sim, porque eu vou saber fazer a conta para saber se eu estou pagando 

a conta de energia mais cara ou mais barata. 
1 2,9% 

Estavam presentes na aula, mas não responderam esse questionamento. 15 42,7% 
Ausentes da escola no dia da realização dessa atividade. 7 20,0% 
Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
 

A Figura 191 mostra a resposta dada pela participante A08 para a quarta questão da 

atividade Direitos e deveres de consumidores de energia. 

 

Figura 191: Resposta dada pela participante A08 para a quarta questão da atividade Direitos e 

deveres de um consumidor de energia 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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3.2.3.3.  Atividade 3: Os juros no nosso dia a dia 

Esta atividade foi desenvolvida em duas aulas de 50 minutos cada, sendo que a 

primeira ocorreu em 18 de junho das 7h50 às 8h40 e a segunda em 20 de junho de 2013 das 

10h35 às 11h25. A análise dos dados mostra que 34 (97,1%) participantes estavam presentes, 

portanto 1 (2,9%) participante estava ausente das atividades escolares nesses dias. O 

professor-pesquisador solicitou que os participantes se sentassem em duplas, distribuindo para 

cada participante uma folha com a atividade (Quadro 113). Cada dupla recebeu uma 

calculadora eletrônica comum para a realização da atividade. 

 

Quadro 113: Os juros no  nosso dia a dia 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Após a leitura do texto pela participante A08, o professor-pesquisador solicitou que  

discutissem o texto e que respondessem às questões  propostas para o debate. O Quadro 114 

mostra as respostas dadas pelos participantes para questão O que são juros simples? 

 

Quadro 114: Respostas dadas pelos participantes para a questão O que são juros simples? 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

São juros normais. 2 5,7% 

São juros que são cobrados sobre o valor inicial. 6 17,1% 

São juros que são cobrados quando realizamos um empréstimo 

no banco. 
11 31,4% 

Juros simples são quando se tira dinheiro de uma pessoa. 1 2,9% 

São juros de 1% ao mês. 3 8,6% 

Não responderam esse questionamento. 11 31,4% 

Ausente da escola no dia da realização dessa atividade 1 2,9% 

Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Quadro 115: Respostas dadas pelos participantes para a questão O que são juros compostos? 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Juros compostos são juros sobre juros. 11 31,4% 

Juros compostos são quando depositamos dinheiro no banco. 5 14,3 

São os juros cobrados pelos bancos. 2 5,7% 

Não responderam esse questionamento. 16 45,7% 

Ausente da escola no dia da realização dessa atividade. 1 2,9% 

Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
 

O Quadro 116 mostra as respostas dadas pelos participantes para a questão Será que 

existem empréstimos a juros simples? 

 

Quadro 116: Respostas dadas pelos participantes para a questão Será que existem 

empréstimos a juros simples? 

Respostas dadas pelos Participantes Nº de Participantes Percentual 

Sim, existem empréstimos a juros simples. 4 11,4% 

Não existem empréstimos a juros simples. 7 20,0% 

Não, porque eles querem ganhar mais. 2 5,7% 

Não responderam esse questionamento. 21 60,0% 

Ausente da escola no dia da realização dessa atividade. 1 2,9% 

Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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A Figura 192 e a Figura 193 mostram as respostas dadas pelos participantes A19 e 

A25, respectivamente. 

 

Figura 192: Resposta dada pelo participante A19 para as questões relacionadas com o debate 

sobre a definição de juros simples e compostos 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Figura 193: Resposta dada pelo participante A25 para as questões relacionadas com o debate 

sobre definição de juros simples e compostos 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Após o debate sobre o primeiro parágrafo do texto da folha de atividade, o professor-

pesquisador e os participantes elaboraram conjuntamente, com a utilização da lousa, o 

exemplo de um empréstimo de R$ 1.000,00 a juros de 1% ao mês, por três meses, no regime 

de juros simples e no regime de juros compostos, com o emprego do eixo das setas,  que “é 

um diagrama composto por um eixo horizontal que funciona como uma escala de tempo, e 

setas verticais posicionadas sobre datas, indicando os valores em cada data” (NASSER, 2010, 

p. 21). A Figura 194 mostra o exemplo que o professor-pesquisador realizou na lousa 

juntamente com os participantes para explicar a diferença entre juros simples e juros 

compostos. 

 

 



260 
 

Figura 194: Exemplo realizado pelo professor-pesquisador e pelos participantes na lousa para 

explicar a diferença entre juros simples e juros compostos 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O professor-pesquisador solicitou que os participantes lessem o segundo e o terceiro 

parágrafo do texto da folha de atividade, sobre as diferentes de taxas de juros praticadas pelas 

instituições financeiras, para posteriormente responderem às questões de 1 a 6 propostos na  

atividade. O Quadro 117 mostra o texto sobre as diferentes taxas de juros. 
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Quadro 117: Texto sobre as diferentes taxas de juros 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O Quadro 118 mostra as respostas dadas pelos participantes para a primeira questão 

(Qual será o montante após 6 meses de uma única aplicação de R$ 100,00 numa caderneta 

de poupança?) da atividade Os juros no nosso dia a dia. (Obs.: fazer os cálculos 

considerando os rendimentos de 0,4% ao mês) 

 

Quadro 118: Respostas dadas pelos participantes para a primeira questão (Qual será o 

montante após 6 meses de uma única aplicação de R$ 100,00 numa caderneta de poupança?) 

da  atividade Os juros nossos do dia a dia 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Responderam corretamente utilizando o eixo das setas e uma 

calculadora eletrônica comum. 
16 45,7% 

Responderam corretamente, mas não explicaram como 

determinar o resultado obtido. 
8 22,8% 

Não responderam esse questionamento. 10 28,6% 

Ausentes da escola no dia da realização dessa atividade. 1 2,9% 

Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Por exemplo, a Figura 195 mostra a resposta dada pelo participante A09 para a 

primeira questão da atividade Os juros no nosso dia a dia. 
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Figura 195: Resposta dada pelo participante A09 para a primeira questão da atividade  Os 

juros no nosso dia a dia. 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O Quadro 119 mostra as respostas dadas pelos participantes para a segunda questão da 

atividade Os juros no nosso  dia a dia. 

 

Quadro 119: Respostas dadas pelos participantes para a segunda questão (Qual será o valor 

de uma dívida de R$ 100,00 de cheque especial após 6 meses?) da atividade Os juros no 

nosso dia a dia 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Responderam corretamente utilizando o eixo das setas e uma 

calculadora eletrônica comum. 
13 37,1% 

Responderam corretamente, mas não explicaram como 

determinaram o resultado obtido. 
9 25,7% 

Responderam equivocadamente a esse questionamento. 2 5,7% 
Não responderam esse questionamento. 10 28,6% 
Ausente da escola no dia da realização dessa atividade. 1 2,9% 
Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A Figura 196 e a Figura 197 mostram as respostas dadas pelos participantes A23 e 

A17, respectivamente, como exemplo de uma resposta correta e de uma equivocada. meses?  

 

Figura 196: Resposta correta dada pelo participante A23 para a segunda questão 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Figura 197: Resposta equivocada dada pelo participante A17 para a segunda questão 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O Quadro 120 mostra as respostas dadas pelos participantes para a terceira questão 

(Qual será o valor de uma fatura de cartão de crédito de R$ 100,00 após 6 meses se for pago 

mensalmente somente o valor mínimo? O valor mínimo é de 10% sobre o valor da fatura. 

Considerar a taxa de juros de 10% a. m.) da atividade Os juros no nosso dia a dia. 

 

Quadro 120: Respostas dadas pelos participantes para a segunda questão (Qual será o valor 

de uma fatura de cartão de crédito de R$ 100,00 após 6 meses se for pago mensalmente 

somente o valor mínimo?) da atividade Os juros no nosso dia a dia. 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentu

al 

Responderam corretamente utilizando o eixo das setas e uma 

calculadora eletrônica comum. 
11 31,4% 

Responderam corretamente o total pago em valor mínimo da 

fatura nos seis meses, mas não explicaram como determinam o 

resultado obtido e nem qual era o valor da fatura. 

8 22,8% 

Respondeu corretamente, mas não explicara como 

determinaram o resultado. 
1 2,9% 

Respondeu equivocadamente esse questionamento. 1 2,9% 

Não responderam esse questionamento. 13 37,1% 

Ausente da escola no dia da realização dessa atividade. 1 2,9% 

Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A Figura 198 e a Figura 199 mostram as respostas dadas pelas participantes A02 e A16 

para a questão 3. 
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Figura 198: Resposta dada pela participante A02 para a  questão 3 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Figura 199: Resposta dada pela participante A16 para a questão 3 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A análise dos dados das respostas dadas pelos participantes para a questão 4 (Explique 

porque você pensa que existe essa diferença entre os juros pagos pela caderneta de poupança 

e do cheque especial. Quem você acha que está sendo beneficiado com essa diferença nos 

juros? Explique a sua resposta.) da atividade Os juros no nosso dia a dia foi realizada para a 

primeira pergunta e para a segunda pergunta.  

O Quadro 121 mostra as respostas dadas ao primeiro item (Explique por que você 

pensa que existe essa diferença entre os juros pagos pela caderneta de poupança e do cheque 

especial. 
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Quadro 121: Respostas dadas pelos participantes para a questão Explique porque você pensa 

que existe essa diferença entre os juros pagos pela caderneta de poupança e do cheque 

especial 

Respostas dadas pelos Participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Essa diferença é porque no cheque especial somos nós que 

pagamos os juros para o banco e na caderneta de poupança é 

o banco que paga os juros para nós. 

10 28,5% 

A diferença é porque os bancos querem emprestar mais 

dinheiro para arrecadar mais juros. 
1 2,9% 

Essa diferença é porque as pessoas querendo facilitar a vida 

na correria do dia a dia fazem empréstimos e ficam 

endividadas. 

1 2,9% 

Essa diferença é porque o governo cobra o máximo de 

impostos possíveis no cheque especial e na caderneta de 

poupança aplica o mínimo possível. 

1 2,9% 

Porque os juros do cheque especial são bem mais altos do 

que os juros da caderneta de poupança. 
2 5,7% 

A diferença está na hora de pagar os juros para a gente. 1 2,9% 

Não responderam esse questionamento. 18 51,3% 

Ausente da escola no dia da realização dessa atividade. 1 2,9% 

Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O Quadro 122 mostra as resposta dos para a questão Quem você acha que está sendo 

beneficiado com essa diferença nos juros? Explique a sua resposta.  

 

Quadro 122: Respostas dadas pelos participantes para a questão Quem você acha que está 

sendo beneficiado com essa diferença nos juros? 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

O banco está sendo beneficiado com os lucros 

proporcionados pelos juros. 
4 11,4% 

A metade dos juros vai para o governo. 3 8,5% 

O governo está sempre sendo beneficiado, cobrando 

impostos muito altos dos brasileiros. 
1 2,9% 

Não responderam esse questionamento. 26 74,3% 

Ausente da escola no dia da realização dessa atividade. 1 2,9% 

Total 35 100% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A Figuras 200, a Figura 201 e a Figura 202 mostram as respostas dadas pelos 

participantes A14, A03 e A19, respectivamente. 
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Figura 200: Resposta dada pela participante A14 para  uma parte da questão 4 
 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Figura 201: Resposta dada pelo participante A03 para  uma parte da questão 4  

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Figura 202:  Resposta dada pelo participante A19 para  uma parte da questão 4 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O Quadro 123 mostra as respostas dadas pelos participantes para a questão 5 (Qual a 

importância de poupar parte do que recebemos?) da atividade Os juros no nosso dia a dia. 

 



267 
 

Quadro 123: Respostas dadas pelos participantes para a questão 5 (Qual a importância de 

poupar parte do que recebemos?) da atividade  Os juros no nosso dia a dia 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Prevenir para as futuras necessidades e assim não precisar realizar 

empréstimos. 
2 5,7% 

Prevenir para as futuras necessidades. 10 28,5% 
Para poder realizar compras à vista e para prevenir para as futuras 

necessidades. 
1 2,9% 

Para prevenir para as futuras necessidades e também porque no banco 

o montante do dinheiro aumenta com os juros. 
1 2,9% 

Para prevenir para as futuras necessidades e para se ter mais segurança. 1 2,9% 
Para economizar. 4 11,4% 
Não responderam esse questionamento. 15 42,8% 
Ausente da escola no dia da realização dessa atividade. 1 2,9% 
Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A Figura 203 e a Figura 204 mostram as respostas dadas pelos participantes A12 e A25 

para a questão 5. 

Figura 203: Resposta dada pela participante A12 para a questão 5 da atividade Os juros no 

nosso dia a dia 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Figura 204: Resposta dada pelo participante A25 para a questão  5 da atividade Os juros no 

nosso dia a dia 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O Quadro 124 mostra as respostas dadas pelos participantes para a questão 6 (O que 

devemos fazer para evitar dívidas?) a atividade Os juros no nosso dia a dia. 
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Quadro 124: Respostas dadas pelos participantes para a questão  6 (O que devemos fazer para 

evitar dívidas?) da atividade  Os juros no nosso dia a dia 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Pagar à vista. 4 11,3% 
Não realizar dívidas, pois o ser humano está viciado em compras. 3 8,5% 
Ter conhecimento, pedir orientação e tirar dúvidas. 1 2,9% 
Pagando à vista e nunca comprar fiado. 1 2,9% 
Pagar à vista e evitar o cartão de crédito. 1 2,9% 
Saber controlar o dinheiro e não realizar dívidas que não possa pagar. 2 5,7% 
Trabalhar mais, comprar menos e cancelar os cartões desnecessários. 1 2,9% 
Não comprar fiado e não comprar com juros. 1 2,9% 
Ser uma pessoa controlada, pode comprar, mas sempre pagar à vista 

para não ficar endividada. 
1 2,9% 

Não comprar com muitos juros. 1 2,9% 
Economizando. 1 2,9% 

Comprar sempre à vista e, se comprar fiado, sempre pagar em dia para 

não pagar juros. 
1 2,9% 

Não responderam para esse questionamento. 16 45,5% 
Ausente da escola no dia da realização dessa atividade. 1 2,9% 
Total 35 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A Figura 205 e a Figura 206 mostram as respostas dadas pelos participantes A02 e A19 

para a questão 6.  

 

Figura 205: Resposta dada pela participante A02 para a questão 6 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Figura 206: Resposta dada pelo participante A19 para  a  questão 6  

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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3.2.3.4.  Atividade 4: Avaliação bimestral  

A avaliação bimestral, obrigatória e individual, sem utilização da calculadora 

eletrônica e consulta a qualquer tipo de material didático-pedagógico,  foi realizada  em 10 de 

julho de 2013, no quarto e no quinto horário, início às 10h e término às 11h25. A análise dos 

dados mostra que 32 (91,4%) participantes estavam presentes e 3 (8,6%) participantes 

estavam ausentes das atividades escolares. 

Eram seis questões, as quatro primeiras relacionadas aos conteúdos matemáticos 

estudados no segundo bimestre e as duas últimas  relacionadas com Educação Financeira. O 

professor-pesquisador, o seu orientador e sua coorientadora optaram para analisar somente as 

duas últimas questões (quinta e sexta questões),  por estarem diretamente relacionadas com a 

questão de investigação desta pesquisa. 

O Quadro 125 mostra as respostas dadas pelos participantes para a quinta questão (Dê 

cinco sugestões para uma pessoa não se enrolar com as dívidas) da avaliação. É importante 

observar que as respostas não eram disjuntas, pois foi solicitado que cada participante 

fornecesse cinco sugestões para evitar as dívidas, portanto não houve a necessidade para a 

totalização dos resultados obtidos. 

 

Quadro 125: Respostas dadas pelos participantes para a quinta questão (Dê cinco 

sugestões para uma pessoa não se enrolar com as dívidas) da avaliação bimestral 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Pagar à vista. 15 42,9% 

Evitar compras com o cartão de crédito. 10 28,6% 

Não comprar fiado, não parcelar, dividir em menos parcelas. 12 34,3% 

Pagar as contas no dia certo. 8 22,9% 

Não fazer empréstimos bancários. 7 20,0% 

Fazer um controle financeiro para não gastar mais do que se ganha. 4 11,4% 

Comprar somente o que se pode pagar. 4 11,4% 

Ficar atento aos juros na hora de comprar parcelado. 4 11,4% 

Fazer uma poupança em dinheiro. 4 11,4% 

Não comprar o que não é necessário. 4 11,4% 

Não fazer contas altas. 4 11,4% 

Pagar em dia a fatura do cartão de crédito. 3 8,6% 

Pagar as dívidas. 3 8,6% 

Comprar os produtos mais econômicos. 2 5,7% 

Não deixar o nome ficar sujo, pois vai pagar juros. Não poder fazer compras 

em outros lugares, pois receberá cobranças. 
1 2,9% 

Não cair na lábia dos comerciantes. 1 2,9% 

Prestar atenção na hora de passar o cartão de crédito. 1 2,9% 

Economizar energia de luz, água e gás. 1 2,9% 

Pedir desconto. 1 2,9% 

Não forneceram sugestões. 5 14,3% 

Ausentes da escola no dia da realização da avaliação. 3 8,6% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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A Figura 207 e a Figura 208 mostram as sugestões dadas pelas participantes A02 e 

A08 para a quinta questão. 

 

Figura 207: Resposta dada pela participante A02 para a quinta questão da avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Figura 208: Resposta dada pela participante A08 para a quinta questão da avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Análise da sexta questão dessa prova bimestral. O Quadro 126 mostra as respostas 

dadas pelos participantes para a sexta questão (Escreva cinco maneiras de fazer economia) da 

avaliação bimestral. Ressalta-se que as respostas analisadas  não eram disjuntas. 
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Quadro 126: Respostas dadas pelos participantes para a sexta questão (Escreva cinco 

maneiras de fazer economia) da avaliação bimestral 

Respostas dadas pelos participantes 
N.º de 

participantes 
Percentual 

Economizar dinheiro. 9 25,7% 
Comprar somente o necessário. 8 22,9% 
Não fazer dívidas. Regular as contas. 8 22,9% 
Pagar à vista. 8 22,9% 
Não comprar coisas caras. Comprar produtos mais baratos. 7 20,0% 
Pesquisar antes de comprar. 6 17,1% 
Evitar cartão de crédito. 5 14,3% 
Pedir descontos. 4 11,4% 
Economizar energia, água, etc. 3 8,6% 
Antes de comprar olhar se os juros são altos. 3 8,6% 
Olhar as promoções. 2 5,7% 
Fazer um controle financeiro. Fazer um balanceamento das 

despesas. 
2 5,7% 

Comprar só que se consegue pagar. 2 5,7% 
Fazer o cálculo entre o preço e a quantidade. 1 2,9% 
Fazer planejamentos. 1 2,9% 
Fazer os cálculos das contas. 1 2,9% 
Ficar esperto na hora de comprar com o cartão de crédito. 1 2,9% 
Não fazer empréstimos no banco. 1 2,9% 
Conferir o preço antes de comprar. 1 2,9% 
Não forneceram sugestões de economizar. 10 28,6% 
Ausentes da escola no dia da realização da avaliação. 3 8,6% 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A Figura 209  as respostas dadas pelo participante A09 para a sexta questão da 

avaliação bimestral. 

 

Figura 209: Resposta dada pelo participante A09 para a sexta questão da avaliação bimestral 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Por fim, é importante ressaltar que informações importantes emergiram da análise dos 

dados coletados no questionário, no diário de campo e nos registros documentais dos três 

blocos de atividades. Elas  auxiliaram o professor-pesquisador na condução do processo de 

codificação e categorização dos dados qualitativos que foram quantificados com o objetivo de 

gerar subsídios que permitissem que a questão de  pesquisa fosse respondida  de acordo com 

os pressuposto do estudo misto (CRESWELL e PLANO CLARK, 2007), que foi adotado 

nesse estudo. 
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CAPÍTULO 4 

EM BUSCA DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE: INTERPRETANDO OS 

RESULTADOS 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar a interpretação dos resultados obtidos pela 

análise das informações das categorias a priori, das categorias mistas e das categorias que 

emergiram durante o levantamento dos dados qualitativos e quantitativos obtidos pelos  

instrumentos de coleta e pelo  processo de quantificação dos dados qualitativos. 

Ressalta-se que a fundamentação teórica utilizada e discutida na revisão de literatura 

serviu como um referencial importante para a análise e a interpretação desses dados. A fase 

do estudo quantitativo foi realizada com utilização da estatística descritiva, com o objetivo de 

apresentar, descrever, analisar e resumir as principais características dos dados quantitativos. 

Este capítulo é composto pelas seguintes seções:  

a) Pesquisa do Tipo Etnográfico 

b) Preparação dos Dados para  Elaboração das Categorias 

c) Transformando os Dados Qualitativos (QUAL) em Quantitativos (quan): A 

Quantificação dos Dados Qualitativos  

d) Categorizando os  Dados e as Informações: As Categorias Emergente, a Priori e 

Mista 

 

4.1.  Pesquisa do Tipo Etnográfico 

Para a interpretação dos resultados obtidos por meio da análise dos dados, utilizou-se a 

metodologia denominada pesquisa do tipo etnográfico, uma técnica empregada em 

investigações empíricas que são realizadas nas Ciências Humanas e Sociais. Essa técnica pode 

ser considerada como um método de análise textual das questões abertas, da transcrição dos  

registros documentais dos blocos de atividades e das observações registradas no diário de 

campo do professor-pesquisador. O objetivo da análise textual é fornecer sentido e significado 

para as informações contidas nos instrumentos de coleta de dados (GHIGLIONE e 

MATALON, 1995). 

A pesquisa do tipo etnográfico está direcionada para o estudo de temas educacionais, 

pois visa a compreender o processo educativo: 
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(…) a etnografia aplicada na área educacional possui determinados (...) 

requisitos da etnografia [que] não [são] – nem necessitam ser – cumpridos 

pelos investigadores das questões educacionais (...), como por exemplo, uma 

longa permanência do pesquisador no campo, o contato com outras culturas 

e o uso de amplas categorias sociais na análise de dados (ANDRÉ, 1995, p. 

28). 

Em vista do contexto, realizou-se uma adaptação do estudo etnográfico para esta 

pesquisa, pois foi desenvolvida na área educacional. Assim, o processo de coleta de dados foi 

importante para a obtenção dos resultados, sendo necessário que o relatório de pesquisa 

contivesse “(...) vinhetas narrativas, incluindo descrições minuciosas de lugares, pessoas, 

situações observados, descrições do que as pessoas fazem e dizem no seu dia a dia e citações 

literais de suas falas em entrevistas, depoimentos e documentos” (ANDRÉ, 1995, p. 118–

119). 

A abordagem também possibilitou a combinação de procedimentos diversificados para 

a coleta de informações,  visando à triangulação dos dados coletados e analisados. 

 

4.1.1.  As Fases do Estudo do Tipo Etnográfico 

A pesquisa do tipo etnográfico pode ser considerada como uma técnica de 

investigação para a descrição objetiva, sistemática e qualitativa dos dados quantitativos de 

uma pesquisa. A análise textual do conteúdo é uma técnica metodológica que permitiu que o 

professor-pesquisador analisasse e interpretasse as informações contidas nos dados coletados, 

favorecendo o conhecimento dos principais aspectos e características dos participantes deste 

estudo (MORAES, 1999). 

Contudo, para que a análise ocorresse de acordo com os pressupostos metodológicos 

propostos, o professor-pesquisador também se orientou pelo emprego das seguintes fases do 

estudo do tipo etnográfico: 

1) A elaboração de uma fundamentação teórica detalhada. 

2) A elaboração da problemática da pesquisa. 

3) O diálogo com a literatura. 

4) A formulação da questão de pesquisa. 

5) A sistematização dos dados. 

6) A elaboração de categorias a priori e mistas. 

7) A elaboração de categorias emergentes, que surgiram durante a análise dos dados. 

8) O trabalho de campo com observação direta e intensiva. 

9) A seleção dos dados necessários para responder à questão de  pesquisa. 

10) A elaboração do relatório de pesquisa. 
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4.2.  Da Preparação dos Dados para Elaboração das Categorias 

De posse dos dados coletados, o professor-pesquisador submeteu-os a um processo de 

preparação, identificando as diferentes informações que foram analisadas por meio da leitura 

dos instrumentos de coleta de dados. O professor-pesquisador utilizou esse procedimento 

metodológico para decidir quais dados estavam de acordo com os objetivos propostos nesta 

pesquisa, para  o início da codificação. Essas informações foram obtidas nas respostas dadas 

pelos participantes durante o trabalho de campo. A organização dessas informações também 

serviu como ponto de partida para a elaboração das atividades propostas neste estudo.  

A preparação dos dados coletados ocorreu durante o desenvolvimento da  pesquisa, 

sendo que os dados quantitativos e os qualitativos foram coletados simultaneamente conforme 

o design do estudo misto (CRESWELL e PLANO CLARK, 2007). Esta etapa da análise 

textual do conteúdo permitiu que o professor-pesquisador preparasse e transformasse os dados 

brutos em informações qualitativas importantes para serem analisadas e interpretadas 

(MORAES, 1999) na busca de resposta à questão de pesquisa. 

Com o término da preparação e da análise dos dados coletados na parte empírica, o 

professor-pesquisador submeteu-os a um processo rigoroso de classificação. Assim, por meio 

da leitura e releitura cuidadosa dos dados constantes nos instrumentos de coleta de dados, ele 

iniciou o processo de categorização por meio da definição de palavras, frases ou expressões, 

de acordo com a natureza da problematização do estudo, dos objetivos da pesquisa e do tipo 

de instrumentos de coleta que foram analisados (MARQUES, 1999). Durante a etapa de 

quantificação dos dados qualitativos, o professor-pesquisador definiu as palavras, as frases e 

as expressões em subcategorias para que, posteriormente, procedesse à categorização 

(CRESWELL e PLANO CLARK, 2007). 

Durante o processo de codificação, o professor-pesquisador isolou palavras, frases e 

expressões para análise, a fim de submetê-las à classificação. Esse procedimento foi realizado 

pela reescrita de cada uma dessas unidades em um quadro definido por subcategorias para, 

depois de individualizadas e isoladas, classificá-las. Periodicamente, o professor-pesquisador 

retornava aos instrumentos de coleta de dados para explorar, de  maneira mais completa e 

ampla, o sentido e o significado dessas unidades. Após a identificação e codificação, o 

professor-pesquisador passou para a categorização das informações levantadas por esses 

instrumentos. 

A categorização é um processo metodológico que agrupa as informações por meio de 

características comuns existentes entre os dados coletados, podendo ser entendida como um 
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processo que visa à redução dos dados por meio dos quais as categorias representam as 

características importantes e os aspectos relevantes dos dados que foram analisados 

(OLABUENAGA e ISPIZÚA, 1989). Por exemplo, os dados podem ser classificados por 

semelhança ou analogia por meio de critérios previamente estabelecidos e definidos no 

processo metodológico. Esses critérios podem ser classificados como semânticos, que 

originam categorias temáticas, ou sintáticos, que definem essas categorias de acordo com  

verbos, adjetivos ou substantivos que estão presentes nos dados (MORAES, 1999). Neste 

estudo, o professor-pesquisador utilizou critérios semânticos, pois realizou agrupamentos de 

categorias temáticas. 

Após a definição das categorias temáticas, houve necessidade de que o professor-

pesquisador apresentasse e comunicasse os resultados da pesquisa. Como foi utilizada a 

metodologia mista, a descrição desses resultados foi realizada de maneira quantitativa e 

qualitativa. Assim, na abordagem quantitativa foi utilizada a estatística descritiva, que 

envolveu a organização de tabelas, quadros e gráficos com a apresentação das categorias 

temáticas, bem como a computação da frequência e percentual das palavras, frases e 

expressões que compuseram  as subcategorias. 

O aspecto quantitativo das respostas dadas pelos participantes para os registros 

documentais dos blocos de atividades auxiliou o professor-pesquisador a obter uma visão 

geral de como os participantes se relacionaram com os conteúdos propostos pela Educação 

Financeira, no desenvolvimento da cidadania por meio da perspectiva do Programa 

Etnomatemática. Essa abordagem possibilitou que o professor-pesquisador, por meio da 

análise textual de conteúdo dessas atividades, determinasse as categorias temáticas, como   a 

categoria  Contextualizar o Ensino da Matemática. 

Por outro lado, na abordagem qualitativa, a descrição de cada uma das categorias 

temáticas foi elaborada por meio da produção de um texto-síntese, que expressou o conjunto 

de significados presentes nas subcategorias incluídas em cada uma das categorias. O 

professor-pesquisador também utilizou citações diretas, retiradas dos dados coletados no 

decorrer do estudo. 

Dessa maneira, a descrição dos dados foi importante para a análise textual do conteúdo 

constante nos instrumentos de coleta de dados, pois expressou significados captados e 

intuídos nos conteúdos analisados. Essas descrições serviram para promover a continuidade 

do desenvolvimento da parte empírica do estudo, pois as descrições e as análises dos dados 

qualitativos e quantitativos, realizadas simultaneamente, eram necessárias para a 
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concretização da etapa seguinte da pesquisa e a continuidade do trabalho de campo 

(CRESWELL e PLANO CLARK, 2007),  de acordo com os pressupostos do estudo misto. 

Por fim, houve necessidade de que a análise desses conteúdos não se limitasse à 

descrição dos dados, pois foi importante compreender, de maneira mais profunda, as 

informações constantes nos dados coletados por meio da análise e interpretação (MORAES, 

1999). Neste estudo, a interpretação dos resultados foi realizada mediante a exploração dos 

significados expressos nas categorias temáticas, com o auxílio da fundamentação teórica 

discutida na revisão de literatura. 

 

4.3.  Transformando os Dados Qualitativos (QUAL) em Quantitativos (quan): A 

Quantificação dos Dados Qualitativos 

Para que o processo de categorização pudesse ocorrer, surgiu a necessidade de  

quantificar os dados qualitativos (CRESWELL e PLANO, 2007). Por meio dessa 

quantificação, foi possível verificar as categorias temáticas que emergiram dos dados, como  

Ação Pedagógica da Educação Financeira. 

A quantificação dos dados qualitativos foi realizada por meio da contagem da 

frequência das palavras em cada um dos instrumentos de coleta de dados. O Quadro 127 

mostra a quantificação dos dados qualitativos constantes nos instrumentos de coleta de dados 

utilizados, no qual se destacam as categorias temáticas. 

 

Quadro 127: Quantificação dos dados qualitativos coletados por frequência de palavras 

Categorias 

Temáticas 
Palavras Questionário 

Bloco  

Ativ. 1 

Bloco 

Ativ.2 

Bloco 

Ativ.3 
Total (%) 

 

 

 

Ação Pedagógica  

da 

Educação 

Financeira 

Grupo, dupla, 

discussão, debate, 

dinâmicas, curriculares, 

diálogos, interessantes, 

motivadoras, aprender, 

saber, conhecer, 

propagandas, resolução 

de problemas, práticas, 

calcular. 

 

 

 

 

 

 

87 

 

 

 

 

 

 

262 

 

 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

 

132 

 

 

 

 

 

 

631 

 

 

 

 

 

 

17,38 

 

 

 

 

 

 

Educação  

Financeira 

Calcular, adição, 

porcentagem, 

subtração, 

multiplicação, divisão, 

máximo, mínimo, 

quantidade, juros, 

depositar, impostos, 

empréstimos, montante, 

dívida, preço, desconto. 

 

 

 

 

 

 

105 

 

 

 

 

 

 

208 

 

 

 

 

 

 

528 

 

 

 

 

 

 

340 

 

 

 

 

 

 

1.181 

 

 

 

 

 

 

32,53 
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Cidadania 

Pesquisar, verificar, 

refletir, observar, 

comparar, 

desvantagem, concluir, 

depende, conceitos, 

economizar, poupar, 

lucro, ganhar, prejuízo, 

governo, vantagem, 

procedimentos, 

qualidade 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

207 

 

 

 

 

 

69 

 

 

 

 

 

79 

 

 

 

 

 

371 

 

 

 

 

 

10,21 

 

 

 

 

Contextualizar o 

Ensino da 

Matemática 

Cotidiano, transações 

comerciais, 

contextualizar, 

contexto, cartão, 

promoção, embalagem, 

comércio, 

supermercado, vendas, 

contas, dinheiro, 

comprar, banco, cobrar, 

pagar, produto. 

 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

563 

 

 

 

 

 

 

205 

 

 

 

 

 

 

440 

 

 

 

 

 

 

1.247 

 

 

 

 

 

 

34,34 

Perspectiva 

Sociocultural da 

História da 

Matemática 

História, História da 

Matemática, escribas, 

historiadores. 
0 22 9 3 34 0,94 

Tecnologias e 

Calculadora 

Calculadora, 

tecnologias, 

celular, rapidez. 

29 51 44 43 167 4,60 

Total  276 1.313 1.005 1.037 3.631 100,0 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A elaboração do Quadro 127 foi realizada por meio da contagem das palavras que 

emergiram dos dados obtidos pelos instrumentos de coleta. Essas palavras foram 

quantificadas conforme a frequência com que apareciam em cada um desses instrumentos, 

para que se pudessem definir as categorias temáticas. Nesse sentido, os “pesquisadores 

normalmente implementam essa estratégia pela simples contagem da frequência de ocorrência 

de códigos específicos” (CRESWELL e PLANO CLARK, 2007, p. 188, tradução própria). É 

importante esclarecer que as palavras foram contadas independentemente de terem sido 

utilizadas mais de uma vez pelos participantes. Ressalta-se que a quantificação dos dados 

qualitativos foi realizada manualmente pelo professor-pesquisador, visando à  familiarização 

com os dados coletados. 

Após a contagem, o professor-pesquisador organizou as palavras em categorias 

temáticas, conforme mostra a primeira coluna  do Quadro 127. Este também mostra o número 

de ocorrência das palavras em cada instrumento de coleta de dados, sendo que as suas duas 

últimas colunas apresentam, respectivamente, a frequência total de cada palavra e o seu 

percentual em relação ao total de 3.631 palavras que emergiram dos dados coletados. É 

importante enfatizar que, após a quantificação dos dados qualitativos, algumas palavras foram 
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desconsideradas por não pertencerem a nenhuma das categorias mistas e emergentes, sendo, 

portanto, sem relevância para a interpretação dos resultados provenientes da análise dos dados 

(MORAES, 1999). 

Nesse direcionamento, o Quadro 128 mostra a quantificação dos dados qualitativos 

referentes às frases e expressões obtidas  nos instrumentos  de coleta.  

 

Quadro 128: Quantificação dos dados qualitativos coletados por frequência de frases ou 

expressões 

 

Categorias Frases ou expressões Quest. 
Bloco 

Ativ. 1 

Bloco 

Ativ. 2 

Bloco 

Ativ. 3 
Total (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cidadania 

 

Comprar mais barato 1 129 6 4 140 10,85 

Pagar menos 0 82 1 9 92 7,13 

Melhor opção para comprar 0 85 0 0 85 6,59 

É vantajoso comprar 2 19 0 0 21 1,63 

É preferível comprar 0 17 0 0 17 1,32 

É mais fácil comprar 4 7 0 0 11 0,85 

Rende mais 0 14 0 0 14 1,09 

Verificar a quantidade 0 104 0 0 104 8,06 

Saber economizar dinheiro 1 45 32 31 109 8,45 

Não comprar 0 1 0 16 17 1,32 

Mais econômica 1 109 0 1 111 8,60 

Lucrar mais 4 13 0 1 18 1,40 

Gastar menos 5 18 4 14 41 3,18 

Melhor alternativa 13 5 1 0 19 1.47 

Ser enganado, passado para trás, 

passar a perna, tomar calote, tirar 

vantagem 

0 14 13 1 28 2,17 

Ficar esperto para não ser roubado 

em propaganda falsa 
5 12 12 2 31 2,40 

Pagar as compras à vista, no dia 

certo ou adiantado 
4 0 6 52 62 4,81 

Comprar somente o necessário 0 0 0 13 13 1,01 

Pagar as dívidas sem preocupação 4 5 0 3 12 0,93 

Evitar juros com o cartão de crédito 0 4 0 32 36 2,79 

Não comprar fiado 1 1 1 8 11 0,85 

Não fazer dívidas com empréstimo 

no banco 
13 10 12 9 44 3,41 

Fazer o orçamento para controlar as 

finanças, os gastos e o salário. 
0 6 0 16 22 1,71 

 

 

 

 

Educação 

Financeira 

Valor da dívida 0 0 0 23 23 1,78 

Juros simples 0 0 0 17 17 1,32 

Juros compostos, juros sobre juros 0 0 0 25 25 1,94 

Caderneta de poupança 0 0 0 34 34 2,63 

Cheque especial 0 0 0 12 12 0,93 

Cálculo mental 11 16 10 13 50 3,88 

Pagar imposto e juros 0 0 14 0 14 1,08 

Rapidez nos cálculos com 

calculadora 
27 20 10 0 57 4,42 

Total  96 736 122 336 1.290 100,0 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Dessa maneira, a quantificação dos dados qualitativos constante nas respostas dadas 

para as questões abertas foi realizada de duas maneiras, com o objetivo de garantir a 

triangulação, a validade, a fidedignidade e a interpretação dos resultados obtidos na análise 

dos. É importante esclarecer que a opção do professor-pesquisador para quantificar os dados 

qualitativos de duas maneiras estava baseada na metodologia do estudo misto (CRESWELL e 

PLANO CLARK, 2007). 

Assim, a análise e interpretação dos dados foram realizadas simultaneamente, com os 

dois conjuntos de dados coletados. Os dados qualitativos foram quantificados e analisados 

qualitativamente, sendo apresentados com a utilização de quadros. O objetivo dessa 

abordagem foi fornecer, por meio da quantificação dos dados qualitativos e do diálogo dos 

resultados da análise com a literatura proposta, a interpretação dos resultados obtidos durante 

o processo da análise.  

Portanto o professor-pesquisador descreveu e analisou os dados coletados desde o 

início da pesquisa de campo, para a obtenção de informações mais precisas com relação ao 

desenvolvimento da cidadania nos participantes. Em vista disso, os dados e as informações 

obtidas nos processo de coleta foram utilizados para constatar a conexão entre o 

desenvolvimento da cidadania dos participantes e a utilização dos conteúdos da Educação 

Financeira, com  atividades elaboradas na perspectiva do Programa Etnomatemática. 

 

4.4.  Categorizando os Dados e as Informações: As Categorias a Priori, Emergentes e 

Mistas 

Categorias a priori são as existentes na literatura, definidas e assumidas pelos 

pesquisadores antes da realização da análise dos dados. Categorias emergentes são as que 

surgem da análise dos dados coletados durante a condução de determinada pesquisa 

(MORAES, 2003). Categorias mistas são as definidas anteriormente que também emergem 

durante o processo de análise de dados por meio da incorporação das categorias a priori e 

emergentes. 

Dessa maneira, é importante enfatizar que, após a organização, codificação e 

classificação dos dados e informações coletadas, houve  necessidade da elaboração desses três 

tipos de categorização, embora, inicialmente, só as categorias a priori e as emergentes fossem 

ressaltadas no processo metodológico. 

As fases de coleta e análise de dados e a interpretação dos resultados foram guiadas 

pela questão de investigação deste  estudo: 
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Quais são as possíveis contribuições que a Etnomatemática e a perspectiva 

sociocultural da História da Matemática podem trazer para a formação da cidadania 

dos alunos de uma turma do 8.º ano de uma escola pública de uma cidade da 

microrregião de Sete Lagoas (MG) por meio do ensino e aprendizagem de conteúdos 

da Educação Financeira? 

 

 A partir da questão de pesquisa, 7 categorias temáticas foram elaboradas para auxiliar 

na interpretação dos dados e informações coletadas e analisadas: 

a)  1 categoria a priori: Etnomatemática. 

b)  3 categorias emergentes: Ação Pedagógica da Educação Financeira, 

Contextualizar o Ensino da Matemática,  Tecnologias e Calculadoras. 

c) 3 categorias mistas: Educação Financeira, Cidadania ,  Perspectiva Sociocultural 

da História da Matemática. 

As categorias a priori, emergentes e mistas serviram como um guia para que a questão 

de pesquisa pudesse ser respondida, pois constituíram elementos de organização de textos que 

produziram as descrições e as interpretações dos dados e informações que foram coletadas e 

analisadas, estando também baseadas nas teorias que fundamentaram esta pesquisa. 

Apresenta-se a descrição de cada uma das categorias temáticas de acordo, pois, com as 

teorias que fundamentaram este estudo teórica e metodologicamente. 

 

4.4.1.  Etnomatemática 

A trajetória percorrida pelo professor-pesquisador o direcionou para o Programa 

Etnomatemática ao buscar informações no cotidiano dos alunos para a elaboração de 

atividades matemáticas curriculares. Assim, foram reveladas ideias e procedimentos que 

podiam ser embasados na perspectiva do Programa Etnomatemática. Em concordância com 

esse ponto de vista, a análise dos dados mostra que 15 (42,9%) participantes responderam que 

existia relacionamento entre o conhecimento aprendido na escola e o conhecimento utilizado 

para resolver os problemas relacionados com atividades comerciais e financeiras realizadas 

diariamente. Por exemplo, o participante  A29 afirmou: “tudo a ver, porque as mesmas contas 

que a gente faz no comércio a gente faz na escola”. E a participante A40:  “os conhecimentos 

são quase iguais”. 

A análise dos dados do questionário aplicado no início desta pesquisa mostra que 20 

(57,1%) participantes acompanhavam outro familiar na realização das compras, indicando que 
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a atividade de realizar compras era parte integrante do cotidiano da maioria dos participantes. 

Esse resultado possibilitou que o professor-pesquisador, direcionado pelos pressupostos do 

Programa Etnomatemática, planejasse  as atividades desenvolvidas como um elo entre as 

atividades vivenciadas pelos participantes em seu cotidiano e os conteúdos matemáticos 

ensinados na escola. 

Por outro lado, as salas de aula podem proporcionar o encontro de conhecimentos 

diferentes por meio do qual os saberes adquiridos fora da escola se encontram com os saberes 

adquiridos no ambiente institucional (D’AMBROSIO, 1997): “saberes diferentes se 

completam e, mutuamente, podem contribuir para a elaboração de novos conhecimentos” 

(LUCENA, 2004, p. 55). Portanto o conhecimento cotidiano também podia subsidiar a 

aquisição do conhecimento escolar: 

Ao transitar entre os dois campos conceituais – cotidiano e científico – o 

professor deve possibilitar ao aluno o domínio pleno do processo histórico 

da gênese de cada campo, pois, tanto os cotidianos quanto os científicos 

possuem suas razões lógicas e históricas de existência. Eles têm uma história 

como protagonista e contextos de formação diferentes (DAMAZIO, 2004, p. 

97). 

Por outro lado, a  análise também mostra que 10 (28,6%) participantes  disseram que a 

diferença existente entre o conhecimento escolar e o conhecimento utilizado na resolução de 

problemas cotidianos estava  relacionada com o emprego das calculadoras no cômputo dos 

cálculos a serem efetuados com a utilização das operações matemáticas. Por exemplo, o 

participante A07 disse;  “apesar de a conta ser a mesma, o que diferencia que eu uso celular e 

na escola não”. O  participante A11 afirmou: “contas como subtração e divisão”. De uma 

maneira mais enfática, 2 (5,7%) participantes responderam que esses conhecimentos eram  

completamente diferentes. A participante A18 respondeu: “o tipo de contas  na loja é diferente 

de operações  na escola”. Contudo, apesar de alguns estudos mostrarem que existe dicotomia 

entre os saberes acadêmicos e os cotidianos (BANDEIRA; 2004; MAIER, 1991; SCRIBNER, 

1984), é necessário enfatizar que a escolas devem 

(...) aprender com os processos educacionais informais e incluir em seu 

cotidiano aspectos da educação informal: sair do espaço sala de aula e 

observar o meio à sua volta; escutar e discutir diferentes possibilidades de 

solução dos problemas do cotidiano (MONTEIRO e POMPEU JR., 2001, p. 

58). 

As atividades matemáticas realizadas durante a condução do trabalho de campo   

tiveram como destaque a busca do diálogo entre o conhecimento produzido no currículo 

matemático acadêmico e  as atividades realizadas externamente ao contexto escolar. Essas 
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atividades contribuíram para o enriquecimento do conhecimento matemático, bem como para 

a valorização da contextualização da Matemática escolar em relação ao conhecimento 

desenvolvido no cotidiano. Essa abordagem está relacionada com a dimensão epistemológica 

do Programa Etnomatemática,  em que a geração, organização e difusão do conhecimento e 

seu o retorno aos responsáveis por esta produção desenvolve um ciclo dinâmico. 

Em uma das discussões realizadas nas atividades propostas neste estudo,  relacionada 

com o tema O Elo Perdido, o professor-pesquisador mostrou aos participantes que, durante 

muito tempo, os ensinamentos proporcionados pela Matemática eram vinculados com as 

práticas realizadas no dia a dia, principalmente as  relacionadas com as práticas comerciais e 

financeiras, mas que, ao longo da história,  houve  rompimento dessa conexão. Por exemplo, a 

interação da cultura egípcia com o meio-ambiente acontecia pela necessidade de 

desenvolvimento de técnicas aritméticas e geométricas  necessárias para a medição das terras 

ao longo das margens do Rio Nilo (ROSA e OREY, 2005). Essa abordagem estava 

relacionada com dimensão histórica do Programa Etnomatemática, pois o conhecimento 

matemático se constrói a partir das interpretações do conhecimento matemático 

historicamente construído  pelos membros dos grupos culturais com relação às origens do 

conhecimento moderno. 

No contexto da Educação Financeira, a perspectiva do Programa Etnomatemática   

está relacionada com o desenvolvimento de atividades curriculares relacionadas com o 

comércio e com as finanças, pois possibilitam a análise comparativa de preços, o pagamento 

de contas, a análise do conteúdo das propagandas e o entendimento da cobrança de impostos, 

portanto auxiliam os professores na elaboração de material didático para as atividades 

propostas em sala de aula (D’AMBROSIO, 2001). Por exemplo, com relação ao 

procedimento adotado para o pagamento das contas, a interpretação da análise dos dados 

mostra que os pais ou responsáveis de 17 (48,6%) participantes conferiam as contas e 

entendiam como foi realizado o cálculo do desconto ou dos juros, 3 (8,6%) disseram que 

conferiam as contas, mas não entendiam como o cálculo do desconto ou dos juros foi 

realizado e os pais ou responsáveis de 13 (37,1%) participantes forneceram motivos diversos 

ao afirmar que nunca conferiam  as contas. Por exemplo, a participante A18 respondeu: “não 

tenho paciência”. O participante A09 afirmou: “eu não gosto”. Dessa maneira, um 

componente relevante do Programa Etnomatemática é possibilitar uma visão crítica da 

realidade, utilizando instrumentos de natureza matemática para analisar reflexivamente os 

fenômenos que os alunos enfrentam no cotidiano. 
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Esta proposta de ensino pode encorajar os professores a examinar com os seus alunos 

os métodos e as maneiras diferenciadas para a conceituação do conhecimento matemático 

(POWELL e FRANKSTEIN, 1997), pois está relacionado com a utilização de práticas 

exercidas externamente ao ambiente escolar. Dessa maneira, muitos conteúdos matemáticos 

exigem um esforço dos professores para justificá-los para os alunos, pois não possuem uma 

relação direta com o cotidiano ou com a  cultura. Por exemplo, em uma discussão sobre a 

comparação de preço e conteúdo de produtos encontrados nos supermercados, a participante 

A10 comentou: “a embalagem das batatas é grande, mas quando abrimos o pacote só tem um 

pouquinho lá dentro”. Em seguida, o professor-pesquisador perguntou: “Se você ao abrir o 

pacote e achar que tem menos produto do que o anunciado na embalagem (...) e pedir a um 

funcionário do supermercado para conferir o peso em uma balança e verificar que o peso da 

mercadoria está abaixo do anunciado na embalagem, o que você faz?”. O participante A19 a 

respondeu: “não compro mais esse produto”. Já o participante A09 acrescentou: “eu 

denuncio”. Então o professor-pesquisador perguntou: “Para quem e onde que vocês 

denunciariam?” O participante A09 respondeu: “PROCON”. O professor-pesquisador 

comentou: “PROCON é o lugar certo para reclamar”. Assim, um dos principais objetivos do 

ensino e aprendizagem em matemática deve ser o desenvolvimento de ações educacionais que 

possibilitem aos alunos a aquisição de conhecimentos matemáticos “essenciais para seu 

exercício de todos os direitos e deveres intrínsecos à cidadania” (D’AMBROSIO, 2009, p. 

66).  

A abordagem pedagógica estava, pois, relacionada com a dimensão conceitual do 

Programa Etnomatemática, que estuda a relação entre os sistemas de conhecimentos 

compostos pelos fazeres e saberes dos membros de determinado grupo cultural que 

desenvolvem comportamentos e conhecimentos que visam à sobrevivência e à transcendência. 

Esses comportamentos e conhecimentos são desenvolvidos socialmente e retroalimentam a 

construção do conhecimento matemático, bem como as estruturações criadas como soluções 

para os possíveis problemas enfrentados no dia a dia, podendo delinear um caminho para o 

desenvolvimento de uma Educação Matemática cidadã. Nesse direcionamento, para ampliar a 

compreensão da realidade e de mundo dos alunos, é fundamental que as escolas promovam  a 

interação com as próprias práticas cotidianas. Contudo, caso os professores entendam que 

essa interação não é  possível de ser realizada, a Matemática se apresenta apenas como uma 

disciplina que possibilita a resolução de questões de ordem prática, que não possuem sentido e 

significado para os alunos. 
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Um dos possíveis caminhos para superar esse impasse educacional está relacionado 

com o emprego de ações pedagógicas elaboradas com base no contexto sociocultural dos 

alunos. Diante dessa perspectiva, os objetivos do processo educacional e a utilização dos 

conteúdos curriculares da Matemática devem variar de acordo com a realidade social, com o 

contexto cultural e com as necessidades, as aspirações e os anseios dos alunos. Assim, como a 

Matemática está presente no cotidiano, é preciso 

Basear-se em propostas que valorizem o contexto sociocultural do educando, 

partindo de sua realidade, de indagações sobre ela, para a partir daí definir o 

conteúdo a ser trabalhado, bem como o procedimento que deverá considerar 

a matemática como uma das formas de leitura de mundo (MONTEIRO e 

POMPEU JR., 2003, p. 38). 

A interpretação da análise dos dados deste estudo reforça a necessidade de que,  na 

atual conjuntura social, política, econômica e ambiental da sociedade, se torna fundamental 

que os professores busquem novas propostas curriculares necessárias para o desenvolvimento 

da ação pedagógica em sala de aula. Essas propostas educacionais são importantes para 

reafirmar a sala de aula como ambiente adequado para a aquisição do conhecimento 

matemático, do convívio, da interação e da participação ativa nas atividades propostas, que 

visam a possibilitar aos alunos o acompanhamento dos avanços científicos e tecnológicos da 

sociedade. 

O conhecimento matemático é considerado como um saber prático, produzido 

histórica e culturalmente nas práticas socioculturais e tem como ponto de partida a resolução 

dos problemas encontrados nas atividades realizadas diariamente. Essa abordagem utiliza uma 

relação dialógica entre os professores e alunos e confirma a utilidade desse conhecimento na 

prática. Em uma das atividades do registro documental, por exemplo, os participantes foram 

indagados sobre a utilidade do conhecimento matemático. A análise dos dados mostra que 13 

(37,2%) participantes responderam que esse conhecimento era útil para auxiliar no 

entendimento de situações comerciais e financeiras que enfrentam diariamente. A participante 

A08 comentou a utilidade desse conhecimento: “para saber se o que está sendo cobrado é 

justo e se o que está sendo descontado também”. Em concordância com esse ponto de vista o 

participante A17 confirmou: “sim, para quando eu for pagar uma conta eu possa saber se a 

conta tem juros ou descontos em mercadorias ou contas”. Portanto a possibilidade do 

desenvolvimento da cidadania pode se materializar por meio da elaboração de atividade 

curriculares contextualizadas devido ao caráter sociocultural de ensino e aprendizagem em 

Matemática, pois os fundamentos educacionais devem estar alinhados com situações-

problema cotidianas. 

http://www.infoescola.com/matematica/a-etnomatematica-e-seus-pressupostos-historicos/
http://www.infoescola.com/matematica/a-etnomatematica-e-seus-pressupostos-historicos/
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Por conseguinte é importante que se verifique a relação existente entre a Matemática 

utilizada e a Matemática escolar, procurando possíveis caminhos que valorizem os saberes, os 

fazeres e o ambiente sociocultural dos alunos. O objetivo principal dessa abordagem é 

possibilitar a apropriação de novos conhecimentos matemáticos por meio da elaboração de 

atividades relacionadas a participação ativa dos alunos na sociedade. É importante ressaltar 

que, neste estudo, a expressão questões do cotidiano refere-se a  fenômenos que lidam com a 

rotina diária dos alunos, como a leitura e interpretação crítica das propagandas e dos 

noticiários de jornais, revistas e televisão, bem como o envolvimento reflexivo com a gestão 

da economia pessoal relacionada com o orçamento familiar (D’AMBROSIO, 2004). 

O emprego de conteúdos da Educação Financeira acoplado com a utilização da 

perspectiva do Programa Etnomatemática possibilitou a extração de informações do cotidiano 

dos alunos para a elaboração das atividades propostas, sempre considerando 

(...)  a  matemática [como] algo vivo, lidando com situações reais no tempo 

[agora] e no espaço [aqui]. E, através da crítica, questionar o aqui e agora. 

Ao fazer isso, mergulhamos nas raízes culturais e praticamos dinâmicas 

culturais. Estamos, efetivamente, reconhecendo na educação a importância 

das várias culturas e tradições na formação de uma nova civilização, 

transcultural e transdisciplinar (D’AMBROSIO, 2001, p. 47). 

De acordo com essa asserção, existe a necessidade da proposição do desenvolvimento 

de uma Educação Matemática que reflita criticamente sobre os problemas enfrentados no 

presente e que tenha também uma proposta pedagógica para o futuro, pois esse tipo de 

educação deve ser amplo e contextualizado para que os alunos possam entender e 

compreender os fenômenos que ocorrem no cotidiano e praticar amplamente a cidadania na 

sociedade na qual estão inseridos. Esse contexto possibilitou a elaboração de atividades sobre 

juros compostos relacionadas com   

a)   juros da caderneta de poupança, sendo que 24 (68,5%) participantes determinaram 

a resposta correta para essa situação-problema. 

b)   dívida do cheque especial, sendo que 22 (62,8%) participantes determinaram a 

resposta correta para essa situação-problema. 

c)  fatura de um cartão de crédito, sendo que 20 (57,1%) participantes determinaram a 

resposta correta para essa situação-problema. 

Essa abordagem está relacionada com a dimensão educacional, pois a Matemática 

acadêmica e contextualizada não perde a  relevância no desenvolvimento de alunos criativos, 

críticos e reflexivos, sendo parte integrante de outros conhecimentos matemáticos, que 

também são importantes para a constituição da sociedade contemporânea. Assim, o Programa 
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Etnomatemática assume uma proposta pedagógica na qual a Matemática é considerada como 

um campo de conhecimento vivo, transcultural e transdisciplinar. 

Dessa maneira, os conteúdos matemáticos explorados nas atividades comerciais 

presentes no cotidiano podem proporcionar aspectos positivos para a contextualização da 

Matemática. Nesse direcionamento, o ensino e aprendizagem podem ser enriquecido pela 

inserção de aspectos interessantes das atividades matemáticas utilizadas no cotidiano, como 

quantificar e medir. Por exemplo, o participante A21 justificou-se:  “a gente aprende como se 

faz conta em supermercado e como uma coisa que contém mais ml é melhor do que comprar 

separado, porque podemos guardar mais dinheiro”. 

Portanto o principal objetivo da atividade Razão e Proporção no Supermercado, foi 

auxiliar os participantes a desenvolver o conceito de razão e proporção por meio da 

comparação entre embalagens, para perceber a validade da propriedade fundamental das 

proporções. A análise dos dados coletados na atividade mostra que, em média, 25 (71,4%) 

participantes determinaram a solução correta para as duas situações-problema propostas, 

relacionadas com produtos pesquisados durante a Visita ao Supermercado. Essa abordagem 

está relacionada com a dimensão cognitiva do Programa Etnomatemática, que se concentra 

nas manifestações matemáticas desenvolvidas pela humanidade como comparar, classificar, 

quantificar, medir, explicar, generalizar, modelar e avaliar. 

Com a perspectiva do Programa Etnomatemática, sugere-se que o trabalho pedagógico 

a ser realizado com os conteúdos da Educação Financeira no Ensino Fundamental seja  

entendido como um conjunto de estratégias e técnicas que podem ser aplicadas em outras 

áreas do conhecimento. Assim, a Etnomatemática pode auxiliar os alunos a entender 

conhecimentos matemáticos aplicados em diversos contextos, como a Educação Financeira, 

que pode ser considerada como uma ferramenta que pode auxiliar os alunos a entender o 

mundo no qual estão inseridos. 

De acordo com esse ponto de vista, a aquisição do conhecimento torna-se um requisito 

básico para a inserção dos alunos na sociedade. Essa abordagem está relacionada com a 

dimensão política do Programa Etnomatemática, que se alia fundamentalmente à 

reestruturação e ao fortalecimento das raízes culturais dos alunos, pois tem como papel o 

reconhecimento e o respeito à história, à tradição, ao pensamento de outras culturas, 

excluindo a prática seletiva que comumente tem servido de caracterização à pertinência da 

matemática na  sociedade. Por exemplo, na análise dos dados do questionário aplicado no 

início desta pesquisa, verificou-se que 23 (65,7%) participantes afirmaram que a  família 
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realizava as compras com o pagamento à vista, indicando uma tradição que podia ser 

considerada  uma raiz cultural.  

O professor-pesquisador desenvolveu atividades que fortaleceram essa raiz. Por 

exemplo, na prova bimestral aplicada em 10 de julho de 2013, foi pedido para indicar cinco 

maneiras para se evitarem dívidas. A análise desses dados mostra que 15 (42,9%) 

participantes indicaram a realização das compras à vista. E a participante A02 indicou: “pagar 

à vista e evitar o cartão de créditos”. 

Como a Etnomatemática pode ser definida como a arte, a habilidade e a técnica de 

explicar, lidar, entender, conviver e agir na realidade de acordo com contextos naturais, 

culturais e sociais e econômicos distintos (D’AMBROSIO, 1993), ela relaciona o 

conhecimento dos  alunos com o seu contexto histórico, social e cultural.  Portanto a proposta 

da Etnomatemática também está relacionada com a utilização do cotidiano das compras para o 

ensino e aprendizagem em Matemática, revelando que o conhecimento das práticas 

aprendidas e apreendidas fora do ambiente escolar contribui para o entendimento das 

atividades desenvolvidas em sala de aula. Essa abordagem permite reflexões sobre as 

experiências individuais e coletivas dos alunos. 

Diante do exposto, o estudo de atividades desenvolvidas externamente à sala de aula, 

proporcionou a construção do conhecimento matemático prático dos alunos, sem perder o 

vínculo com o caráter acadêmico do ensino e aprendizagem da Matemática. Dessa maneira,  

pode estabelecer uma relação mais consistente e construtiva entre as teorias matemáticas e as 

práticas cotidianas, pois contempla as experiências e as vivências diárias dos alunos. Em 

síntese: a reflexão e a análise sobre essa relação podem  evitar o  estudo superficial das teorias 

matemáticas, pois essa perspectiva educacional estabelece a incorporação das atividades 

cotidianas no currículo matemático. 

 

4.4.2.  Ação Pedagógica da Educação Financeira 

O interesse dos professores pela utilização dos conteúdos da Educação Financeira 

como uma ferramenta para o desenvolvimento da cidadania dos alunos exige uma 

metodologia pedagógica diferenciada: 

(...)  a investigação é um processo privilegiado de construção de 

conhecimento. A investigação sobre a sua prática é, por conseqüência, um 

processo fundamental de construção do conhecimento sobre essa mesma 

prática e, portanto, uma atividade de grande valor para desenvolvimento 

profissional dos professores que nela se envolvem ativamente. E, para além 

dos professores envolvidos, também as instituições educativas a que eles 



289 
 

pertencem podem beneficiar fortemente pelo fato dos seus membros se 

envolverem neste tipo de atividade, reformulando as suas formas de 

trabalho, a sua cultura institucional, o seu relacionamento com o exterior e 

até os seus próprios objetivos (PONTE, 2002, p. 123). 

É  importante que os professores estejam comprometidos com os interesses dos alunos 

e dispostos a desenvolver uma prática pedagógica diferenciada, visando a incorporar  às  aulas 

elementos que suscitem o raciocínio crítico e reflexivo, o pensamento rápido e a criatividade. 

Surge, pois, a necessidade de que esses profissionais promovam discussões em relação às 

propagandas e ao consumo, pois é importante que  

(...) o cidadão que produz no âmbito da economia do conhecimento (...) 

[seja], igualmente, consumidor. Por isso, a educação tecnológica básica se 

transforma em requisito de sobrevivência (...). Precisa, por conseguinte, ser 

um consumidor crítico, capaz de estabelecer juízos, tomar decisões, exigir 

direitos, conhecer seus deveres e se posicionar, permanentemente em face 

dos desafios de ser cidadão (MAIA, 2000, p. 93). 

De acordo com essa asserção, os professores podem preparar aulas relacionadas com a 

Educação Financeira, elaborando atividades que utilizem propagandas, reportagens de jornais, 

fôlderes de crediário e outros materiais que circulam na mídia (ALMEIDA, 2004) e  

discutindo sobre as condições de compras e financiamentos. Em concordância com esse ponto 

de vista, o professor-pesquisador elaborou o bloco de 6 atividades denominado de A 

Propaganda é a Alma do Negócio, que teve a duração de duas semanas. Essa maneira de 

abordar o conteúdo matemático por meio das propagandas possibilitou a apropriação do 

significado de conceitos importantes da Educação Financeira pelos alunos, compreendendo 

relações entre o comércio e as finanças. 

Em  uma dessas atividades, o professor-pesquisador apresentou um slide que continha 

uma tabela comparativa com o preço de produtos das firmas  Insinuante e Ricardo Eletro, 

bem como o desconto proposto para a promoção. Após a discussão realizada sobre essa 

situação-problema, o participante A09 comentou que, antes do início da promoção, os 

comerciantes aumentavam o preço dos produtos constantes na tabela. Concordando com esse 

ponto de vista, a participante A28 disse: “a mercadoria custa R$ 10,00, então os comerciantes 

a passam para R$ 20,00 e no dia da queima eles põem para R$ 10,00”. 

Essas situações-problema retiradas do cotidiano estão relacionadas com o tema 

transversal consumo, que tem como objetivo auxiliar os alunos a  “(...) reconhecer e criar  

formas de proteção contra a propaganda enganosa e contra os estratagemas de marketing a 

que são submetidos os potenciais consumidores” (BRASIL, 1998, p. 35). Dessa maneira, a 

compreensão da Matemática é essencial para que os alunos desenvolvam competências e 
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habilidades necessárias para tomar decisões na vida pessoal e profissional, agindo com 

equilíbrio diante das relações de consumo para que não sejam enganados pelas propagandas 

(BRASIL, 1998). 

As competências e as habilidades desenvolvidas com os conteúdos matemáticos da 

Educação Financeira são: 

(...) reconhecer e utilizar símbolos, códigos e nomenclaturas da linguagem 

matemática; por exemplo, ao ler embalagens de produtos, manuais técnicos, 

textos de jornais ou outras comunicações, compreender o significado de 

dados apresentados por meio de porcentagens, escritas numéricas, potências 

de dez, variáveis em fórmulas. Ler e interpretar diferentes tipos de textos 

com informações apresentadas em linguagem matemática, desde livros 

didáticos até artigos de conteúdo econômico, social ou cultural, manuais 

técnicos, contratos comerciais, folhetos com propostas de vendas ou com 

plantas de imóveis, indicações em bulas de medicamentos, artigos de jornais 

e revistas (BRASIL, 2002, p. 111). 

Continuando a discussão sobre esse tema, é importante a reflexão sobre a relação 

existente entre competência e a habilidade: 

Resolver problemas, por exemplo, é uma competência que supõe o domínio 

de várias habilidades: calcular, ler, interpretar, tomar decisões, responder por 

escrito, etc. São exemplos de habilidades requeridas para a solução dos 

problemas de aritmética (...). Para dizer de outro modo, a competência é uma 

habilidade de ordem geral, enquanto a habilidade é uma competência de 

ordem particular, específica. A solução de um problema, por exemplo, não 

se reduz especificamente aos cálculos que implica o que não significa dizer 

que o cálculo não seja uma condição importante (MAIA, 2000, p. 64). 

 

É  importante que os professores desenvolvam práticas pedagógicas que propiciem aos 

alunos discussões relacionadas com situações-problema do cotidiano:   

(...) a responsabilidade social associada à aquisição e uso do conhecimento 

matemático, sentindo-se mobilizado para diferentes ações, seja em defesa de 

seus direitos como consumidor. Conhecer recursos, instrumentos e 

procedimentos econômicos e sociais para posicionar-se, argumentar e julgar 

sobre questões de interesse da comunidade (BRASIL, 2002, p. 112). 

Essa abordagem pode revelar práticas matemáticas aprendidas e apreendidas no 

comércio por meio da análise comparativa de preços, quantidade, de contas, de orçamentos, 

proporcionando materiais pedagógicos importantes para a utilização em sala de aula 

(D’AMBROSIO, 2005). Por exemplo, em uma das atividades relacionada com a pesquisa de 

produtos na visita ao supermercado, os participantes discutiram sobre qual seria a melhor 

opção de compra para embalagens da mesma mercadoria e marca, mas com conteúdos 

diferentes. A análise dos dados mostra que 15 (42,9%) participantes responderam 

corretamente a essa  questão. Com relação à escolha de duas embalagens de doce de leite com 
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395g e 800g e preços de R$ 4,68 e R$ 8,59, respectivamente, a participante A30 respondeu:  

“R$ 4,68 + R$ 8,59 é igual a R$ 13,27. Tudo deu R$ 13,00”. Desses 15, 12 (80%) 

participantes escolheram embalagens que continham a metade ou aproximadamente essa 

quantidade de produto. 

Assim, no caso da quantidade de produto doce de leite contido nas embalagens de 

volume maior e menor, esses participantes somaram os preços de duas embalagens menores e 

os compararam com o preço da embalagem maior, optando pelo produto com a melhor 

possibilidade de compra. O participante A03 argumentou sobre a opção entre duas 

embalagens de doce de leite, uma com 395g a R$ 4,68 e a outra com 800g a R$ 8,59: “a 

melhor opção para comprar é o doce de leite com embalagem de 800 gramas”. Com a escolha 

de duas embalagens de refrigerantes Fanta e Coca Cola de 250 ml e 350 ml e preços de R$ 

1,50 e R$ 1,89 respectivamente, a participante A14  indicou a embalagem mais rentável:  “350 

ml, pois é 39 centavos mais barata e vem com 100 ml a mais”. Esse participante também 

respondeu corretamente uma questão com a utilização de uma estratégia que indicava o 

emprego de proporcionalidade. 

Por outro lado, 15 (42,9%%) participantes que estavam presentes não responderam ou 

responderam de maneira incoerente com a situação-problema apresentada. A análise dos 

dados também mostra que nas 3 atividades seguintes propostas com relação à comparação de 

preços e quantidade de produtos encontrados em um supermercado, 11 (31,4%) participantes 

não responderam ou responderam de maneira incorreta. A interpretação dos resultados da 

análise desses dados sugere que, em média, 13 (37,1%) participantes deste estudo possuem  

conhecimento fragmentado e incompleto sobre a aplicação de conteúdos relacionados com a 

Educação Financeira. 

Contudo, mesmo parecendo não ter ocorrido aprendizagem articulada e sistematizada, 

houve relação entre os diversos conteúdos matemáticos, como razão, proporção, regra de três 

e porcentagem, o que permitiu aos alunos formalizar um sistema de conceitos relacionados 

com conteúdos da Educação Financeira. Portanto, apesar de que a compreensão da 

computação desses cálculos e o entendimento dos procedimentos para a sua realização sejam 

fundamentais no processo de ensino e aprendizagem, o desenvolvimento de habilidades 

procedimentais e computacionais não são suficientes para a formação integral dos alunos. 

Paralelamente aos cálculos realizados na condução das atividades deste estudo, os 

professores podem direcionar os alunos para discutirem sobre os direitos e deveres dos 

consumidores nas compras a crédito, analisar materiais de divulgação de lojas e financeiras, 

pesquisar os lucros dos bancos, refletirem sobre a transferência de renda dos trabalhadores 
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para os banqueiros por meio do sistema de crédito. Como consequência dessas atividades, os 

professores podem solicitar que por meio de discussão e debates os alunos forneçam 

sugestões de medidas que possam ser tomadas pelo poder público visando garantir melhores 

condições para a população quando contraem dívidas. 

Nesse direcionamento, para abordar os conteúdos da Educação Financeira, os 

professores precisam embasar a sua proposta pedagógica no pressuposto de que todos os 

saberes relacionados com esse tema são sintetizados por meio de discussões coletivas, pois “o 

saber é construído no decurso da própria atividade matemática, cabendo aos alunos um papel 

de participação ativa e ao professor um papel de organizador e dinamizador de aprendizagem” 

(PONTE, 1997, p. 117). No trabalho pedagógico em sala de aula torna-se necessária a 

realização de discussões coletivas a partir do contexto sociocultural dos alunos e dos 

questionamentos disponibilizados pelas notícias que são veiculadas na mídia. Essa 

perspectiva está alicerçada na ideia do diálogo, da socialização do conhecimento entre os 

alunos e professores, pois nessa proposta de trabalho pedagógico é 

(...) fundamental (...) que o professor e [os] alunos saibam que a postura 

deles, do professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e 

não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é que o 

professor e alunos se assumam epistemologicamente curiosos (FREIRE, 

1996, p. 86). 

Com relação a essa asserção, é importante enfatizar: “não posso ser professor se não 

percebo cada vez melhor que, por não poder ser neutra, minha prática exige de mim uma 

definição. Uma tomada de posição” (FREIRE, 1996, p. 102). É, pois, necessário que os 

professores utilizem diferentes metodologias para lecionar Matemática, rompendo com regras 

tradicionais, como organizar os alunos em fileiras, dar aulas demasiadamente expositivas, 

resolver determinado exemplo do conteúdo e propor a resolução de uma lista de exercícios 

similares. 

Em relação a essa abordagem, a dinâmica que permeia a sala de aula é composta por  

atitudes, concepções e relações que os alunos têm com a Matemática, bem como experiências 

matemáticas que trazem consigo para as salas de aula (PONTE, 1997). Neste estudo, a 

disposição dos participantes em sala de aula, as atividades relacionadas com o cotidiano, as 

atividades extraclasse e os diálogos propostos pelo professor-pesquisador proporcionaram 

aulas mais dinâmica, interessantes e interativas. Por exemplo, em 18 de março de 2013, o 

professor-pesquisador propôs uma atividade extraclasse relacionada com a visita a um 

supermercado nas proximidades da escola. Nessa visita, os alunos pesquisaram as 
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mercadorias de mesma marca que tinham embalagens e quantidades diferentes para que 

pudessem comparar preços e volumes. 

Na atividade realizada em  20 de março de 2013, o professor-pesquisador solicitou que 

os participantes dessem opinião sobre essa visita. A análise dos dados mostra que 23 (65,8%) 

participantes afirmaram que gostaram de participar da atividade. O participante A17  disse que 

gostou da visita ao supermercado: “achei super interessante, pois além de termos saído da 

escola foi uma pesquisa diferente que deu para conhecer melhor os produtos, os preços e o seu 

peso, achei bastante diferente”. Concordando com esse ponto de vista, o participante A21 

afirmou: “essa atividade foi divertida porque a gente aprende como se faz conta em 

supermercado e como uma coisa que contém mais ml é melhor do que comprar separado, 

porque a gente  guardar mais dinheiro”. 

Neste estudo, o trabalho com a Educação Financeira em sala de aula introduziu uma 

maneira diferenciada de organizar o ambiente de aprendizagem, pois os alunos trabalharam 

em duplas e em grupos, facilitando expor ideias, ouvir os colegas, argumentar e criticar  

(PONTE, 1997) por meio das discussões e dos debates realizados em sala de aula. Nos blocos 

de atividades propostos, o professor-pesquisador disponibilizava no quadro perguntas para 

serem discutidas, solicitando que os participantes debatessem em dupla ou em grupo, 

respondendo  por escrito para entregar no final de cada aula. 

A interpretação dos dados analisados com relação à utilização de diálogos, debate e 

trabalho em grupos e em duplas mostra que maioria dos participantes estava receptiva aos 

questionamentos e às indagações, possibilitando o desenvolvimento da reflexão e da 

criticidade durante a realização das atividades propostas. Dessa maneira, o desenvolvimento 

dos conceitos matemáticos de modo organizado e sistematizado possibilitou a apropriação dos 

significados de conteúdos da Educação Financeira, importantes e necessários para que os 

alunos pudessem estabelecer relações mais conscientes com atividades que realizavam 

diariamente e com os fenômenos que ocorriam no cotidiano, especialmente os  relacionados 

com propaganda e com consumo. 

 

4.4.3.  Educação Financeira 

Os conteúdos matemáticos mais utilizados no cotidiano estão relacionados com 

situações-problema presentes na Educação Financeira. No entanto uma parte da população 

brasileira desconhece o valor da taxa de juros que estão pagando quando realizam uma 

operação de compra ou empréstimo. Com a estabilidade da economia e a facilidade da 
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obtenção de crédito, a influência da mídia voltada para o consumo e o despreparo para 

analisar as taxas de juros são comuns  na compra de produtos que, na maioria das vezes, são 

desnecessários. Por exemplo, a reportagem de Maria Manso, exibida no Jornal Hoje,  da Rede 

Globo, em 25 de agosto de 2007 mostra, de   maneira geral, a falta de comprometimento da 

população brasileira com a educação financeira: 

(...) 75% dos brasileiros das classes C, D e E não se preocupam com o valor 

dos juros. Uma pesquisa feita em seis capitais comprova que o consumidor 

de baixa renda não se preocupa se a prestação vai caber no bolso. Na média, 

as taxas para pessoa física estão em 7,28% ao mês, as mais baixas em 12 

anos. Mesmo assim, o consumidor brasileiro ainda paga os juros mais altos 

do mundo (...) Rosana ainda não aprendeu a fazer essas contas. Por isso faz 

malabarismo para pagar o que deve [afirmando que] “numa quinzena eu 

pago uma, na outra quinzena eu pago a outra. E sempre tem um atrasado 

(JORNAL HOJE, 25/08/2007). 

De acordo com essa asserção, argumenta-se que,  na América Latina,  o ritmo de ações   

para a aquisição do conhecimento financeiro pela  população ainda é bastante lento (SAITO, 

2010). Assim, em um registro documental de uma das atividades deste estudo mostra que foi 

solicitado que os participantes calculassem o valor de multa e juros a serem cobrados em uma 

conta de energia elétrica caso houvesse atraso de 12 dias no pagamento. A análise dos dados 

mostra que 10 (28,6%) participantes responderam com erro, enquanto 18 (51,4%) 

participantes não responderam. A interpretação desses dados corrobora o ponto de vista de 

que a tranquilidade financeira depende da aprendizagem e do entendimento dos conteúdos 

relacionados com a Educação Financeira e de que  existe  necessidade do oferecimento dessa 

disciplina nas escolas. 

É importante salientar que, com o agravamento da crise financeira mundial, as 

perturbações financeiras e sociais se espalharam por todos os países. A população recebe 

notícias veiculadas exaustivamente na mídia sobre as oscilações nos índices das bolsas de 

valores, na taxa de câmbio, nas taxas de juros de empréstimos, cheques especiais e inflação, 

bem como informações relacionadas com outros indicadores financeiros, comerciais e sociais. 

Assim, de uma simples transação de compra e venda em um supermercado às complexas 

análises do comportamento de ativos financeiros, a Matemática opera como um instrumento 

indispensável à ação econômica. Embora, para as transações comerciais mais frequentes,  a 

utilização da Matemática elementar seja suficiente, o seu emprego cotidiano, para a tomada de 

uma decisão econômica na realização das compras à vista ou a prazo, é bastante limitado, 

podendo proporcionar o endividamento. 

O  resultado da análise dos dados mostra que 12 (34,3%) participantes utilizavam as 
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quatro operações fundamentais na realização das contas enquanto que 8 (22,9%) participantes 

utilizavam pelo menos uma das quatro operações nessas compras. Por exemplo, o participante 

A29 respondeu: “adição, subtração, divisão, multiplicação”. Por outro lado, 10 (28,6%) 

participantes não mencionaram o tipo de operações que utilizam. Nesse sentido, o participante 

A21 indicou: “compra a vista com desconto e depois faz a conta”. De acordo com esses 

resultados, existe a necessidade de promover a aplicabilidade do conhecimento matemático-

financeiro escolar para que os alunos possam garantir a sua relevância, conferindo sentido e 

significados econômicos para o processo de resolução dos problemas propostos. Essa questão 

sobre a ineficácia do ensino e aprendizagem da Matemática Financeira nas escolas brasileiras 

é corroborada pelos resultados obtidos pelo estudo conduzido por Kistemann Júnior (2011): 

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

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

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

em alguns relatos os indivíduos-consumidores justificam que utilizam tão 

somente das quatro operações e de intuição com relação às porcentagens 

para analisar os pós e os contras de uma ação de consumo, bem como as 

taxas de juros envolvidas nestas ações (KISTEMANN JÚNOR, 2011, p. 

279). 

Existe a necessidade de que os alunos adquiram conhecimentos básicos da Educação 

Financeira, como o entendimento do conceito de porcentagem. A interpretação da análise dos 

dados mostra que 14 (40,2%) participantes responderam que não sabiam realizar cálculos 

envolvendo porcentagem. Por exemplo, a participante A32 disse que não sabia calcular a 

porcentagem porque não a usava no dia a dia, enquanto o participante A29 disse: “não uso  

porque esqueci como se faz”. Por outro lado, 7 (20%) participantes responderam que não 

utilizavam nenhum procedimento para o cálculo da porcentagem enquanto 4 (11,4%) 

participantes responderam que utilizavam a calculadora para realizar esse cálculo. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática para o Ensino Fundamental 

(BRASIL, 1998), na Introdução, enfatizam a importância do acesso ao conhecimento e 

orientam para a construção de uma prática que favoreça o acesso ao conhecimento 

matemático que possibilite de fato a inserção dos alunos, como cidadãos, no mundo do 

trabalho e das relações socioculturais. 

A  interpretação da análise dos dados sobre a importância dos conhecimentos 

relacionados com a Educação Financeira mostra que 13 (37,2%) participantes responderam  

indicando um conhecimento adequado sobre a relevância desses conteúdos. Por exemplo, o 

participante A27 respondeu: “sim, porque se a gente realizar uma compra e se tiver 

conhecimento dessa disciplina saberá como calcular e explicar o motivo do prejuízo”. No 
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entanto 15 (42,8%) participantes não responderam e confirmaram a necessidade da realização 

de um trabalho pedagógico mais efetivo que envolve ativamente todos os alunos nas 

atividades propostas em sala de aula. 

Os PCN destacam que esses conteúdos estão presente em situações em que é preciso 

quantificar, calcular, localizar um objeto no espaço, ler gráficos e mapas, realizar previsões, 

propondo e explicitando “algumas alternativas para que se desenvolva um ensino de 

Matemática que permita ao aluno compreender a realidade em que está inserido (BRASIL, 

1998, p. 59-60). Com relação aos cálculos envolvendo porcentagem, a interpretação da 

análise dos dados mostra que 20 (57,1%) participantes não souberam calcular 15% de R$ 

350,00 enquanto 10 (28,6%) não resolveram esse cálculo. A interpretação dos resultados 

obtidos com a análise desses dados corroboram o ponto de vista sobre a necessidade de que os 

alunos sejam expostos com mais frequência aos conteúdos propostos pela Educação 

Financeira. 

Esses documentos também constituem um referencial importante para o ensino, pois 

propõem e indicam alternativas para o processo de aprendizagem em Matemática, como 

resolução de problemas nas atividades propostas em sala de aula que considerem o contexto 

sociocultural dos alunos. Nesse sentido, a Educação Financeira é um campo de conhecimento 

importante para o processo de ensino e aprendizagem em Matemática:  

(...) instrumento para efetuar os cálculos necessários para a realização 

consciente de uma compra a prazo, na contratação de empréstimos, 

financiamentos, no pedido de descontos, pagamento de juros e realização de 

poupança e investimentos e, principalmente, utilizar esses conhecimentos 

para planejar a própria vida e superar, em parte, a condição de exploração 

imposta por aqueles que dominam esse saber essencial (SANTOS, 2005, p. 

112). 

Por outro lado, talvez a crise financeira mundial seja a motivação necessária para que 

se reinventem modelos de produção, consumo e educação, buscando o equilíbrio entre o custo 

financeiro, social, político e ambiental. De acordo com essa abordagem, é indispensável o 

conhecimento de conteúdos matemáticos relacionados com a Educação Financeira, 

principalmente porque os alunos são os futuros agentes de produção e de transformação 

social. Como vivem em uma sociedade altamente consumista, bombardeados a todo instante 

com propagandas que apelam para o consumo, é preciso enfatizar: “a importância prática  fará 

com que o seu ensino vá aos poucos se estendendo a todas as escolas” (PARENTE e 

CARIBÉ, 1996, p. 3). A própria mídia, nos jornais e revistas, frequentemente traz reportagens 

de especialistas reforçando que as escolas deveriam incluir conteúdos específicos da área 
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comercial e financeira. Então é importante ressaltar que os alunos estão inseridos em uma 

economia capitalista e que as empresas estão em busca do aumento da lucratividade, sendo 

que muitas vezes desconsideram a ética ao utilizar a mídia de maneira incorreta. 

Em resumo: os professores devem auxiliar os alunos a desenvolver o hábito de 

analisar as propagandas para que possam “reconhecer e criar formas de proteção contra a 

propaganda enganosa e contra os estratagemas de marketing a que são submetidos os 

potenciais consumidores” (BRASIL, 1998, p. 35).Tendo em vista que o comportamento social 

recebe grande influência da mídia e que os professores não podem ficar alheios a essa 

realidade, esses profissionais têm a obrigação de orientar os alunos sobre a necessidade de 

uma leitura crítica das informações que são disponibilizadas em seu cotidiano. Assim, os 

alunos devem tomar conhecimento das propagandas que se preocupam apenas com a venda de 

crédito de bancos e outras instituições financeiras, estimulando o endividamento dos clientes, 

levando-os a escravidão financeira (GIANNETTI, 2006). Por isso existe a necessidade de 

uma análise crítica sobre os estratagemas de marketing, que estão desenvolvendo 

consumidores “dependentes das tendências mercadológicas, em muitos casos infantilizando e 

adestrando uma geração que servirá às normas de um capitalismo, sem se preocupar com as 

consequências desmedidas de suas ações de consumo” (KISTEMANN JÚNIOR, 2011, p. 13). 

Outro aspecto importante que deve ser considerado na Educação Financeira dos alunos 

é a possibilidade de interligação entre os tópicos e temas ensinados em Matemática e os 

fenômenos que ocorrem no cotidiano, pois a discussão sobre a resolução de problemas 

relacionados com a Matemática Financeira pode facilitar o debate sobre assuntos importantes 

que afligem a sociedade contemporânea, como o tempo necessário para uma dívida duplicar, 

o valor das prestações nos financiamentos mais comuns no mercado, a determinação da taxa 

desses financiamentos e os juros pagos em caderneta de poupança e cobrados no cheque 

especial. 

Nessa perspectiva, em uma das atividades propostas neste estudo, o professor-

pesquisador solicitou que os participantes explicassem por que existia diferença entre os juros 

pagos pela caderneta de poupança e os  cobrados pelo  cheque especial. Também solicitou que 

os participantes indicassem quem se beneficiava com a diferença entre o pagamento e a 

cobrança desses juros. A análise dos resultados mostra que 16 (44,8%) participantes 

responderam   indicando entendimento da questão proposta. Por exemplo, o participante A29 

disse: “nos cheques especiais o governo cobra o máximo de impostos possíveis no cheque 

especial e na caderneta de poupança aplica o mínimo possível. O governo está sempre sendo 

beneficiado, cobrando impostos muito altos dos brasileiros”. 
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A interpretação dos resultados dessa análise mostra que 18 (51,3%) participantes não 

responderam indicando a importância de que as instituições escolares elaborassem atividades 

curriculares  para promover orientações financeiras. O principal objetivo dessa abordagem era 

possibilitar aos alunos a aquisição de conhecimentos sobre os diferentes tipos de juros, 

alertando-os para as armadilhas do crédito fácil, que incentivam a tomada de crédito fácil por 

meio de empréstimos e cheque especial, que contribuem para o endividamento da população. 

É importante que os problemas encontrados no cotidiano sejam tratados como fonte de 

estudo e investigação em sala de aula, pois os conteúdos da Educação Financeira estão 

presentes na vida dos alunos. Nesse contexto, uma atividade relacionada com a reportagem 

publicada pelo jornal O Globo em 21 de maio de 2012 intitulada Brasileiro trabalha quase 5 

meses só para pagar impostos desencadeou a elaboração de uma série de situações-problema 

que foram discutidas e debatidas com os participantes deste estudo. 

A análise dos dados coletados nessas atividades mostra que 13 (86,8%) dos 15 

(100,0%) participantes responderam a questão Por que a reportagem afirma que o brasileiro 

trabalha quase 5 meses só para pagar impostos? Dos 13 (86,8%) participantes, 9 (78,12%) 

responderam adequadamente . Por exemplo, o participante A25  disse: “o brasileiro paga 

quase 50% de sua renda bruta o que significa aproximadamente 5 meses pagando impostos”. 

Na mesma linha de raciocínio, o participante A17 comentou que os brasileiros pagavam 

“quase metade do  salário de impostos”. 

Dessa maneira, as situações-problema relacionadas com o comércio e as finanças, 

principalmente relacionadas com o pagamento de tributos, taxas e impostos, devem ser 

discutidas com os alunos em sala de aula. Essa abordagem pedagógica é importante para que 

eles possam compreender os conceitos matemáticos envolvidos nessas transações, com  

entendimento de conteúdos estudados na Educação Financeira, pois a reflexão estimula a 

capacidade de leitura crítica e interpretação dos fatos, sendo  uma tarefa do trabalho 

educacional,  que visa à formação de um cidadão pleno (ROSSETTI JÚNIOR, 2003). 

O  pagamento de impostos é, pois,  um tema relevante para a promoção de debates e 

discussões em sala de aula, pois o valor arrecadado deve retornar para a sociedade.  

Corroborando essa asserção, a análise das respostas dadas pelos participantes para a questão  

Para que servem os impostos? mostra que 30 (85,7%) participantes disseram que os impostos 

serviam para arrecadar dinheiro para as obras sociais e para os serviços públicos. 

Esses participantes também afirmaram que o valor arrecadado com os impostos eram  

utilizados para a manutenção dos postos de saúde e hospitais, das farmácias populares e das 

rodovias. Por exemplo, o participante A01 disse: “servem para arrecadar dinheiro para as 
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obras sociais, para a infraestrutura e para as importações de produtos para o país”. Embora 

essas informações indicassem que os participantes  possuíam bom entendimento com relação 

a impostos, a interpretação ressalta a necessidade da elaboração de atividades curriculares 

sobre esses temas de uma maneira frequente e mais efetiva. De acordo com esse ponto de 

vista, os professores devem promover discussões e debates em sala de aula para que os alunos 

compreendam como os impostos arrecadados pelos governos municipal, estadual e federal 

devem retornar para a população como benefícios estruturais, infraestruturais e sociais. 

Com relação à discussão sobre os impostos, é necessário ressaltar para os alunos que 

os contribuintes brasileiros pagam atualmente 63 tributos que incidem sobre a renda como o 

Imposto de Renda e a contribuição previdenciária, os impostos embutidos nos preços de 

produtos e serviços como o ICMS e o IPI, a tributação do patrimônio como o IPTU e o IPVA 

e as taxas de iluminação pública, de emissão de documentos e de limpeza pública como a 

coleta de lixo. Por exemplo, em uma das atividades do registro documental, o participante 

A05 comentou que o IPI  era  “um tipo de imposto” enquanto  a  participante A12 completou 

essa informação afirmando que a sigla IPI significa Imposto sobre Produto Industrializado. 

A análise dos dados da atividade relacionada com o IPI cobrado na compra de um 

telefone celular mostra que o grupo de 15 (100,0%) participantes realizaram essa atividade.  

Nessa atividade, o valor do IPI foi determinado por meio de uma tabela que continha o valor 

desse imposto para diversos produtos. Assim, 7 (46,6%) participantes responderam 

corretamente que os brasileiros pagavam 39% de impostos na compra de telefones celulares,  

4 (26,7%) participantes responderam que o imposto pago variava de 38% a 40% e  4 (26,7%) 

participantes responderam que o imposto dos celulares era de 40%. Então, por meio da 

Educação Financeira, os alunos podem melhorar a compreensão em relação aos conceitos 

financeiros para que,  por meio de informações e orientações adequadas,  possam desenvolver  

habilidades e competências necessárias para se tornarem cidadãos mais conscientes das 

oportunidades e riscos envolvidos no processo de tomada de decisões (BRASIL, 2013). 

Nessas discussões e debates, é importante que os professores destaquem para os 

alunos que o dinheiro utilizado pelos governos é arrecadado dos contribuintes. Nesse sentido, 

a participante A04 afirmou: “os impostos são pagamentos realizados para o governo”. Então, 

existe a necessidade de que os alunos sejam conscientizados de que essa arrecadação precisa 

ser retornada para a população como benefícios. Por exemplo, a análise dos dados coletados 

nessa atividade mostra que 21 (60,0%) participantes entendiam que os impostos deveriam ser 

utilizados para auxiliar na manutenção dos serviços públicos, pois uma parte dessa 

arrecadação era  direcionada para os governos. Assim, o participante A23 respondeu que o 
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dinheiro arrecadado com os impostos deveria ser retornado para a população na forma de 

“obras sociais, infraestrutura e importação de produtos para o país”. 

Por outro lado, é importante que os alunos também sejam informados sobre a 

sonegação de impostos e a malversação do dinheiro público. A interpretação dos dados 

coletados neste estudo mostra que a cobrança de impostos pelos governos foi considerada 

injusta, pois os governantes gastavam esse dinheiro com a realização de obras que não 

beneficiavam a população. Por exemplo, a participante A18 disse: “impostos são uma maneira 

que o governo inventou para tirar dinheiro dos trabalhadores brasileiros”. Por outro lado, a 

malversação do dinheiro público estava implícita no comentário do participante A05: “o 

governo rouba tudo”. Corroborando esse ponto de vista, a participante A10 declarou: “o 

imposto serve para o governo reembolsar o dinheiro gasto (...) e também para encher o  

bolso”. Essa abordagem teve por objetivo desenvolver uma ação pedagógica que procurou 

orientar os alunos no processo de transição da subordinação para a autonomia, direcionando-

os para o amplo exercício da cidadania (ROSA, 2010). 

Por outro lado, as atividades contextualizadas também devem abordar as ideias 

associadas ao campo do conhecimento da Educação Financeira de modo espontâneo, como as 

noções de operações matemáticas básicas, as operações bancárias, os juros simples e 

compostos, os descontos, os impostos, a inflação e a porcentagem. Por exemplo, com relação 

à questão Qual é a importância de saber fazer cálculos com porcentagem?, a análise dos 

dados mostra que as respostas dadas pelos 26 (74,3%) participantes apresentaram indícios de 

que houve a aquisição de conceitos e procedimentos matemáticos que os auxiliaram no 

entendimento de cálculos sobre o aumento no preço e volume das mercadorias, da cobrança 

de impostos e de diversas transações financeiras. 

Corroborando essa asserção, o participante A25 disse: “é importante saber realizar os 

cálculos com porcentagem, pois pode-se saber o valor do pagamento de impostos nas compras 

e também para que se perceba se há lucro ou desvantagem nessas transações”. Similarmente, 

o participante A33 afirmou que o trabalho com as porcentagens auxiliava este cálculo:  “preço 

dos produtos que as pessoas estão comprando e o valor do imposto que estão pagando”. Essas 

habilidades e competências estão relacionadas com o reconhecimento e a utilização de 

símbolos, dos códigos e das nomenclaturas da linguagem matemática, como as porcentagens 

(BRASIL, 2002). 

Por fim, existe a necessidade da realização de um trabalho pedagógico com os 

conteúdos da Educação Financeira que considere as relações comerciais e financeiras que 

ocorrem na sociedade. Nesse sentido, é importante enfatizar que a Matemática está distante 
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das experiências vivenciadas diariamente pelos alunos devido à maneira como esse campo do 

conhecimento é abordado e trabalhando nas salas de aula. Ressalta-se que essa abordagem 

somente enfatiza a simbologia, tornando-se descontextualizada e apresentando-se como uma 

ciência isolada e desvinculada do cotidiano da comunidade. Então é preciso que os 

professores auxiliem os alunos a entender os valores financeiros por meio dos conteúdos da 

Educação Financeira para que possam ser inseridos de uma maneira crítica e reflexiva no 

ambiente das relações econômicas que são desencadeadas na sociedade. 

 

4.4.4.  Cidadania 

Desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 

9394/96 (BRASIL, 1996),  esforços significativos vêm sendo empregados para que o ensino 

de Matemática aborde temas que estejam presentes em situações-problema enfrentadas no 

cotidiano. Por exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (BRASIL, 

1997) enfatizam o tópico Cidadania como uma das metas didático-pedagógicas a serem 

trabalhadas em sala de aula, possibilitando que os alunos prossigam os estudos  e aprendam a 

tomar decisões com o objetivo de resolver os problemas enfrentados pela comunidade na qual 

estão inseridos. Assim, a Matemática é um instrumento importantíssimo para a tomada de 

decisões, pois apela para a criatividade e fornece os instrumentos necessários para uma 

avaliação das consequências da decisão escolhida (D’AMBROSIO, 2002). 

Os conteúdos matemáticos utilizados na Educação Financeira são uma parte 

fundamental na formação da cidadania dos alunos. Nesse sentido, uma das finalidades da 

Educação Matemática é prepará-los para desenvolver  o conhecimento matemático, os valores 

e as atitudes de natureza diversa, pois tem como objetivo a formação integral dos cidadãos. 

Nesse sentido, destaca-se o artigo 2.º da LDB 9394/96 (BRASIL, 1996), que determina a 

necessidade da composição de ambientes de ensino e aprendizagem que têm como objetivo 

educar os alunos tornando-os cidadãos críticos, atuantes e reflexivos, preparando-os para a 

tomada de decisões em relação aos problemas que afligem a sociedade moderna. Durante, 

pois, a condução da pesquisa de campo, as atividades propostas para os alunos 

proporcionaram o desenvolvimento desses ambientes, pois foram espaços que facilitaram a 

discussão e o debate sobre situações-problemas enfrentadas no cotidiano. 

Uma dessas situações está relacionada com as dívidas contraídas com empréstimos, 

cheque especial e compra de bens de consumo. Na realização de uma das atividades deste 

estudo, o professor-pesquisador solicitou que os participantes fornecessem sugestões para que 

evitar o envolvimento com dívidas. A análise desses dados mostra que 27 (77,1%) 
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participantes responderam demonstrando entendimento sobre o processo referente à tomada 

de decisões. Assim, a participante A08 indicou: “tentar fazer os pagamentos sempre à vista, 

não gastar mais dinheiro do que se ganha, não comprar o que realmente não é necessário, 

procurar sempre economizar e tentar encontrar um lugar onde as compras são mais baratas”. 

Essa abordagem denota que é importante considerar o papel da escola na formação universal 

de cidadãos críticos e autônomos, sujeitos capazes de realizar uma leitura própria e 

fundamentada de mundo, das relações de poder, do mundo do trabalho e de se perceber como 

indivíduos que podem interferir na busca de uma sociedade mais justa. 

Dessa maneira, a Educação Financeira contribui para o processo de ensino e 

aprendizagem, pois: 

O conhecimento matemático deve ser o resultado da construção humana em 

sua interação constante, com o contexto natural, social e cultural. Assim, a 

Matemática não será uma ciência imutável e se transformará em uma 

disciplina em que novos conhecimentos são produzidos para resolver 

problemas científicos e tecnológicos, gerando saber para construir a 

cidadania (BRASIL, 1998, p.58). 

A análise dos dados mostra que as atividades propostas neste estudo proporcionaram o 

desenvolvimento da cidadania e da consciência crítica dos alunos, pois assuntos relacionados 

com a cidadania 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 escrevessem cinco maneiras 

que auxiliassem os indivíduos a economizar. 

A interpretação dos resultados mostra que 22 (62,9%) participantes responderam  

fornecendo respostas que indicaram a importância da economia nas transações comerciais e 

financeiras realizadas diariamente. Por exemplo, a participante A02 sugeriu: “1º. Pagar a vista. 

2º. Dividir em menos parcelas. 3º. Evitar usar o cartão de crédito. 4º. Não comprar no carnê. 

5º. Calcular o que você ganha com o que você gastou para ter noção de quanto pode gastar”. 

No entanto, 10 (28,6%) participantes não forneceram sugestões sobre como economizar. 

  É importante, pois, que procedimentos metodológicos utilizados em sala de aula 

ofereçam possibilidades para que os alunos compreendam os conceitos e procedimentos 

matemáticos necessários para que possam tirar conclusões e elaborar argumentações para agir 

como consumidores prudentes. Portanto deve haver a criação de um ambiente de 

aprendizagem que promova a implantação e implementação de estratégias de ensino que 

contribuam para o desenvolvimento da criticidade e da reflexão dos alunos por meio do 

estudo de conteúdos da Educação Financeira. Esse ambiente democrático em sala de aula é 
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uma condição essencial para a formação de cidadãos que participam democraticamente da 

resolução de problemas enfrentados pela sociedade. Por meio da interpretação dos resultados 

da análise dos dados, infere-se que esse ambiente de aprendizado foi proporcionado nas aulas 

propostas neste estudo. Por exemplo, em uma das aulas,  após a comparação de dois exemplos 

estudados com relação a um empréstimo de R$ 1.000,00  com  juros de 1% ao mês,  por três 

meses, com a utilização de juros simples e compostos,  houve um debate sobre a importância 

do reconhecimento desses dois tipos de juros. 

O professor-pesquisador explicou que os indivíduos que não possuíam informações 

adequadas podiam ser enganados pelo desconhecimento com relação a esses tipos de juros, 

pois podiam compreender que os empréstimos oferecidos pelos bancos eram  realizados com 

a utilização de taxas de juros simples e que os juros compostos somente eram aplicados sobre 

os valores corrigidos da caderneta de poupança. Assim, essa abordagem contribuiu para o 

desenvolvimento da reflexão crítica dos participantes sobre o tema, pois possibilitou a 

compreensão de conceitos e procedimentos matemáticos necessários para elaborar conclusões 

e realizar argumentações (BRASIL, 1998). 

Por outro lado, com relação à educação focada no desenvolvimento de competências, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN+ (BRASIL, 2002) para a área de Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias apontam três grandes competências como metas 

para serem desenvolvidas na Educação Básica: a representação e a comunicação; a 

investigação e a compreensão e a contextualização sociocultural. A Educação Financeira está 

relacionada com a construção dessas competências, principalmente com o processo de 

desenvolvimento da cidadania, pois aumenta a capacidade de análise das situações 

financeiras, como decidir entre comprar à vista e a prazo, identificar descontos em sistemas de 

financiamento e estimar o crescimento do capital investido.  

A análise dos dados relacionados ao tipo de pagamento que os pais ou responsáveis 

dos participantes utilizavam para suas contas mostra que 23 (54,3%) participantes 

consideraram que o pagamento à vista era mais interessante para não ficarem endividados, 

pois não havia preocupações futuras. Nesse sentido, o participante A07 afirmou: “não fica 

dívida para pagar depois”. A participante A38 argumentou: “a gente fica sem a preocupação 

com o que pagar depois”. Por outro lado, 7 (20,0%) participantes afirmaram que o pagamento 

à vista garantia descontos nas compras. A participante A12 argumentou: “temos desconto, 

pagando a vista o valor”. Com a interpretação desses dados, ressalta-se a importância da 

compreensão das relações econômicas e financeiras atuais por meio da utilização do 

conhecimento matemático, pois a apropriação dos significados dos conceitos da área da 
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Educação Financeira é fundamental (GRANDO e SCHNEIDER, 2010) na resolução das 

situações-problema enfrentadas no cotidiano. 

Ressalta-se a importância de que sejam proporcionadas no ambiente escolar discussões 

sobre o desenvolvimento de uma sociedade justa para que os alunos compreendam a 

relevância de sua participação ativa nos debates relacionados com a transformação social. 

Assim, uma das tarefas dos professores é auxiliar os alunos a compreender que é possível 

promover esse movimento, alterar e interferir no meio social, havendo alternativas distintas 

para a reorganização da sociedade. Corroborando esse ponto de vista, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Matemática (BRASIL, 1998) ressaltam a importância da aquisição 

do conhecimento matemático, pois todas as áreas requerem a utilização de habilidades e 

competências matemáticas. 

A análise dos dados mostra que 29 (85,3%) participantes argumentaram que as 

atividades relacionadas com os conteúdos da Educação Financeira os auxiliaram a efetuar os 

cálculos necessários para que pudessem economizar nas compras por meio de pesquisas 

realizadas antecipadamente. O participante A25 afirmou que “aprendi como fazer cálculos 

para economizar” enquanto que a participante A40 argumentou que “aprendi a pesquisar os 

preços e como economizar na hora das compras”. Nesse direcionamento, a contextualização 

também foi um fator importante que esteve presente na condução do trabalho de campo desse 

estudo, pois emergiu do cotidiano dos alunos para as atividades propostas em sala de aula. 

A contextualização das atividades propostas durante a realização da pesquisa de 

campo forneceu sentido e significado para o trabalho matemático. Assim, o trabalho com os 

blocos de atividades deste estudo contribuiu para a realização do trabalho pedagógico 

relacionado com a cidadania por meio da leitura e discussão de atividades realizadas no 

cotidiano. De acordo com essa perspectiva, os conhecimentos matemáticos trabalhados   

ultrapassaram as paredes da escola integrando-se com as práticas realizadas no cotidiano e 

auxiliando os alunos no questionamento da realidade na qual estão inseridos.  

Em uma das atividades propostas neste estudo, os participantes tiveram que decidir,  

entre  embalagens de uma  mercadoria,  se a que continha  maior quantidade de produto era a 

mais econômica. A análise dos dados mostra que 20 (58,8%) participantes julgaram e 

justificaram corretamente essa afirmativa. Por exemplo, a participante A40 argumentou: “nem 

sempre é a mais econômica”. Por outro lado, 6 (17,7%) participantes julgaram essa afirmativa 

corretamente, mas forneceram justificativas equivocadas para essa situação. A participante 

A10 afirmou: “sim, porque são mais caras”. As competências para analisar, decidir e julgar 

promovem o desenvolvimento da cidadania dos alunos, relacionadas com conteúdos da 
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Educação Financeira e com o reconhecimento e a utilização de símbolos, códigos e 

nomenclaturas da linguagem matemática,  como ler embalagens de produtos (BRASIL, 2002). 

O professor-pesquisador também elaborou atividades que possibilitaram que os 

participantes resolvessem exercícios de aplicação de razão, proporção, regra de três simples, 

porcentagem, juros simples e compostos, bem como incentivou a utilização da calculadora 

para analisar situações-problema relacionadas com a Educação Financeira.  Por exemplo, na 

atividade d Razão e Proporção no Supermercado 25 (71,4%) participantes apresentaram 

respostas corretas para as 3 (três) situações-problema propostas. A interpretação dos 

resultados obtidos mostra que a abordagem metodológica adotada favoreceu o 

desenvolvimento da cidadania, pois teve  um sentido amplo que transcendeu a sala de aula, 

indo para o cotidiano dos alunos (ABRANTES, 1994). Comprova-se, pois, que é  importante   

a Educação Financeira não estar confinada nas paredes da sala de aula, pois é preciso criar 

conexões com os ambientes exteriores às escolas, implicando valorização do cotidiano dos 

alunos. 

 

4.4.5.  Contextualizar o Ensino da Matemática 

Geralmente, o ensino da Matemática remete os professores a uma grande preocupação 

que é a lacuna da contextualização de conteúdos específicos relacionados com a realidade dos 

alunos. Quando está desvinculado da realidade, torna-se trabalhoso despertar o interesse dos 

alunos.  

 A análise dos dados coletados na atividade Visita ao Supermercado mostra que 22 

(62,9%) participantes gostaram de participar, pois a consideraram divertida e diferente, tendo 

aprendido sobre razão, proporção e porcentagem por meio da realização de trabalhos em 

grupos. 

A análise também mostra que 9 (25,7%) participantes afirmaram que no supermercado 

se depararam com situações-problema que necessitaram da aplicação do conhecimento 

matemático para resolvê-las. Por exemplo, o participante A07 disse: “no supermercado é 

preciso muita matemática e atenção porque você precisa fazer as contas de tudo que você 

coloca no carrinho”. Por outro lado, 13 (37,2%) participantes comentaram que na visita ao 

supermercado não se depararam com situações que envolvessem a utilização de conteúdos 

matemáticos. Nesse sentido, o participante A25 afirmou: “já estava tudo com o preço com o 

desconto ou sem desconto, pois os preços das mercadorias são fixos”. 
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Existe também necessidade de que os conteúdos estudados na Educação Financeira 

sejam apresentados por meio de uma linguagem simples, inserindo noções, definições e 

conceitos de maneira que os alunos possam entendê-los e se familiarizar com os temas 

propostos. O objetivo dessa abordagem foi auxiliar os alunos a perceber a presença da 

Matemática nas atividades cotidianas. Assim, é importante que as informações provenientes 

das experiências vivenciadas diariamente sejam utilizadas para delinear caminhos 

pedagógicos que valorizem o meio sociocultural dos alunos (ROSA, 2010). 

A  Matemática escolar tem-se centrado no paradigma do exercício (SKOVSMOSE, 

2000), que se insere em uma abordagem tradicional do ensino. Esse paradigma é entendido 

como um conjunto das situações que são trabalhadas na sala de aula e formuladas 

exteriormente, muitas vezes exercícios retirados dos livros didáticos. Quase sempre, esses 

exercícios são realizados em contextos de aprendizagem que só admitem uma resposta 

correta. Dessa maneira, esse paradigma apresenta pouca relação com o cotidiano dos alunos, 

pois essas situações não partem das observações, da experiência  nem da vivência dos alunos. 

No entanto, para que a Matemática possa cumprir o seu papel formador, é necessária uma 

mudança na maneira como se percebe a formação matemática. Para que seja possível o 

desenvolvimento de uma educação para a cidadania, é importante que a disciplina Matemática 

perca a dimensão majoritariamente técnica que tem assumido e se  revista  de uma dimensão 

essencialmente educativa. 

A aplicabilidade da Matemática em questões cotidianas com as quais a população lida   

é um dos pontos centrais da Educação Financeira, sendo importante a contextualização dos 

conteúdos. Por exemplo, decidir entre comprar à vista e a prazo, identificar se as taxas de 

juros anunciadas coincidem com as realmente utilizadas no cálculo de um financiamento, se 

as prestações estão corretas, entender como funciona a incidência de juros sobre o saldo 

devedor são situações reais, importantes e necessárias para o desenvolvimento pleno exercício 

da cidadania. 

Corroborando essa asserção, a interpretação dos resultados da análise da questão que 

buscava verificar como os familiares dos participantes pagavam as compras mostra que os 

pais ou responsáveis de 23 (65,7%) participantes realizavam as compras à vista, 9 (25,7%)  

pagavam com o cartão de crédito ou de débito e 3 (8,6%) compravam à vista, com cartão ou  

caderneta. Dessa maneira, é preciso que essas decisões sejam orientadas e direcionadas para a 

formação matemática dos alunos, pois, sob o ponto de vista acadêmico,  há uma lacuna nos 

estudos relacionados com a Educação Financeira (SAITO, 2010). 
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Em concordância com esse contexto, existe a necessidade de realizar uma reflexão 

ampla a respeito da Educação Matemática nas escolas, pois a aplicação de fórmulas não pode 

ser o tema principal a ser desenvolvido nas aulas, devendo ser consideradas apenas como um 

aprofundamento conceitual dos tópicos matemáticos propostos. É importante que os alunos 

compreendam a Educação Financeira como um campo de estudo contextualizado nos  

diversos ramos da atividade humana, bem como a sua influência nas decisões de ordem 

pessoal e social que estão relacionadas com a compreensão das dívidas, dos preços, dos 

crediários, dos reajustes salariais, da interpretação dos diversos tipos de descontos, da escolha 

das aplicações financeiras.  

Em uma das atividades propostas neste estudo, os participantes determinaram qual das 

duas embalagens de papel higiênico era mais econômica: Papel Higiênico Paloma com 4 rolos 

de 50 metros a R$ 2,45 ou Papel Higiênico Paloma com 12 rolos de 60 metros a R$ 11,90. A 

análise dos dados mostra que 15 (42,9%) realizaram os cálculos matemáticos e responderam 

corretamente que a embalagem mais econômica continha 4 rolos de 50 metros de Papel 

Higiênico. 

Por outro lado, apesar das tentativas na resolução dessa situação-problema, 15 (42,9%) 

participantes utilizaram as operações matemáticas de maneira incorreta. Ressalta-se a 

necessidade de que os professores elaborem atividades contextualizadas relacionadas com o 

tema transversal consumo para que possam discutir e analisar com os alunos a “razão entre 

menor preço/maior quantidade” (BRASIL, 1998, p. 35). A  interpretação da análise desses 

dados mostra que o ensino dos conteúdos relacionados com a Educação Financeira deve ser 

realizado de uma maneira mais efetiva, com a elaboração de atividades curriculares que 

promovam a eficácia da aprendizagem. 

A Educação Matemática orienta os professores para a importância do trabalho os 

conteúdos de uma maneira contextualizada. Nesse sentido, aprender Matemática é mais do 

que manejar fórmulas, sendo que realizar as contas significa interpretar, criar significados, 

construir os próprios instrumentos para resolver problemas, estar preparado para perceber as 

situações-problema presentes no cotidiano, desenvolver o raciocínio lógico, a capacidade de 

conceber, projetar e transcender o imediatamente sensível. Dessa maneira, a utilização de 

atividades baseadas na resolução de problemas propicia aos alunos condições para que 

possam refletir sobre os verdadeiros valores da Matemática. Por exemplo, quando os alunos 

resolvem os problemas contextualizados, ampliam a autoestima e a confiança de que são 

indivíduos capazes, proporcionando-lhes melhor aprendizado da Matemática. Assim, neste  
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estudo, os conteúdos de Matemática Financeira favoreceram a contextualização, pois estavam 

relacionados com o cotidiano dos alunos. 

A maioria dos problemas propostos nas atividades deste estudo foram extraídos de 

situações reais da vivência dos alunos, como o desconto em transações comerciais realizadas 

à vista, o rendimento de uma caderneta de poupança, os juros cobrados pelo comércio e pelos 

bancos. Neste estudo, a discussão sobre situações-problema presentes no cotidiano valorizou a 

compreensão dos conceitos envolvidos nos conteúdos da Educação Financeira. A 

interpretação da análise dos dados mostra que à pergunta  sobre a importância de poupar uma 

parte do salário recebido, 19 (54,3%) participantes responderam que poupar era  importante 

para prevenir necessidades. A participante A08 afirmou ser importante poupar para “poder 

realizar compras à vista e para prevenir para as futuras necessidades”. Porém 15 (42,8%) 

participantes não responderem. Portanto  é fundamental a proximidade da teoria com a prática 

matemática para que os alunos possam estabelecer um significado para o ensino e 

aprendizagem, auxiliando-os a discutir, justificar e estabelecer relações entre as ideias e os 

conceitos matemáticos. 

Segundo o artigo 22 da LDB 9394/96 (BRASIL, 1996),  a Educação Básica tem por 

finalidade formar alunos críticos e reflexivos, assegurando-lhes a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecendo-lhes meios para progredir no 

trabalho e em estudos posteriores. Contudo é uma tarefa árdua para os pais e professores 

conscientizar e motivar os alunos para se prepararem para o futuro, pois o imediatismo é   

marca própria do modo de vida da sociedade contemporânea. No entanto, quando existe  

correlação dos conteúdos matemáticos trabalhados em sala de aula com o cotidiano, os alunos 

se mostram mais interessados para compreender com mais facilidade os conteúdos 

matemáticos que estão aprendendo em sala de aula (ROSA, 2010). 

A Educação Financeira é aplicada em diversos ramos da atividade humana e influencia 

as decisões de ordem pessoal e social, de modo que provoca mudanças de maneira direta na 

vida dos cidadãos e da sociedade. Sua importância se reflete no cotidiano de quem lida com 

dívidas ou crediários, interpreta descontos, entende reajustes salariais, escolhe aplicações 

financeiras, entre outras atividades. Em concordância com esse contexto, quando o professor-

pesquisador perguntou sobre medidas necessárias para que se evitassem dívidas, as respostas 

dadas por 18 (51,4%) participantes indicam que existia compreensão de que as dívidas 

podiam desestabilizar as finanças da determinada família. Nesse sentido, a participante A18 

indicou o que é preciso fazer: “comprar sempre à vista e se comprar fiado, sempre pague em 

dia para não pagar juros”. Contudo, 16 (45.5%) participantes não responderam. 
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Esses resultados mostram a necessidade de que os professores sejam capacitados para 

modificar a prática pedagógica em sala de aula e motivar os alunos desinteressados.  Entre  os 

múltiplos modos de manifestação da Matemática nas atividades realizadas no dia a dia, talvez  

os mais recorrente sejam as atividades relacionadas com a economia e as finanças, sendo 

proveitoso que os problemas apresentem com frequência problemas de caráter financeiro e 

econômico para protagonizar a contextualização dos problemas, com a elaboração de 

atividades embasadas em situações cotidianas. 

A Educação Financeira adquire um valor formativo que pode auxiliar na estruturação 

do pensamento indutivo e do raciocínio dedutivo. Essa abordagem desempenha um papel 

importante no processo de ensino e aprendizagem em Matemática, pois é uma ferramenta que 

serve para auxiliar os alunos na resolução de problemas da vida cotidiana e na realização de 

tarefas específicas das atividades diárias. Assim, durante a resolução dos blocos de atividades 

propostos neste estudo, procurou-se trazer para os alunos a Educação Financeira como um 

instrumento de fácil aplicabilidade para a resolução de situações-problema presentes no 

cotidiano. A elaboração de atividades baseadas nos conteúdos da Educação Financeira 

favoreceu a contextualização, enriqueceu o conhecimento dos alunos, direcionando-os para 

que pudessem refletir sobre as boas práticas de consumo.  

Por fim, a contextualização pode ser considerada como uma estratégia para encontrar 

os pontos de ligação que permitem que os alunos forneçam significado para os conteúdos 

matemáticos que estão aprendendo. Assim, contextualizar é compreender os contextos que 

informam como solucionar situações-problema  presentes na vida cotidiana, tendo como meta 

a inserção crítica e reflexiva dos alunos na sociedade. De acordo com esse ponto de vista, a 

prática pedagógica deve ser reorientada para construir conhecimentos necessários ao 

desenvolvimento de competências e habilidades.   

 

4.4.6.  Perspectiva Sociocultural da História da Matemática 

Existe a necessidade de que a Perspectiva Sociocultural da História da Matemática   

seja utilizada em sala com a implantação e implementação de intervenções pedagógicas 

relacionadas com os conhecimentos históricos, para desenvolver procedimentos relacionados  

com a história do conteúdo matemático a ser estudado, como o cálculo de porcentagem 

realizado na antiguidade. 

Um dos principais objetivos é humanizar o ensino e aprendizagem em Matemática ao 

promover a aquisição do conhecimento matemático para facilitar o desenvolvimento da 

cidadania nos alunos. No entanto, para que esse objetivo seja atingido, existe a necessidade de 
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que o processo de ensino e aprendizagem seja considerado como uma estratégia para a 

utilização da História da Matemática como uma ação pedagógica. Esta abordagem  possibilita 

que os alunos adotem uma ação crítica e reflexiva para compreender o pensamento 

matemático e o seu movimento criador por meio da relação da Matemática com o contexto 

cultural (RADFORD, 2011). 

A Perspectiva Sociocultural da História da Matemática pode ser utilizada de acordo 

com as abordagens implícita e explícita (FERREIRA e RICH, 2001 apud D’AMBROS, 

2006). A abordagem é aquela na qual as referências históricas são realizadas de maneira 

direta. A utilização de situações idênticas às ocorridas na história é uma das preocupações 

para que se recorra à História da Matemática no ensino e aprendizagem, pois existe a 

necessidade da elaboração de problemas que auxiliem os alunos a discutirem sobre as dúvidas 

que surgem no decorrer desse processo. Contudo, esses problemas devem ser recriações 

daqueles encontrados na história da Matemática (BRITO e MENDES, 2009). 

Por outro lado, a abordagem implícita da História da Matemática não utiliza as 

referências históricas em atividades curriculares. Assim, essa abordagem pode ser utilizada 

por meio de referências históricas nas quais a história é empregada como “um elemento 

orientador na elaboração de atividades e situações-problemas, de seleção e sequenciação de 

tópicos de Matemática em livros didáticos” (MIGUEL e MIORIM, 2004, p. 44). Por exemplo, 

a História da Matemática pode ser utilizada para orientar uma sequência didática para o 

ensino de conteúdos matemáticos com a adoção da história do desenvolvimento conceitual 

desses conteúdos como um guia para subsidiar essa proposta pedagógica (RORATTO, 2009). 

Neste estudo, a utilização da Perspectiva Sociocultural da História da Matemática 

ocorreu na elaboração dos blocos de atividades cujas tarefas foram realizadas durante a 

condução do trabalho de campo com abordagem implícita e explícita da História da 

Matemática (FERREIRA e RICH, 2001 apud D’AMBROS, 2006). A abordagem implícita 

permitiu que o professor-pesquisador orientasse as atividades propostas aos alunos enquanto a 

utilização da abordagem explícita não teve relevância. O Quadro 129 apresenta as sequências 

didáticas baseadas na abordagem implícita da História da Matemática, que guiaram o 

professor-pesquisador na elaboração das atividades propostas para este estudo. 
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Quadro 129: Sequências didáticas baseadas na abordagem implícita da História da Matemática 

Data Conceitos Sequência Didática Ações 

 

26/3/2013 e 

27/3/2013 

(3 aulas) 

Discutir o papel do 

comércio no 

desenvolvimento da 

Matemática 

 

O Comércio e a Matemática: 

Uma Velha História 

Discussões e debates. 

Trabalho em duplas ou em 

grupos. 

Resolução de situações-

problema. 

Entrega das atividades. 

 

 

 

 

8/4/2013 

(2 aulas) 

Discutir o 

relacionamento entre 

atividades cotidianas e o 

conhecimento 

matemático. 

Aplicar a regra de três 

simples em situações-

problema encontradas 

nos supermercados. 

 

 

 

 

O Elo Perdido 

 

 

Discussões e debates. 

Trabalho em duplas ou em 

grupos. 

Resolução de situações-

problema. 

Entrega das atividades. 

 

 

20/5/2013 

23/5/2013 

(3 aulas) 

Introduzir o conceito de 

porcentagem a partir da 

História da Matemática. 

Desenvolver o conceito 

de porcentagem a partir 

da História da 

Matemática 

 

 

Definição Histórica da 

Porcentagem 

Discussões e debates. 

Trabalho em duplas ou em 

grupos. 

Resolução de situações-

problema. 

Entrega das atividades. 

 

28/5/2013 

(01 aula) 

 

Discutir o 

desenvolvimento dos 

juros em algumas 

situações históricas. 

 

O que são os juros?  

Discussões e debates. 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

 

4.4.6.1.  O Comércio e a Matemática: Uma Velha História 

O Quadro 130 apresenta a sequência didática  O Comércio e a Matemática: Uma 

Velha História, baseada na abordagem implícita da História da Matemática. 

 

Quadro 130: Sequência didática O Comércio e a Matemática: Uma Velha História 

O Comércio e a Matemática: Uma Velha História 

Data Conceitos Atividade Ações 

 

26/3/2013 

(1 aula) 

Relacionar o comércio e 

a Matemática 

Entrega do texto intitulado O 

Comércio e a Matemática: 

uma velha história 

Questões  para serem debatidas e 

discutidas entre os participantes 

com mediação do professor-

pesquisador. 

 

 

 

27/3/2013 

(2  aulas) 

O desenvolvimento da 

matemática 

Com qual objetivo foi 

desenvolvida a Matemática? 

Debates entre os participantes 

dos grupos. 

Respostas escritas. 

Desenvolvimento da 

matemática financeira? 

Por quem foi desenvolvida a 

Matemática Financeira? 

Debates entre os participantes 

dos grupos. 

Respostas escritas. 

Relacionar os fatos 

históricos e as situações 

cotidianas 

 

Qual a relação entre esses 

fatos históricos e as situações 

que vocês vivenciam? 

Discussão entre os participantes 

dos grupos. 

Respostas escritas. 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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A análise dos dados coletados da primeira atividade mostra que 17 (48.6%) 

participantes responderam que a Matemática foi desenvolvida para facilitar os cálculos 

realizados no comércio, para construir ferramentas utilizadas na agrimensura e para auxiliar 

nas atividades familiares, sendo que esse conhecimento também é utilizado no 

desenvolvimento da linguagem, da religião, das artes e da música. Por exemplo, o participante 

A29 afirmou que a matemática foi desenvolvida para “facilitar a compra e a troca de 

mercadorias”. A participante A36 respondeu que esse desenvolvimento surgiu em virtude das 

necessidades do “comércio, para medir lotes e para construir ferramentas”. Similarmente, o 

participante A09 disse: “as pessoas dessa época comerciavam entre si e havia necessidade de 

anotar a parte de cada família na caçada; ambas as atividades dependiam da ideia de contar”. 

Continuando com a análise dos dados coletados com as atividades da sequência, 11 

(31,4%) participantes responderam que a Matemática Financeira foi desenvolvida pelos 

comerciantes, escribas, cientistas e historiadores da Matemática. Por exemplo, a participante 

A08 argumentou que a Matemática Financeira foi desenvolvida pelos “comerciantes para tirar 

vantagem”. Para o participante A17, a Matemática Financeira foi desenvolvida pelos 

“escribas, que sabiam escrever e foram descobrindo a matemática”. Ao debater sobre as 

exigências do comércio na antiguidade, as  participantes A14 e A32 comentaram sobre a parte 

do texto que informava sobre o desenvolvimento de uma classe especial de escribas que 

recebiam treinamento formal em escrita e matemática, relacionando-o com as atitudes da 

classe dominante na atualidade. Então, a participante A14 argumentou: “a classe mais alta não 

tem interesse que o povo aprenda”. 

Na última atividade, 13 (37,1%) participantes responderam. Por exemplo, a 

participante A08  disse: “se a gente não soubesse a matemática seríamos enganados também” 

e a participante A14 afirmou que atualmente tudo era “feito na calculadora e antigamente era 

com as pedras”. Por outro lado, o participante A03 respondeu: “a história da matemática é 

muito importante porque nos ensina a nos desenvolver com mais rapidez e aprender mais 

rápido” enquanto que o participante A05 comentou: “a história da matemática financeira está 

intimamente ligada a história do comércio”. 

A interpretação da análise dos dados coletados nesta sequência didática mostra que,  

no decorrer da história, a Matemática Financeira foi desenvolvida por diferentes tipos de 

profissionais para facilitar a realização das atividades desenvolvidas no cotidiano. Essa 

interpretação também mostra que, sem a utilização da Matemática Financeira no cotidiano,  a 

população pode ser enganada facilmente pelos comerciantes, sendo que a diferença entre a   

atual e a praticada antigamente está relacionada com a utilização das tecnologias. Outro 
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aspecto importante dos resultados obtidos está relacionado com o fato de que a História da 

Matemática pode possibilitar a aprendizagem de conteúdos matemáticos com mais rapidez. 

Por outro lado, em média, 14 (40%) participantes responderam equivocadamente ou não 

responderam às situações-problema propostas. 

É importante que os professores retomem com frequência as concepções matemáticas 

que estão relacionadas com as ideias, os procedimentos e as práticas matemáticas presentes no 

cotidiano dos alunos, motivando-os a se envolver no processo educacional (FURINGHETTI e 

RADFORD, 2002). 

 

4.4.6.2.  O Elo Perdido 

O Quadro 131 apresenta a sequência didática O Elo Perdido, baseada na abordagem 

implícita da História da Matemática. 

 

Quadro 131: Sequência didática O Elo Perdido 

O Elo Perdido 

Data Conceitos Atividade Ações 

 

 

 

8/4/2013 

(2 aulas) 

 

Relacionar o ensino 

da Matemática com 

as questões práticas 

do dia a dia 

Retomar o 

desenvolvimento 

histórico da Matemática 

Debate entre os 

participantes e o professor-

pesquisador. 

Relacionar a 

Matemática com o 

cotidiano. 

Conceituar regra de 

três. 

Qual seria o preço do 

pacote de batata Ruffles 

de 175g. se fosse 

diretamente proporcional 

ao preço do pacote de 

100g? 

Debate em dupla sobre a 

resolução da situação-

problema. 

Respostas escritas. 

Relacionar a 

matemática com o 

cotidiano. 

Conceituar regra de 

três. 

Um carro faz 180km 

com 15 litros de 

gasolina. Quantos litros 

de gasolina esse carro 

gastaria para percorrer 

210km em condições 

idênticas? 

Debate em dupla sobre a 

resolução da situação-

problema. 

Respostas escritas. 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O professor-pesquisador debateu com os participantes sobre o desenvolvimento da 

Matemática no decorrer da história. Esse debate incluiu a relação existente entre o ensino de 

Matemática e as questões práticas do cotidiano, bem como a consequente desvinculação dessa 

relação no ensino e aprendizagem em Matemática. O professor-pesquisador denominou essa 

desvinculação de O Elo Perdido, pois durante muito tempo os ensinamentos de Matemática 
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Escolar eram conectados como elos com as práticas diárias da população, principalmente as 

práticas comerciais e financeiras. 

Após esse debate, o professor-pesquisador e os alunos discutiram a importância de 

comparar preço dos produtos com o peso das  embalagens, como quantos reais seriam 

economizados se os participantes comparassem a embalagem mais econômica de batata 

Ruffles. Essa atividade relacionou a Matemática com  questões práticas do dia a dia. A análise 

dos dados mostra que 19 (54,3%) participantes resolveram corretamente a situação-problema 

Qual seria o preço do pacote de batata Ruffles de 175g se fosse diretamente proporcional ao 

preço do pacote de 100g? por meio da utilização da regra de três ou pela multiplicação de 

100g por 175, dividindo posteriormente o resultado por 100. Para a segunda situação-

problema Um carro faz 180km com 15 litros de gasolina. Quantos litros de gasolina esse 

carro gastaria para percorrer 210km em condições idênticas? a análise dos dados mostra que 

13 (37,1%) participantes resolveram corretamente com a utilização da regra de três. Por outro 

lado, em média, 16 (50%) participantes não responderam ou responderam de maneira 

equivocada. 

A interpretação dos resultados   mostra a aplicação da proporcionalidade envolvendo 

situações-problema presentes no cotidiano e a contribuição para o desenvolvimento da 

cidadania dos alunos. Por exemplo, a participante A28 comentou: “depois da realização dessas 

atividades, comecei a prestar atenção nos preços, comparando-os”. Contudo, apesar de o 

pensamento proporcional estar presente na resolução dessas situações-problema, existe a 

necessidade de que os professores elaborem atividades curriculares que privilegiem esse 

conteúdo da Educação Financeira. Essas atividades devem ser discutidas, analisadas e 

trabalhadas frequentemente com os alunos em sala de aula. Nesse sentido, é importante que 

essas atividades considerem os métodos qualitativos e quantitativos que são utilizados pelo 

raciocínio proporcional (POST, BEHER e LESH, 1994). 

 

4.4.6.3.  Definição Histórica da Porcentagem 

O Quadro 132 apresenta a sequência didática Definição Histórica da Porcentagem,  

baseada na abordagem implícita da História da Matemática. 
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Quadro 132: Sequência didática Definição Histórica da Porcentagem 

Definição Histórica da Porcentagem 

Data Conceitos Atividade Ações 

 

20/5/2013 

(1 aula) 

Desenvolvimento do 

conceito de 

porcentagem 

Leitura do texto Brasileiro 

trabalha quase 5 meses só 

para pagar impostos. 

Debate entre os participantes 

e o professor-pesquisador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/5/2013 

(2 aulas) 

 

 

Definir porcentagem 

 

Resoluções de situações 

envolvendo porcentagem 

Discussão e resolução das 

situações pelos participantes 

do grupo. 

Entrega da atividade. 

 

Definir porcentagem 

E agora, que operação você 

fez para realizar os cálculos 

de 
4

1
 desses números? 

Discussão e resolução das 

situações pelos participantes 

do grupo. 

Entrega da atividade. 

 

Definir porcentagem 
O que significa ?

100

1
 

Discussão e debate entre os 

participantes do grupo. 

Entrega da atividade. 

 

Conceituar 

porcentagem 

Qual é a fração de 

denominador 100 

equivalentes a 
2

1
e  a 

4

1
? 

Discussão e resolução das 

situações pelos participantes 

do grupo. 

Entrega da atividade. 

Conceituar 

porcentagem 

O que você concluiu sobre o 

cálculo de porcentagem? 

Discussão e debate entre os 

participantes do grupo. 

Entrega da atividade. 

 

Conceituar 

porcentagem 

 

Escreva 20% na forma 

fracionária e na forma 

decimal 

Discussão e debate entre os 

participantes do grupo. 

Entrega da atividade. 

Conceituar 

porcentagem 
O que significa 7% de 50? 

Discussão e debate entre os 

participantes do grupo. 

Entrega da atividade. 

 

Aplicação do 

conceito de 

porcentagem 

Uma blusa tem desconto de 

30% para o pagamento à 

vista. Sabendo que o preço 

de tabela da blusa é R$ 

45,00, calcular o preço à 

vista. 

Discussão e resolução das 

situações pelos participantes 

do grupo. 

Entrega da atividade 

Conceituar 

porcentagem 

Qual é o significado do 

símbolo %? 

Discussão e debate entre os 

participantes do grupo. 

Entrega da atividade 

Aplicação do 

conceito de 

porcentagem 

Por que a humanidade criou 

os cálculos com 

porcentagem? 

Discussão e debate entre os 

participantes do grupo. 

Entrega da atividade 

Aplicação do 

conceito de 

porcentagem 

Em que sentido a 

porcentagem pode ser 

considerada justa? E injusta? 

Discussão e debate entre os 

participantes do grupo. 

Entrega da atividade 

Aplicação do 

conceito de 

porcentagem 

Explique em que é usada a 

porcentagem no   dia a dia 

Discussão e debate entre os 

participantes do grupo. 

Entrega da atividade 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Essa atividade foi desenvolvida em grupo, tendo como base o texto Brasileiro 

trabalha quase 5 meses só para pagar impostos, que relata brevemente a história do 

desenvolvimento da porcentagem. Após a discussão e o debate sobre o texto, os participantes 

resolveram as atividades propostas na sequência didática. 

Na resolução de várias situações que envolviam  porcentagem,  como  calcular ½ de 

80, ½ de 45, ½ de 60 e ½ de7, a análise dos dados mostra que 31 (88,5%) participantes 

realizaram os cálculos corretamente e que 2 (5,8%) participantes realizaram corretamente 

apenas dois dos três cálculos propostos. E 31 (88,6%) participantes afirmaram que utilizaram 

a divisão por dois para resolver essas situações. Por exemplo, o participante A27 explicou: 

“sabendo que ½ é 50% e é a metade, eu divide por 2”. Na mesma linha de raciocínio, os 

participantes resolveram ¼ de 100, ¼ de 80, ¼ de 60 e ¼ de 8. A análise dos dados mostra 

que 19 (54,3%) participantes realizaram corretamente os cálculos propostos e que 6 (17,1%) 

participantes realizaram cálculos corretamente, com exceção o cálculo de ¼ de 100, pois 

encontraram 75 como resposta,  sem justificá-la. 

Continuando com a análise, 23 (65,7%) participantes responderam que dividiram o 

número por 4 e 7 (20%) participantes somente responderam que a operação utilizada foi a 

divisão. O objetivo da atividade foi lembrar aos alunos que a porcentagem teve origem no 

imposto de 1/100 sobre todas as mercadorias vendidas pelos comerciantes em Roma. Nesse 

contexto, 32 (91,4%) participantes responderam que 1/100 significa 1%. Contextualizando a 

situação anterior, 31 (88,5%) participantes determinaram corretamente a fração de 

denominador 100 equivalente a 1/2 e a 1/4. Após a realização dessas atividades, 29 (82,9%) 

participantes concluíram que, para calcular porcentagem relacionada com determinada 

situação-problema, bastava dividir o número por 100 e multiplicar o resultado obtido pelo 

valor da porcentagem. Por exemplo, o participante A25 afirmou para realizar o cálculo da 

porcentagem: “dividir o valor por 100 e multiplicar o número da porcentagem que se quer 

descobrir”. 

Na sequência da análise, 6 (17,1%) participantes escreveram corretamente 20% na 

forma fracionária e na forma decimal, 12 (34,3%) participantes escreveram corretamente 20% 

na forma fracionária, mas não souberam escrever na forma decimal e 15 (42,9%) participantes 

não resolveram ou resolveram de maneira equivocada. E 25 (71,4%) participantes 

determinaram corretamente que 7% de 50 significavam 7/100 de 50 ou 3,5 de todos os valores 

de 50. Por exemplo, o  participante A11 afirmou para  7% de 50: “3,5 de todos os 50”. Com 

aplicação do conceito de porcentagem, 15 (42,9%) determinaram corretamente o preço à vista 

de uma blusa cujo preço de tabela era R$ 45,00, estando venda com um desconto de 30%. 
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Com aplicação do conceito de porcentagem, 9 (25,7%) participantes determinaram 

corretamente o preço à vista de uma blusa que custa R$ 45,00, estando à venda com um 

desconto de 30%,  6 (17,1%) participantes somente determinaram o valor do desconto da 

blusa e 18 (51,5%) participantes não determinaram ou determinaram equivocadamente o 

preço à vista da blusa. 

Continuando com as atividades dessa sequência didática, 27 (77,1%) participantes 

afirmaram que a humanidade criou os cálculos com porcentagem para a cobrança de 

impostos, para oferecer descontos e para auxiliar os trabalhadores, mas podendo prejudicá-

los. Nesse sentido, o participante A25 afirmou que a humanidade criou os cálculos com a 

porcentagem “para achar um jeito de cobrar impostos. E 22 (62,9%) participantes 

responderam que a utilização da porcentagem podia  ser considerada justa e também injusta. 

Por exemplo, o participante A25 afirmou: “[justa] quando é cobrado o mesmo valor de todas 

as pessoas e injusta quando uma pessoa paga menos que as outras”. A participante A38 

explicou por que considerava justa/injusta: “é um bom jeito de dar desconto e é injusta porque 

nem toda a sociedade sabe calcular a porcentagem”. Por  fim, 24 (68,6%) participantes 

responderam que a porcentagem era utilizada no cotidiano em supermercados, lanchonetes, 

cinema, lojas e postos de gasolina, para dar desconto nas compras e na cobrança de impostos 

e juros e para  a população não ser enganada. Por exemplo, a participante A38 falou sobre a 

utilização da porcentagem: “por causa dos impostos e quando a gente vai no supermercado 

precisa para não passarem a perna na gente.” 

Nessa sequência didática, os aspectos históricos dos conteúdos da Educação 

Financeira foram estudados de maneira indireta por meio da organização dos planos de aula 

no currículo escolar. Dessa maneira, a história das definições, dos conceitos e dos conteúdos 

matemáticos estava implícita nas atividades desenvolvidas pelo professor-pesquisador. 

Contudo a interpretação desses resultados mostra que, apesar de satisfatórios com relação ao 

desempenho nas atividades propostas e no desenvolvimento da cidadania, a frequência da 

exposição aos conteúdos da Educação Financeira era um aspecto importante para obter 

resultados favoráveis no processo de ensino e aprendizagem em Matemática.  

 

4.4.6.4.  O que são os juros? 

O Quadro 133 apresenta a sequência didática O Que São os Juros?, baseada na 

abordagem implícita da História da Matemática. 
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Quadro 133: Sequência didática O Que São os Juros 

O Que São os Juros? 

Data Conceitos Atividade Ações 

 

 

28/5/2013 

(01 aula) 

 

 

Desenvolvimento 

histórico da 

Educação 

Matemática 

Vocês acham que o juro é 

coisa nova? 

Imagem de uma das tábuas 

de argila de 

aproximadamente 1700 aC. 

A história dos Juros 

Os juros e a Bíblia 

 

Debate entre os 

participantes e o professor-

pesquisador. 

Respostas escritas. 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O principal objetivo dessa atividade foi discutir o desenvolvimento dos juros em algumas 

situações históricas. Assim, as carteiras foram organizadas em formato de ferradura para 

facilitar o diálogo e a discussão entre os participantes, tornando a sala de aula adaptada  para a 

realização de diversos tipos de atividades.  Eram 30 (85,7%) participantes. 

O professor-pesquisador realizou uma apresentação em PowerPoint com data show e   

foram apresentados 6 slides relacionados com a história da Educação Financeira. A análise 

dos dados mostra que 14 (40%) participantes responderam que foram os comerciantes, os 

indivíduos que queriam complicar a vida da população e os donos de banco que inventaram  

os juros. Por outro lado, 16 (45,7%) não responderam. Na sequência, 8 (22,9%) participantes 

responderam que os juros foram inventados para os escribas terem lucro e para os governos 

cobrarem impostos, tirando os dinheiro dos pobres. Por outro lado, 22 (62,9%) participantes 

não responderam.  Por fim,  o professor-pesquisador comentou com os participantes que os 

juros eram mais antigos do que se imaginava, com situações que direcionaram a humanidade 

para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos estudados atualmente na escola. 

A interpretação dos resultados da análise desses dados mostra a necessidade de que os 

conteúdos matemáticos estejam vinculados com o cotidiano dos alunos para tornar essa 

disciplina interessante e motivadora. É importante que os professores proporcionem um tipo 

de ensino da Matemática que promova nos alunos a aquisição de competências necessárias 

para tomar decisões e resolver situações-problemas que afligem a sociedade, auxiliando-os a 

exercer plenamente a cidadania (ROSA e OREY, 2010). Para utilizar a Perspectiva 

Sociocultural da História da Matemática, existe a necessidade de que os professores não 

ignorem a influência que o cotidiano exerce sobre o desenvolvimento dos conteúdos 

matemáticos, principalmente os relacionados com a Educação Financeira (ROSA, 2010). 
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4.4.7.  Tecnologias e Calculadoras 

A percepção que se tem das relações da Matemática com o mundo também pode 

exercer influência sobre o aprendizado dos alunos. Por exemplo,  a utilização das calculadoras 

deve ser pensada com cautela e propriedade, pois diversos tipos de tecnologias estão à 

disposição dos alunos, que devem se familiarizar com o seu emprego na resolução das 

situações-problema propostas em sala de aula. De acordo com a análise dos dados, 10 (28,6%) 

participantes utilizaram a calculadora do telefone celular em operações matemáticas nas 

compras do cotidiano. Por exemplo, o participante A29 afirmou que utilizava as operações de 

“adição, subtração, divisão e multiplicação no celular”. A análise também mostra que 8 

(22,8%) participantes utilizavam o cálculo mental e a calculadora do celular nas compras. A  

participante A08 respondeu que às vezes utilizava  as operações matemáticas disponibilizadas 

“no celular e às vezes de cabeça” para realizar as  compras. 

De acordo com essa perspectiva, a utilização de  metodologias convencionais aliadas  

a novos métodos de trabalho pedagógico pode  auxiliar os alunos no desempenho matemático,  

bem como na realização das tarefas curriculares relacionadas com a resolução de problemas 

enfrentados no cotidiano. Portanto existe necessidade da utilização dos recursos das 

tecnologias e do conhecimento dos conteúdos da Educação Financeira no processo de tomada 

de decisões. Contudo, apesar dos conhecimentos tecnológicos disponíveis na atualidade, ainda 

se convive com muitas tomadas de decisão financeira realizadas sem que os custos e 

benefícios sejam analisados. 

Por exemplo, em uma das atividades propostas neste estudo realizada no início de abril 

de 2013, o professor-pesquisador distribuiu duas calculadoras para que cada grupo de 

participantes pudesse calcular a porcentagem nas situações-problema propostas. A análise dos 

dados mostra que 30 (85,7%) participantes não dispunham de conhecimento para utilizar 

corretamente a tecla % para resolver essas situações,  e  1 (2,9%) participante demonstrou ter 

conhecimento sobre o emprego da calculadora para esse cálculo. Esses resultados mostram 

que existe a necessidade da realização de um trabalho pedagógico mais efetivo com relação à 

utilização dessas ferramentas tecnológicas em sala de aula, que devem ser direcionadas para a 

realização das operações matemáticas, bem como para a utilização das tecnologias necessárias 

para o cálculo das aplicações financeiras. 

Essa abordagem pode auxiliar na formação de futuros profissionais e consumidores 

providos de condições necessárias para realizar as análises financeiras para as tomadas de 

decisão nas atividades pessoais e profissionais. Por exemplo, quando existe o trabalho com 
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operações com calculadora, é importante que essa utilização não ocorra de maneira mecânica, 

mas de um modo consciente apoiado na compreensão dos conceitos das operações 

matemáticas a serem realizadas. Dessa maneira, a análise dos dados coletados em uma das 

atividades sobre cálculo de descontos no preço de produtos encontrados em propagandas, que 

foi realizada na segunda quinzena de maio de 2013, mostra que 31 (88,6%) participantes 

determinaram o valor correto dos descontos solicitados nas situações-problema propostas. 

Portanto os alunos podem desenvolver competências e habilidades necessárias para utilizar, 

operar e dominar apropriadamente as ferramentas tecnológicas, como as calculadoras e os 

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

cotidiano. 

Outro aspecto importante da Educação Financeira é a conscientização dos alunos 

sobre o planejamento das próprias finanças. Assim, a utilização dos conteúdos desse campo 

do conhecimento pode ser considerada como uma ferramenta essencial para alicerçar a 

tomada de decisões dos alunos em assuntos que envolvam as finanças pelo incentivo da 

utilização de tecnologias,  como as calculadoras. Nessa perspectiva, é importante ressaltar que 

“ignorar a presença de computadores e calculadoras na Educação Matemática é condenar os 

estudantes a uma subordinação total a subempregos” (D’AMBROSIO, 1998, p. 17). 

De acordo com esse ponto de vista, em uma das atividades deste estudo realizada em 

junho de 2013, o professor-pesquisador propôs que os participantes calculassem a multa de 

2% de uma conta de energia elétrica realizando esses cálculos com e sem a utilização de uma 

calculadora. A análise dos dados coletados mostra que 22 (62,8%) participantes determinaram 

com precisão e rapidez a resposta correta com a utilização da calculadora, enquanto 17 

(48,5%) participantes determinaram corretamente a resposta sem a utilização dessa ferramenta 

tecnológica. A interpretação dos resultados  mostra que é importante que os alunos adquiram 

informações tecnológicas que os auxiliem na resolução rápida e precisa das situações-

problema propostas em sala de aula. 

Nesse sentido, educar financeiramente é uma ação ampla, que inclui o ensino e 

aprendizagem em Matemática para que os alunos possam compreender as situações 

comerciais e financeiras, entender o comportamento do dinheiro no tempo, organizar 

conscientemente as suas finanças pessoais, discutir matematicamente a utilização consciente 

do crédito, entender temas de economia relacionados com a inflação por meio da utilização de 

instrumentos tecnológicos, como as calculadoras e os computadores, para auxiliá-los na 

resolução de situações-problema presentes no cotidiano podendo refletir e analisar crítica e 

matematicamente esses fenômenos (D’AMBROSIO, 2009). 
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Em  uma das atividades realizadas em sala de aula no final de março de 2013, o 

professor-pesquisador solicitou que os participantes argumentassem sobre as vantagens da 

utilização das calculadoras para auxiliar na realização dos cálculos matemáticos relacionados 

com a Educação Financeira. A análise dos dados mostra que 32 (94,1%) participantes 

responderam indicando que as calculadoras eram importantes para que os cálculos fossem 

realizados com rapidez e precisão. A participante A40 afirmou que a utilização das 

calculadoras é vantajosa, pois se podia obter um “resultado exato de sua conta”. O  

participante A19 destacou que as calculadoras eram importantes: “aumentam a rapidez para 

fazer os cálculos que são mais difíceis”. Por outro lado, a participante A22 argumentou que a 

utilização das calculadoras permitia: “verificação do preço dos produtos para determinar 

aqueles que têm melhores custos”. 

Assim, blocos de atividades deste estudo foram desenvolvidos para que os alunos 

pudessem perceber que a utilização das calculadoras os auxiliassem na economia do tempo 

para calcular o valor do desconto nas propagandas, bem como para determinar o custo e o 

benefício das transações comerciais. Porém o objetivo mais importante dessa utilização estava 

relacionado com a possibilidade de os alunos disporem de uma quantidade maior de tempo 

para discutir as situações-problemas apresentadas em sala de aula. Assim, é inadmissível 

aceitar que os cálculos aritméticos e algébricos que privilegiam o raciocínio quantitativo 

sejam  realizados sem a plena utilização das calculadoras e das ferramentas tecnológicas. 

Dessa maneira, a utilização das calculadoras contribuiu para a formação de indivíduos 

aptos a intervir em uma sociedade na qual a tecnologia ocupa um espaço cada vez mais 

importante (D’AMBROSIO, 2009). Então, o principal objetivo dessa abordagem é direcionar 

os alunos para refletir sobre importantes conceitos matemáticos inerentes aos conteúdos desse 

campo do conhecimento, em vez de ficar apenas preocupados na resolução mecânica dos 

problemas propostos, com  utilização de técnicas matemáticas operatórias. Contudo, para que 

se possa educar financeiramente os alunos, para transformá-los em cidadãos ativos na 

sociedade, existe a necessidade de fornecer-lhes informações tecnológicas que os auxiliem no 

entendimento e na compreensão dos conteúdos da Educação Financeira. 

Por fim, é importante ressaltar que o emprego de planilhas eletrônicas também pode 

enriquecer de maneira significativa a resolução de problemas relacionados com a Educação 

Financeira, como a determinação da taxa de juros cobrada em um financiamento de parcelas 

iguais, com o valor a ser financiado, o valor das parcelas, o número de parcelas e a data do 

primeiro pagamento. No entanto, neste estudo, esse tipo de recurso tecnológico não foi 
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utilizado, pois os participantes não trabalharam com situações-problema que requeriam a 

determinação de taxas de juros mais elaboradas. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: RESPONDENDO À PROBLEMÁTICA DE PESQUISA 

 

Este capítulo apresenta a resposta para a questão de investigação, bem como as 

considerações finais deste  estudo. 

 

5.1.  Problemática da Pesquisa 

A análise dos dados obtidos pelos  instrumentos de coleta permitiu que o professor-

pesquisador respondesse à questão de investigação: 

 

Quais são as possíveis contribuições que a Etnomatemática e a perspectiva 

sociocultural da História da Matemática podem trazer para a formação da cidadania 

dos alunos de uma turma do 8.º ano de uma escola pública de uma cidade da 

microrregião de Sete Lagoas (MG) por meio do ensino e aprendizagem de conteúdos 

da Educação Financeira? 

 

Ressalta-se que a questão de investigação foi respondida implicitamente durante o 

desenvolvimento do Capítulo 3 e do Capítulo 4. Porém, para que a resposta pudesse ser 

efetivamente determinada, os resultados da análise dos dados foram interpretados com a 

utilização da triangulação teórica e da  triangulação dos dados. 

Assim, os resultados mostraram que existiam possibilidades de contribuição  para a 

formação da cidadania dos alunos por meio do processo de ensino e aprendizagem de 

conteúdos matemáticos da Educação Financeira. Contudo essa contribuição podia ser 

efetivada se os professores se pautassem nas teorias da Etnomatemática e da perspectiva 

sociocultural da História da Matemática, discutidas, analisadas e utilizadas na fundamentação 

teórica deste estudo. Por conseguinte, os resultados obtidos também foram analisados e 

interpretados de acordo com os procedimentos metodológicos do estudo misto e da pesquisa 

do tipo etnográfico, utilizados durante a condução deste estudo.   

As respostas dadas pelos participantes durante a realização do trabalho de campo 

mostraram que o conhecimento da perspectiva sociocultural da História da Matemática e do 

Programa Etnomatemática auxiliou o professor-pesquisador na elaboração dos blocos de 

atividades matemáticas deste estudo, que foram baseados em situações-problema presentes no 

cotidiano dos alunos. O principal objetivo dessas atividades foi verificar a possibilidade de 
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utilização de conteúdos matemáticos da Educação Financeira para o desenvolvimento da 

cidadania dos participantes deste estudo. 

 

5.2.  Respondendo à  Questão de Investigação 

No trabalho pedagógico com a Matemática no Ensino Fundamental, os conteúdos da 

Educação Financeira foram significativos para a promoção da cidadania. Portanto podiam ser 

trabalhados em sala de aula, considerando-se a perspectiva sociocultural da evolução histórica 

deste campo de conhecimento da Matemática e visando ao posicionamento pessoal dos alunos 

nas questões que envolviam tomadas de decisão relacionadas com assuntos comerciais e 

financeiros presentes no cotidiano. 

Uma importante contribuição da perspectiva sociocultural da História da Matemática 

estava relacionada com a sua abordagem implícita na contextualização de três sequências 

didáticas que foram elaboradas pelo professor-pesquisador, de acordo com os contextos 

social, econômico e cultural, e foram extraídas do cotidiano dos alunos para o 

desenvolvimento dos conteúdos matemáticos relacionados com a Educação Financeira. O 

desenvolvimento das atividades que compuseram essas sequências didáticas possibilitou aos 

alunos compreender a importância da utilização de conteúdos da Educação Financeira no 

cotidiano, evitando que a população fosse facilmente enganada pelos comerciantes. 

Outro aspecto importante estava relacionado com a aplicação da proporcionalidade,  

que envolveu situações-problema presentes no cotidiano, por meio da resolução de atividades 

contextualizadas que privilegiaram esse conteúdo da Educação Financeira. Assim, as 

discussões, os debates, as análises e o trabalho pedagógico realizado com os alunos em sala de 

aula sobre esses conteúdos contribuíram para o desenvolvimento da cidadania. Portanto a 

História da Matemática foi um guia que direcionou o professor-pesquisador na organização de 

sequências didáticas que foram utilizadas como recursos pedagógicos em sala de aula. Essa 

abordagem possibilitou uma orientação histórica na elaboração das atividades propostas,  

enquanto a abordagem explícita não teve relevância pedagógica na preparação dessas 

atividades. 

Os dados históricos trabalhados implicitamente foram considerados nas atividades 

matemáticas realizadas em sala de aula, na busca de uma formação financeira vinculada às 

experiências cotidianas, o que proporcionou uma relação interessante e construtiva, 

auxiliando o desenvolvimento da cidadania dos alunos, no ambiente educacional e no 

contexto da sociedade. Assim, os aspectos históricos dos conteúdos da Educação Financeira 
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foram estudados de maneira indireta por meio da organização dos planos de aula das 

atividades que compuseram as sequências didáticas propostas. Dessa maneira, a história das 

definições, dos conceitos e dos conteúdos matemáticos estava implícita nas atividades 

desenvolvidas durante a condução do trabalho de campo. 

Contudo, apesar de alguns aspectos da História da Matemática terem sido discutidos 

explicitamente em situações-problema, a sua utilização ocorreu de maneira implícita nas 

atividades matemáticas propostas para os participantes deste estudo. Assim, os  participantes 

puderam entender a necessidade da aprendizagem de determinados conteúdos matemáticos do 

currículo escolar, auxiliando a humanização do conhecimento matemático. 

A utilização de uma proposta de ensino e aprendizagem direcionada para o 

desenvolvimento da cidadania dos participantes implicou a necessidade de  reflexão profunda 

sobre as situações-problema apresentadas durante a condução do trabalho de campo,  para que  

ideias, noções, procedimentos e conceitos financeiros fossem aprendidos e apreendidos de  

maneira crítica que auxiliasse a tomada de decisões. Sendo assim, as atividades matemáticas 

curriculares propostas na condução do trabalho de campo resultaram da motivação provocada 

pela resolução de situações-problema encontradas no cotidiano dos alunos. E o interesse dos 

participantes aumentou quando conseguiram identificar a necessidade de aprender esses 

conteúdos, pois puderam perceber a importância desse aprendizado para a resolução de 

situações-problema que vivenciavam no dia a dia. 

Os procedimentos de ensino e aprendizagem elaborados de acordo com a perspectiva 

do Programa Etnomatemática serviram para aproximar os discentes de conceitos relacionados 

com a Educação Financeira e a prática social, revelando-se ferramentas importantes na  

elaboração de atividades curriculares matemáticas. Uma das contribuições da Etnomatemática 

para o desenvolvimento da cidadania foi 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. Nesse sentido, a extração de 

informações provenientes do cotidiano dos alunos subsidiou a aquisição do conhecimento 

matemático por meio da elaboração de um material didático-pedagógico composto por 

atividades matemáticas contextualizadas e propostas em sala de aula para facilitar o ensino e 

aprendizagem de conteúdos relacionados com a Educação Financeira. 

Consequentemente a interligação entre os tópicos e temas ensinados em Matemática e 

os fenômenos que ocorriam no cotidiano dos alunos possibilitou a discussão relacionada com 

a resolução de problemas associados à Educação Financeira, facilitando o debate sobre 

assuntos importantes da sociedade contemporânea, como a verificação da embalagem mais 
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econômica, a compreensão da importância das porcentagens nas propagandas, a determinação 

dos juros pagos na caderneta de poupança e cobrados no cheque especial, além de discussões 

importantes sobre a cobrança de impostos. A promoção dessas discussões e debates em sala 

de aula possibilitou que os alunos compreendessem que os impostos arrecadados pelos 

governos municipal, estadual e federal deviam retornar para a população como benefícios 

estruturais, infraestruturais e sociais. 

Essa abordagem também possibilitou que os alunos dialogassem com o conhecimento 

produzido no currículo matemático por meio da resolução de atividades elaboradas com a 

utilização de situações-problema externas ao contexto escolar. Assim, outra contribuição 

importante da Etnomatemática para o desenvolvimento da cidadania dos alunos estava 

relacionada com a ampliação do conhecimento matemático, o que permitiu aos alunos a 

valorização da aprendizagem, pois puderam perceber a contextualização da Matemática 

escolar em relação a problemas e situações enfrentados na vida diária. Essa perspectiva de 

ensino e aprendizagem de conteúdos da Educação Financeira nas aulas de Matemática  

possibilitou aos alunos uma visão crítica da realidade por meio da utilização de instrumentos 

de natureza matemática para analisar reflexivamente fenômenos do dia a dia. 

Ressalta-se que uma das contribuições do Programa Etnomatemática foi promover o 

desenvolvimento de pessoas capazes de refletir criticamente sobre decisões financeiras 

responsáveis. Essa abordagem exigiu que o processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática estivesse subjacente ao contexto dos problemas comerciais e financeiros 

cotidianos. Outra contribuição do Programa Etnomatemática foi possibilitar a percepção de 

vínculo entre a aprendizagem escolar e a extraescolar, contribuindo para que a associação 

entre esses dois tipos aprendizagem não fosse dicotômica, pois permitiu a aplicação dos 

conhecimentos matemáticos em atividades propostas em sala de aula, mas contextualizadas 

em práticas diárias. 

É importante ressaltar que a ação pedagógica desencadeada durante a condução deste 

estudo proporcionou o desenvolvimento de ações educacionais que possibilitaram aos alunos 

a aquisição de conhecimentos matemáticos essenciais para auxiliá-los no exercício de direitos 

e deveres intrínsecos ao desenvolvimento da cidadania. Nesse direcionamento, a busca de   

propostas curriculares necessárias para o desenvolvimento de conteúdos comerciais e 

financeiros foi um aspecto importante da ação pedagógica desenvolvida em sala de aula, vista   

como ambiente adequado para a aquisição do conhecimento matemático por meio do 

convívio, da interação e da participação ativa na realização das atividades propostas. A 

utilização dos pressupostos do Programa Etnomatemática proporcionou a proximidade da 
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teoria com a prática,  para que os alunos pudessem estabelecer um significado para o ensino e 

aprendizagem de conteúdos matemáticos, auxiliando-os a atribuir significados, discutir, 

justificar respostas e estabelecer  relações entre ideias prévias e conceitos matemáticos. 

Destaca-se que este trabalho somente foi possível com a utilização de ferramentas 

tecnológicas em sala de aula. Assim, o emprego das calculadoras foi direcionado para a 

realização das operações matemáticas necessárias para cálculos matemáticos e financeiros. 

Esta abordagem auxiliou, pois, os alunos na aquisição de informações tecnológicas que 

proporcionaram a resolução rápida e precisa das situações-problema propostas em sala de 

aula. Nesse direcionamento, os blocos de atividades foram desenvolvidos para que os alunos 

pudessem perceber que a utilização das calculadoras os auxiliou na economia do tempo para 

calcular o valor do desconto nas propagandas, determinar a embalagem mais econômica por 

meio da utilização do conceito da razão, bem como para determinar o custo e o benefício das 

transações comerciais. A compreensão das relações econômicas e comerciais por meio da 

utilização das calculadoras facilitou a apropriação dos significados de conceitos da área 

financeira, o que é fundamental para a resolução das situações-problema enfrentadas no 

cotidiano. 

Como a proposta do Programa Etnomatemática estava relacionada com a utilização do 

cotidiano das compras para ensino e aprendizagem em Matemática, os conteúdos matemáticos 

explorados nas atividades comerciais e financeiras presentes no cotidiano dos alunos 

proporcionaram aspectos positivos para a contextualização da Matemática, permitindo 

também reflexões críticas sobre experiências individuais e coletivas relacionadas com 

assuntos comerciais e financeiros. Essa contextualização possibilitou a utilização de 

propagandas, reportagens de jornais, fôlderes de crediário e outros materiais que circulavam 

na mídia para discussão de condições de compra e financiamento presentes no contexto social 

no qual os alunos estavam inseridos. 

De acordo com essa perspectiva, a contextualização das atividades abordou ideias 

associadas ao campo de conhecimento da Educação Financeira de modo espontâneo, como   

noções de operações matemáticas básicas, operações bancárias, juros simples e compostos,   

descontos, impostos e porcentagem. No entanto os conteúdos estudados na Educação 

Financeira foram apresentados por meio de uma linguagem simples e contextualizada, 

inserindo as noções, definições e conceitos de maneira que os alunos pudessem entendê-los e 

familiarizar-se com as situações-problema propostas. 

Assim, destacou-se a necessidade de (re)aproximação do cotidiano com a escola, bem 

como de contextualização dos problemas matemáticos, que deviam ter proximidade com as 
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atividades práticas realizadas diariamente pelos alunos. Dessa maneira, era importante que as 

situações comerciais e financeiras fossem evocadas frequentemente, como ilustrações 

didático-pedagógicas do processo de ensino e aprendizagem em Matemática. Dessa maneira, 

a Educação Financeira proporcionou uma base para a construção de uma postura crítica dos 

alunos em relação ao contexto sociocultural no qual interagiam, com destaque para  a 

relevância de aplicar o conhecimento matemático às situações extraescolares trabalhadas em 

sala de aula. 

Diante do exposto, o trabalho com os conteúdos da Educação Financeira na 

perspectiva do Programa Etnomatemática possibilitou a (re)conciliação entre a escola e o 

cotidiano dos alunos,  por meio do estreitamento e aprimoramento da relação. Essa foi uma 

estratégia particularmente relevante para o desenvolvimento de habilidades e competências 

matemáticas necessárias para que os participantes pudessem compreender as práticas 

financeiras e econômicas que enfrentavam cotidianamente. Assim, o desenvolvimento e o 

estudo dos conteúdos da Educação Financeira realizado durante a condução deste estudo pôde 

ser considerado como um potencializador do desenvolvimento da cidadania. 

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 com o 

emprego de situações que ocorriam no dia adia. Essa abordagem apresentou um caminho 

pedagógico importante e necessário 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 do Programa Etnomatemática e da perspectiva sociocultural da 

História da Matemática nas atividades curriculares propostas em sala de aula. 

Essa ação pedagógica buscou um paradigma educacional diferenciado que pudesse 

substituir o desgastado método de ensino baseado na relação obsoleta de causa e efeito. Essa 

alternativa pedagógica proporcionou o reconhecimento de que os alunos eram um todo 

integrado e que as suas práticas cognitivas e organizativas estavam vinculadas ao contexto 

histórico, social e cultural. Nessa perspectiva, o trabalho acadêmico com a Educação 

Financeira baseado na perspectiva do Programa Etnomatemática proporcionou uma relação 

interessante, prazerosa e construtiva que favoreceu o processo da construção do conhecimento 

e a formação da cidadania dos alunos no ambiente educacional e no contexto geral da 

sociedade. 

A contextualização das atividades propostas forneceu sentido e significado para o 

trabalho matemático realizado pelos participantes deste estudo, os blocos de atividades 

contribuíram  para a realização do trabalho pedagógico relacionado com a cidadania por meio 
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da leitura e discussão de atividades  do cotidiano que foram trazidas para a sala de aula. Um 

aspecto importante dessa abordagem foi o fato de que, paralelamente à realização dos cálculos 

utilizados na resolução das atividades propostas, os alunos foram direcionados para discutir  

sobre os direitos e deveres dos consumidores nas compras à vista e a crédito. Essas discussões 

possibilitaram o desenvolvimento da cidadania, pois, por meio da análise crítica e reflexiva 

sobre opções de embalagens de produtos oferecidas nos supermercados, materiais de 

divulgação de lojas, financeiras e bancos, os alunos puderam refletir criticamente sobre a 

veracidade das informações. 

Em concordância com o contexto, o desenvolvimento da cidadania dos alunos 

materializou-se por meio das discussões e dos debates promovidos, que tinham o objetivo de 

facilitar a resolução das atividades contextualizadas propostas, pois, devido ao caráter 

sociocultural desse ensino, houve a apropriação de conhecimentos matemáticos com a 

utilização de ações pedagógicas importantes, como leitura e interpretação crítica das 

propagandas e dos noticiários de jornais, revistas e televisão, bem como envolvimento 

reflexivo e crítico sobre a importância da arrecadação de impostos e o retorno para a 

população em forma de benefícios estruturais e sociais. 

A utilização do Programa Etnomatemática e da perspectiva sociocultural da História 

da Matemática contribuiu para que os participantes compreendessem alguns fundamentos 

econômicos e financeiros subjacentes às práticas econômicas cotidianas, pois a familiaridade 

com as noções de propriedade, valor, preço e juros, bem como a capacidade de leitura e 

interpretação de propagandas e documentos financeiros foram exemplos de elementos que 

constituíram a Educação Financeira dos participantes de maneira institucionalizada, mas  

informalmente,  mediante processos cotidianos de introdução à lógica da economia financeira. 

O fato de os participantes terem trabalhado com conteúdos matemáticos formulados a partir 

da vida diária auxiliou-os a explorar a própria realidade, fornecendo sentido e significado a 

conhecimentos matemáticos que eram usualmente tratados na sala de aula de maneira 

desconectada das atividades do dia a dia. Os participantes aprenderam Matemática de   

maneira contextualizada, pois puderam atribuir sentido a  conteúdos da Educação Financeira 

propostos por meio de discussão, justificativa e estabelecimento de relações matemáticas 

presentes no dia a dia. 

Outra contribuição significativa da utilização da perspectiva sociocultural da História 

da Matemática e do Programa Etnomatemática para o desenvolvimento da cidadania foi 

mostrar aos alunos a necessidade do trabalho colaborativo e em equipe para o tratamento de 

problemas e situações do cotidiano, tornando a disciplina interessante e motivadora. Nesse 
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sentido, a disposição dos participantes em sala de aula de maneiras diversas, as atividades 

relacionadas com o cotidiano, os trabalhos em duplas e em grupos, as atividades extraclasse e 

os diálogos propostos proporcionaram aulas mais dinâmicas, interessantes, interativas e 

colaborativas. O trabalho pedagógico com a Educação Financeira em sala de aula introduziu 

uma maneira diferenciada de organizar o ambiente de aprendizagem que facilitou a ação dos 

alunos de ouvir os colegas, de expor as ideias, de argumentar e de criticar argumentos por 

meio de discussões e debates que foram  realizados em sala de aula. 

Além disso, o Programa Etnomatemática e a perspectiva sociocultural da História da 

Matemática contribuíram para a formação da cidadania dos participantes, ao fortalecer o   

conhecimento prévio relacionado com o seu background cultural, com relação às atividades 

realizadas no cotidiano, como a escolha de compras à vista para evitar problemas com as 

dívidas resultantes dessas compras, bem como esquivar-se de preocupações futuras. Em 

concordância com esse contexto, os alunos entenderam que as dívidas podiam ser 

consideradas como um dos principais males da sociedade moderna consumista. Nesse 

direcionamento, um dos principais objetivos para o planejamento de atividades baseadas 

nessas duas perspectivas teóricas foi mostrar as vantagens de comprar à vista, evitando  

endividamentos com o cartão de crédito e o cheque especial e comparando  juros da caderneta 

de poupança com juros de dívidas em estabelecimentos financeiros, principalmente os  

relacionados com   cartão de crédito. 

Este  estudo, como se vê,  teve dimensão social, política e pedagógica, pois, além de 

contribuir para o desenvolvimento da cidadania dos participantes, introduziu na sala de aula 

um trabalho conscientizador dos conteúdos da Educação Financeira aliado a pressupostos do 

Programa Etnomatemática e da perspectiva sociocultural da História da Matemática. Assim, a 

utilização desses conteúdos ultrapassou as paredes da escola, pois envolveu a resolução 

quantitativa, qualitativa e sistemática das atividades propostas, possibilitando  a contribuição 

da 

(...) matemática nas tarefas que lidam com o dinheiro [e que] não reside 

apenas em apoiar as ações do cálculo correto, no que se refere a 

especificações de determinadas somas ou casos como troco ou pagamento de 

um total no caixa. Diversos conceitos e procedimentos da matemática são 

acionados para que os alunos possam entender os contracheques, calcular ou 

avaliar aumentos e descontos nos salários, aluguéis, mercadorias e 

transações financeiras (CARVALHO,1999, p. 61). 

Essa abordagem possibilitou que os participantes adquirissem um conhecimento 

matemático que podia auxiliá-los a questionar situações comerciais e financeira presentes no 

cotidiano, pois tinha como objetivo promover o desenvolvimento da cidadania. É importante 
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ressaltar que o trabalho com os conteúdos da Educação Financeira foi um instrumento 

fundamental para que esse objetivo fosse alcançado por meio da elaboração e realização das 

atividades propostas para os participantes deste estudo. 

Assim, esta pesquisa possibilitou que os participantes  explorassem a própria realidade 

utilizando como instrumento de análise os conteúdos da Educação Financeira de acordo com 

os pressupostos do Programa Etnomatemática e da perspectiva sociocultural da História da 

Matemática. O professor-pesquisador promoveu a elaboração de atividades curriculares que 

contribuíram para o desenvolvimento da cidadania dos participantes, preparando-os para 

exercê-la por meio da reflexão crítica sobre os resultados obtidos com a resolução de 

situações-problema enfrentadas diariamente. Em síntese, foi confirmada a importância de usar   

informações da vida cotidiana dos alunos para analisar, interpretar, formular e elaborar 

questões que os auxiliassem na resolução das situações-problema que enfrentavam no dia a 

dia. 

 

5.3.  Considerações Finais 

Com relação à importância e à necessidade do conhecimento dos conteúdos de 

Educação Financeira para o desenvolvimento da cidadania dos alunos, buscaram-se exemplos 

de situações reais relacionadas com atividades presentes no cotidiano, como  juros cobrados 

no cheque especial e no crediário, interpretação de diversos tipos de descontos presentes em 

propagandas e compra de produtos que possuíam embalagem mais econômica. O objetivo da 

utilização desses exemplos foi mostrar para os alunos a importância e a necessidade da 

aquisição do conhecimento de conteúdos matemáticos relacionados com a Educação 

Financeira,  no Ensino Fundamental. 

Essas situações estavam relacionadas com os conceitos de razão, proporção e 

porcentagens utilizados nos cálculos dos descontos da compra à vista e dos juros cobrados nas 

vendas a prazo, pois tinham como objetivo o desenvolvimento de uma educação para o 

consumo, bem como para o desenvolvimento da cidadania. Para isso foram elaboradas 

algumas atividades práticas, como a visita a um Supermercado, para a condução do trabalho 

de campo deste estudo. 

Também houve o objetivo de  resgatar o papel mediador que devia ser assumido pelos 

professores na produção do conhecimento feita pelos alunos com utilização de uma prática 

pedagógica que considerava os interesses e as necessidades do contexto social e econômico da 

comunidade escolar, para discutir a relação da Educação Financeira, em uma perspectiva da 
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Etnomatemática, com a utilização implícita da perspectiva sociocultural da História da 

Matemática. 

Assim, a realização desta pesquisa possibilitou a elaboração de atividades que 

estimularam o desenvolvimento da cidadania dos alunos para que pudessem desempenhar as 

suas funções com respeito aos valores e à ética. Com isso, a contextualização do ensino da 

Educação Financeira auxiliou os alunos a desenvolver o senso de responsabilidade social, 

bem como a conscientização de seus deveres por meio da realização de atividades 

matemáticas curriculares que aliaram a teoria à prática. 

A abordagem de conteúdos relacionados com a Educação Financeira pôde capacitar os 

alunos a entender  melhor o mundo em que viviam, tornando-os cidadãos reflexivos e críticos 

que desenvolviam competências e habilidades importantes para entendimento e compreensão 

de notícias veiculadas nos meios de comunicação, preparando-os para o ingresso na 

sociedade. O objetivo principal desta abordagem foi possibilitar a participação ativa dos 

alunos na resolução dos problemas enfrentados diariamente, indagando sobre os seus direitos,  

analisando os seus deveres e buscando capacitar-se para se tornarem cidadãos conscientes de 

seu papel na melhoria da sociedade. 

Neste contexto, a Educação Financeira foi essencial para a formação de alunos do 

Ensino Fundamental, pois era importante para o entendimento de fenômenos relacionados 

com as situações financeiras e econômicas que ocorriam no cotidiano. Destacou-se a 

necessidade de que os professores promovessem discussões com os alunos para possibilitar-

lhes reflexões críticas sobre o tipo de relação que possuíam com a sociedade e com as 

maneiras conscientes de consumo e sobre o entendimento das desigualdades sociais que o 

modelo capitalista vigente promovia na atualidade. 

Conhecida a importância dos conteúdos da Educação Financeira, os alunos, com o 

conhecimento desses conceitos, necessários para a compreensão das relações de trabalho e 

consumo, poderiam ser orientados no planejamento financeiro pessoal e familiar. Essa 

abordagem, portanto, promoveu a formação consciente da cidadania, o desenvolvimento de 

uma postura crítica e reflexiva perante o contexto sociocultural, em que as atitudes dos alunos 

se manifestavam mediante ações que as concretizavam. Essa abordagem possibilitou a 

compreensão de conceitos e procedimentos matemáticos necessários para que os alunos 

conseguissem tirar conclusões e elaborar argumentações e para que, como cidadãos,  

pudessem agir como consumidores prudentes e tomar decisões na vida pessoal e profissional. 

Em concordância com o contexto, destacou-se a necessidade da realização de um 

trabalho pedagógico com conteúdos da Educação Financeira que considerasse as relações 
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comerciais e financeiras que ocorriam na sociedade.  Essa ênfase foi importante para alterar a 

situação atual em que o processo de ensino e aprendizagem em Matemática se distanciou das 

experiências vivenciadas diariamente pelos alunos, devido à maneira tradicional como esse 

campo do conhecimento era  abordado e trabalhado nas salas de aula. 

Conclui-se que existe a necessidade de que os professores aperfeiçoem as maneiras de 

ministrar as aulas com relação à Educação Financeira, pois a dinâmica que permeia na sala de 

aula é formada pelas atitudes, concepções e relações que os alunos têm com a matemática, 

além das experiências matemáticas que trazem consigo para a sala de aula. A ação pedagógica 

para o trabalho com a matemática financeira pode ser introduzida com uma maneira 

diferenciada de organizar o ambiente de aprendizagem, pois os alunos podem trabalhar em 

duplas ou em grupos com disposições distintas do espaço escolar. Essa organização dos 

alunos e da sala promove a exposição das ideias, o ato de ouvir os colegas, de argumentar e 

criticar outros argumentos (PONTE, 1997). 

Então é importante que os professores considerem essas ações na construção do 

conhecimento comercial e financeiro dos alunos para que o diálogo pedagógico se efetive na 

argumentação das situações-problema apresentadas. Nesse sentido, é importante que os 

professores se conscientizem de que o ensino e aprendizagem é desencadeado de acordo com 

o contexto sociocultural dos alunos, que oferece sentido e significado para as ações 

pedagógicas propostas em sala de aula. Portanto os temas transversais, como a cidadania, e os 

conteúdos escolares devem estar vinculados à realidade dos alunos (MONTEIRO E 

POMPEU, 2001). Porém, para que esse objetivo seja atingido, é importante que sejam 

proporcionadas no ambiente escolar discussões sobre o desenvolvimento de uma sociedade 

justa para que os alunos possam compreender a relevância de sua participação ativa nos 

debates relacionados com a transformação social.  

Nesse sentido, a Educação Financeira tem um valor formativo que auxilia na 

estruturação do pensamento indutivo e do raciocínio dedutivo, bem como desempenha um 

papel instrumental, pois é uma ferramenta que serve para auxiliar no processo de resolução de 

problemas enfrentados na vida cotidiana e realização de tarefas específicas em quase todas as 

atividades humanas. Mas, como os planos de ensino de Educação Financeira ainda não 

priorizam a formação de uma cultura financeira de maneira organizada e estruturada, é 

importante que os alunos organizem e ordenem o conhecimento comercial e financeiro com a 

aprendizagem dos conceitos matemáticos relacionados com esse campo do conhecimento. 

Nesta época de intensificação de um consumismo equivocadamente imposto para a 

população, um dos objetivos deste estudo foi preparar os alunos para agir de maneira 
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adequada, saudável e com responsabilidade diante de assuntos financeiros que se apresentam 

no cotidiano. Por outro lado, o conhecimento dos conteúdos relacionados com esse campo do 

conhecimento auxilia na alfabetização financeira dos alunos para que sejam bem sucedidos na 

sociedade. Em concordância com esse ponto de vista, os pressupostos dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) de Matemática ressaltam a importância da Educação 

Financeira para os alunos, pois em uma sociedade na qual as necessidades sociais, culturais e 

profissionais ganham novos contornos, todas as áreas do conhecimento requerem o 

desenvolvimento dessas competências e habilidades matemáticas. 

Porém 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, 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. 

A utilização da perspectiva sociocultural da História da Matemática em sala de aula 

está relacionada com a adequação do contexto social, histórico e cultural da História da 

Matemática no momento da elaboração de atividades curriculares sobre a transposição do 

conteúdo histórico da Matemática para o contexto escolar atual. Mas nem sempre a História 

da Matemática pode ser utilizada de uma maneira explícita, limitando-se a determinados 

conteúdos matemáticos, pois, no caso do estudo da Educação Financeira, não foi possível 

encontrar na revisão de literatura e nos livros pesquisados, informações históricas suficientes 

para que fossem elaboradas atividades matemáticas que pudessem ser adaptadas dos contextos 

históricos da Matemática aos dias atuais (RADFORD, 1997). 

Finalizando, destaca-se que existe a necessidade de que os alunos sejam capazes de 

realizar mais do que simples cálculos, pois devem entender os acontecimentos do universo 

matemático nas atividades que realizam diariamente. Nesse sentido, com o esclarecimento 

matemático, as escolhas e as tomadas de decisão podem ser mais acertadas, pois os alunos não 

são necessariamente considerados como usuários práticos das ferramentas matemáticas em 

seu cotidiano. Portanto o processo de construção desses conhecimentos pode prepará-los para   

melhor compreensão do mundo que os cerca, podendo contribuir para torná-los cidadãos 
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conscientes de sua responsabilidade na utilização adequada dos princípios da Educação 

Matemática no  relacionamento social e comunitário. 
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APÊNDICES 
 

 

APÊNDICE A 

Prezado aluno e prezada aluna, 

Solicitamos que você responda às perguntas abaixo que são importantes para a pesquisa 

intitulada “CONTRIBUIÇÕES DA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA, DOS PRINCÍPIOS 

METODOLÓGICOS DA MODELAGEM MATEMÁTICA E DA AÇÃO PEDAGÓGICA DO 

PROGRAMA ETNOMATEMÁTICA PARA A APRENDIZAGEM  DE MATEMÁTICA FINANCEIRA 

EM UMA TURMA DO OITAVO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL”, porém não assine e nem 

coloque o seu nome nesse formulário, pois esses dados são sigilosos. 

 

Responda às perguntas abaixo, marcando apenas uma resposta no local apropriado. 

 

 

01 – Qual é a sua idade na presente data?  
1) até 13 anos ( )  

2) 14 anos ( )  

3) 15 anos ( )  

4) mais de 15  anos ( )  

 

02 – Onde você nasceu? 
1) Na cidade em que está a escola em que você está estudando ( )  

2) Em outra cidade ( ). Qual? ___________________________________________________ 

 

03 – Você mora: 
1) Com a própria família ( )  

2) com parentes ( )  

3) Outra situação ( ). Qual? _____________________________________________________ 

 

04 Quantas pessoas residem em sua casa, além de você? 

1) Entre 1 e 3  (  ) 

2) Entre 4 e 6  (  ) 

3) Acima de 6 (  ) 

4) outra situação (  ) 

 

05– A sua família reside em imóvel:  
1) Próprio ( )  

2) Alugado ( )  

3) Financiado ( )  

4) Outra situação ( ) 

 

06 – Qual a sua participação na vida econômica do seu grupo familiar?  
1) Não trabalho e sou sustentado pela família ou por outras pessoas ( )  

2) Trabalho, mas recebo ajuda financeira da família ou de outras pessoas ( )  

3) Trabalho, mas sou responsável apenas pelo meu próprio sustento ( )  

4) Trabalho e contribuo para o sustento da família ( )  
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07 – Em que faixa melhor se enquadra a renda bruta mensal (sem descontos) de seu 

grupo familiar (soma dos rendimentos de todos os residentes em sua casa)?  
1) Não temos renda, apenas o bolsa família( ) 

2) o salário mínimo( ) 

3) Até dois salários mínimos ( )  

4) Entre dois e cinco salários mínimos ( )  

5) Acima de cinco salários mínimos ( )  

 

 

08– Quantos livros há em sua residência?  
1) Nenhum ( )  

2) 01 a 05 livros ( )  

3) 05 a 10 livros ( )  

4) mais de 10 livros ( )  

 

09 – Possui computador em sua residência?  
1) Sim, com acesso à internet ( )  

2) Sim, sem acesso à internet ( )  

3) Não ( ) 

 

10 – Em que ano você concluiu o antigo Curso Primário?  
1) 2010 ( )  

2) 2009 ( )  

3) 2008 ( )  

4) 2007 ( )  

5) antes de 2007 ( )  

 

11 – Onde você fez seus estudos do antigo Curso Primário?  
1) Em escola pública ( )  

2) Em escola particular ( )  

3) Em outro tipo ( ) 

 

12 – Você utiliza meio de transporte para ir à escola?  
1) Bicicleta ( )  

2) Motocicleta ( )  

3) Carro ( )  

4) Van / Microônibus ( )  

5) Nenhum, vou a pé ( )  

 

13 – Qual o nível de instrução de seu pai?  

1) Não alfabetizado ( )  

2) Lê e escreve, mas nunca esteve na escola ( )  

3) Fundamental incompleto ( )  

4) Fundamental completo ( )  

5) Médio incompleto ( )  

6) Médio completo ( )  

7) Superior incompleto ( )  

8) Superior completo ( )  
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14 – Qual o nível de instrução da sua mãe?  
1) Não alfabetizada ( )  

2) Lê e escreve, mas nunca esteve na escola ( )  

3) Fundamental incompleto ( )  

4) Fundamental completo ( )  

5) Médio incompleto ( )  

6) Médio completo ( )  

7) Superior incompleto ( )  

8) Superior completo ( )  

 

15- Como sua família vai às compras? 

1) Somente uma pessoa faz todas as compras e não é você ( )  

2) Você é quem faz as compras ( )  

3) Você vai junto fazer as compras ( )  

4) Outra situação ( ). Qual?______________ 

 

16- Como sua família paga as compras ? 

1) A vista ( )  

2) Em caderneta ( )  
3) De outra forma ( ) Qual? ____________________________________________________ 

 

17) Assinale  o que você entende ser melhor e explique o motivo. 

1)É interessante pagar à vista,pois______________________________________________________ 

2) Não é interessante pagar à vista, pois__________________________________________________ 

3) Tanto faz , pois____________________________________________________________ 

 

18) Assinale  o que você faz com a conta das compras. 

1) Confere a conta, mas não entende como foi feito  o cálculo do desconto ou dos juros ( )  

2) Confere a conta e entende como foi feito o cálculo do desconto ou dos juros ( )  

3) Não confere a conta ( ) pois _______________________________________________________ 

 

19) Qual é a profissão de seu pai ? 

 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

20) Qual é a profissão de sua mãe ? 

 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

21) Que conhecimentos matemáticos você utiliza para realizar compras no 

supermercado e nas lojas de sapatos e roupas? 
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22) Explique o relacionamento existente entre o conhecimento que você utiliza para 

resolver problemas de compras de seu dia-a-dia com aqueles que você aprendeu na 

escola. 

 

 

 

23) Você utiliza algum procedimento para efetuar cálculos para determinar a 

porcentagem dos produtos comprados que são diferentes daqueles utilizados nas aulas 

de matemática? Qual? 

 

 

 

 

24) Que procedimento você utiliza para determinar 15% de R$ 350,00? Determine o 

valor obtido e explique esse procedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25) Converse com os seus pais e pergunte como eles calculam a porcentagem de um 

produto que está em promoção, como por exemplo, uma caixa de bolachas que custa R$ 

5,60 e tem um desconto de 8% com pagamento a vista. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
 

 

APÊNDICE B 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os pais 

Prezados Pais,  
Seu (sua) filho (a) está convidado(a) a participar da pesquisa “CONTRIBUIÇÕES DA HISTÓRIA 

DA MATEMÁTICA, DOS PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS DA MODELAGEM MATEMÁTICA 

E DA AÇÃO PEDAGÓGICA DO PROGRAMA ETNOMATEMÁTICA PARA A 

APRENDIZAGEM  DE MATEMÁTICA FINANCEIRA EM UMA TURMA DO OITAVO ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL”. 

 

Objetivos:  

1.Planejar, implementar e avaliar atividades para o processo de ensino e aprendizagem de tópicos de 

matemática financeira com o auxílio da História da Matemática, da Modelagem Matemática e do 

Programa Etnomatemática. 

2.Investigar as contribuições da utilização dos meios de ensino e a realização das atividades propostas 

para o processo de ensino e aprendizagem de tópicos de matemática financeira.  

A sua participação nessa pesquisa ocorrerá através da participação nas atividades propostas, que farão 

parte de sua aula regular, e de respostas a um questionário, aplicado no início da pesquisa, de 

entrevistas e gravação de áudio durante as atividades. Como parte dessas atividades, os alunos irão, no 

horário regular de uma das aulas de Matemática, fazer uma visita ao supermercado Prudente Plus para 

colher dados para as atividades de Matemática Financeira, mas antes será solicitada a autorização por 

escrito dos pais desses alunos. 

3. Riscos 

O risco de atropelamento de alunos durante a caminhada de cerca de cinco quarteirões até o 

estabelecimento comercial a ser visitado, será evitado por esclarecimento aos alunos de como proceder  

na caminhada. Além disso, o professor será auxiliado por outro colega e pela pedagoga da escola. 

O risco de que algum participante seja suspeito de carregar indevidamente alguma mercadoria 

será evitado da seguinte forma: cada aluno portará apenas uma caderneta anteriormente identificada 

com seu nome e uma caneta e/ou lápis e borracha para as anotações. Não será permitido efetuar 

compras.  

Além disso, o professor-pesquisador está ciente de que, os alunos participantes desta pesquisa 

que vierem a sofrer qualquer tipo de dano previsto ou não no termo de consentimento e resultante de 

sua participação nesse estudo, além do direito à assistência integral, têm direito à indenização, de 

acordo com a Resolução CNS 196/96, Diretrizes e Normas Reguladoras Envolvendo Seres Humanos, 

tópico V, Riscos e Benefícios, parágrafo 6, que estabelece que os sujeitos da pesquisa que vierem a 

sofrer qualquer tipo de dano previsto ou não no termo de consentimento e resultante de sua 

participação, além do direito à assistência integral, têm direito à indenização. 

Todo o material utilizado na pesquisa, exceto aqueles que forem incinerados, ficarão sob a 

guarda da Coordenação do Mestrado em Educação Matemática em armários apropriados, à disposição 

da direção da escola, pais e alunos,  no tempo previsto na legislação. 

4. Benefício 

A Escola será beneficiada com a possibilidade de continuidade de uma metodologia de ensino 

não habitual e com possibilidade de uma aceitação considerável por parte dos alunos, conforme 

observado em atividades esporádicas realizadas pelo pesquisador junto à escola em que atua. A 

pesquisa levantará dados do trabalho desenvolvido em Matemática na sala de aula que poderão nortear 

outras iniciativas das escolas em propostas de ressignificação do ensino e aprendizagem nessa 

disciplina com relação ao conteúdo de Matemática Financeira. 
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A supervisão escolar terá informações sobre a pesquisa e se as atividades desenvolvidas foram 

bem ou mal sucedidas, a fim de que possam viabilizar projetos e propostas inovadoras para o corpo 

docente da escola, que visem à melhoria da prática pedagógica 

Nesse direcionamento, os alunos serão beneficiados com uma nova proposta de ensino e 

aprendizagem, por meio da utilização da História da matemática, da Modelagem Matemática e do 

Programa Etnomatemática para o estudo de conteúdos de Matemática Financeira. Assim, os alunos 

terão a possibilidade de realizar um trabalho coletivo em que poderão argumentar, conjecturar, trocar 

informações, buscar o entendimento dos conceitos, tornando a sala de aula de Matemática um 

ambiente de aprendizagem e formação de cidadãos críticos e capazes de tomar decisões para a 

melhoria da nossa sociedade.  

5. Eventual suspensão da pesquisa 

 Caso esta pesquisa seja suspendida por qualquer motivo, os alunos não terão nenhum prejuízo, 

pois o conteúdo desenvolvido nesta pesquisa é o mesmo do planejamento curricular regular dessa 

turma e, terá sua continuidade normalmente, pois o pesquisador é também o professor dessa turma. 

Nesse caso, todos os documentos produzidos até esse ponto da pesquisa serão destruídos. 

 A colaboração para o desenvolvimento desta pesquisa é totalmente voluntária. Você pode 

escolher não responder a qualquer uma das perguntas apresentadas no questionário e/ou na entrevista 

e, poderá a qualquer momento, desistir de participar da mesma. Você terá seu anonimato garantido 

pois serão usados códigos e assim, as informações não serão associadas ao seu nome em nenhum 

documento, relatório e/ou artigo que resulte desta pesquisa. Você terá em mãos uma cópia deste termo 

e poderá tirar dúvidas, quando necessário, juntamente ao pesquisador responsável. Além disso, você 

poderá recorrer ao Comitê de Ética em Pesquisa, com endereço e telefone abaixo, para o 

esclarecimento de dúvidas, mas somente para as dúvidas de caráter éticas referentes a esta pesquisa.  

 

 Profa. Dra. Marger da Conceição Ventura Viana 

Departamento de Matemática – ICEB / UFOP 

Fones: (31) 3559-1700 ou 3559-1724 / e-mail: margerv@terra.com.br 

 

Prof. Dr. Milton Rosa 

Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD) 

Fones: (031) 3559-1915 / Email: milton@cead.ufop.br 

 

 

 

Para ser preenchido por um dos pais do (a) aluno (a) 

 

Eu, ___________________________________________, autorizo meu (minha) filho (a), 

 

 ___________________________________________________, a participar da pesquisa. 

 

_______________________________ , ___ de __________ de 2013. 

 

                                                 ____________________________________ 

Assinatura do (a) participante 

 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – 35.400-000 – Ouro Preto – MG – Brasil 

Homepage:  http://www.propp.ufop.br – e-mail: cep@propp.ufop.br – Fone: 55(31)3559-1368 

 

 

 

 

 

mailto:margerv@terra.com.br
mailto:milton@cead.ufop.br
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APÊNDICE C 
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APÊNDICE D 

 

 
 

 

 



355 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
 

 

APÊNDICE E 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os alunos 

Convite Individual 

Prezado aluno,  
Você está convidado(a) a participar da pesquisa “CONTRIBUIÇÕES DA HISTÓRIA DA 

MATEMÁTICA, DOS PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS DA MODELAGEM MATEMÁTICA E 

DA AÇÃO PEDAGÓGICA DO PROGRAMA ETNOMATEMÁTICA PARA A APRENDIZAGEM  

DE MATEMÁTICA FINANCEIRA EM UMA TURMA DO OITAVO ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL”. 

 

Objetivos:  

1.Planejar, implementar e avaliar atividades para o processo de ensino e aprendizagem de tópicos de 

matemática financeira com o auxílio da História da Matemática, da Modelagem Matemática e do 

Programa Etnomatemática. 

2.Investigar as contribuições da utilização dos meios de ensino e a realização das atividades propostas 

para o processo de ensino e aprendizagem de tópicos de matemática financeira.  

A sua participação nessa pesquisa ocorrerá através da participação nas atividades propostas, que farão 

parte de sua aula regular, e de respostas a um questionário, aplicado no início da pesquisa, de 

entrevistas e gravação de áudio durante as atividades. Como parte dessas atividades, os alunos irão, no 

horário regular de uma das aulas de Matemática, fazer uma visita ao supermercado Prudente Plus para 

colher dados para as atividades de Matemática Financeira, mas antes será solicitada a autorização por 

escrito dos pais desses alunos. 

3. Riscos 

O risco de atropelamento de alunos durante a caminhada de cerca de cinco quarteirões até o 

estabelecimento comercial a ser visitado, será evitado por esclarecimento aos alunos de como proceder  

na caminhada. Além disso, o professor será auxiliado por outro colega e pela pedagoga da escola. 

O risco de que algum participante seja suspeito de carregar indevidamente alguma mercadoria 

será evitado da seguinte forma: cada aluno portará apenas uma caderneta anteriormente identificada 

com seu nome e uma caneta e/ou lápis e borracha para as anotações. Não será permitido efetuar 

compras.  

Além disso, o professor-pesquisador está ciente de que, os alunos participantes desta pesquisa 

que vierem a sofrer qualquer tipo de dano previsto ou não no termo de consentimento e resultante de 

sua participação nesse estudo, além do direito à assistência integral, têm direito à indenização, de 

acordo com a Resolução CNS 196/96, Diretrizes e Normas Reguladoras Envolvendo Seres Humanos, 

tópico V, Riscos e Benefícios, parágrafo 6, que estabelece que os sujeitos da pesquisa que vierem a 

sofrer qualquer tipo de dano previsto ou não no termo de consentimento e resultante de sua 

participação, além do direito à assistência integral, têm direito à indenização. 

Todo o material utilizado na pesquisa, exceto aqueles que forem incinerados, ficarão sob a 

guarda da Coordenação do Mestrado em Educação Matemática em armários apropriados, à disposição 

da direção da escola, pais e alunos,  no tempo previsto na legislação. 

4. Benefício 

A Escola será beneficiada com a possibilidade de continuidade de uma metodologia de ensino 

não habitual e com possibilidade de uma aceitação considerável por parte dos alunos, conforme 

observado em atividades esporádicas realizadas pelo pesquisador junto à escola em que atua. A 

pesquisa levantará dados do trabalho desenvolvido em Matemática na sala de aula que poderão nortear 

outras iniciativas das escolas em propostas de ressignificação do ensino e aprendizagem nessa 

disciplina com relação ao conteúdo de Matemática Financeira. 
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A supervisão escolar terá informações sobre a pesquisa e se as atividades desenvolvidas foram 

bem ou mal sucedidas, a fim de que possam viabilizar projetos e propostas inovadoras para o corpo 

docente da escola, que visem à melhoria da prática pedagógica 

Nesse direcionamento, os alunos serão beneficiados com uma nova proposta de ensino e 

aprendizagem, por meio da utilização da História da matemática, da Modelagem Matemática e do 

Programa Etnomatemática para o estudo de conteúdos de Matemática Financeira. Assim, os alunos 

terão a possibilidade de realizar um trabalho coletivo em que poderão argumentar, conjecturar, trocar 

informações, buscar o entendimento dos conceitos, tornando a sala de aula de Matemática um 

ambiente de aprendizagem e formação de cidadãos críticos e capazes de tomar decisões para a 

melhoria da nossa sociedade.  

5. Eventual suspensão da pesquisa 

 Caso esta pesquisa seja suspendida por qualquer motivo, os alunos não terão nenhum prejuízo, 

pois o conteúdo desenvolvido nesta pesquisa é o mesmo do planejamento curricular regular dessa 

turma e, terá sua continuidade normalmente, pois o pesquisador é também o professor dessa turma. 

Nesse caso, todos os documentos produzidos até esse ponto da pesquisa serão destruídos. 

 A colaboração para o desenvolvimento desta pesquisa é totalmente voluntária. Você pode 

escolher não responder a qualquer uma das perguntas apresentadas no questionário e/ou na entrevista 

e, poderá a qualquer momento, desistir de participar da mesma. Você terá seu anonimato garantido 

pois serão usados códigos e assim, as informações não serão associadas ao seu nome em nenhum 

documento, relatório e/ou artigo que resulte desta pesquisa. Você terá em mãos uma cópia deste termo 

e poderá tirar dúvidas, quando necessário, juntamente ao pesquisador responsável. Além disso, você 

poderá recorrer ao Comitê de Ética em Pesquisa, com endereço e telefone abaixo, para o 

esclarecimento de dúvidas, mas somente para as dúvidas de caráter éticas referentes a esta pesquisa.  

 

 

 Profa. Dra. Marger da Conceição Ventura Viana 

Departamento de Matemática – ICEB / UFOP 

Fones: (31) 3559-1700 ou 3559-1724 / e-mail: margerv@terra.com.br 

 

 

Prof. Dr. Milton Rosa 

Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD) 

Fones: (031) 3559-1915 / Email: milton@cead.ufop.br 

 

Para ser preenchido pelo(a) aluno(a) 

 

Eu, _________________________________________________, declaro que entendi os 

objetivos e os termos de minha colaboração para o desenvolvimento da pesquisa e concordo 

em participar da mesma. 

 

_______________________________ , ___ de __________ de 2013. 

 

________________________________ 

Assinatura do (a) participante 

 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – 35.400-000 – Ouro Preto – MG – Brasil 

Homepage:  http://www.propp.ufop.br – e-mail: cep@propp.ufop.br – Fone: 55(31)3559-1368 
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APÊNDICE F 
 

Escola Municipal  

Solicitação para Autorização de Pais para Aula Externa a Escola 

Senhores pais, queremos solicitar a sua autorização para que seu filho, 

_________________________________________________, possa sair da escola no dia ___/___/_____, das 

____horas às _____horas, durante a aula de Matemática do Professor Gelindo Martineli Alves, para uma visita 

ao Supermercados Prudente Plus e a algumas lojas do Bairro São João. O propósito dessa visita faz parte da 

nossa pesquisa intitulada “CONTRIBUIÇÕES DA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA, DOS PRINCÍPIOS 

METODOLÓGICOS DA MODELAGEM MATEMÁTICA E DA AÇÃO PEDAGÓGICA DO PROGRAMA 

ETNOMATEMÁTICA PARA A APRENDIZAGEM  DE MATEMÁTICA FINANCEIRA EM UMA TURMA 

DO OITAVO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL”, onde iremos levantar dados para situações-problemas do 

dia-a-dia para utilização nas aulas de Matemática. 

 

Autorizo: (     ) Sim          (     ) Não 

 

 ________, de _____________ de 2013. 

 

Assinatura de um dos pais ou responsável: _________________________________________ 

 

 

 

 

APÊNDICE G 
 

Escola Municipal  

Solicitação de Autorização de Pais para publicação de Imagens fotográficas 

 

Senhores pais, queremos solicitar a sua autorização para publicar imagens fotográficas de seu filho(a), 

_________________________________________________, no relatório de pesquisa intitulado 

CONTRIBUIÇÕES DA ETNOMATEMÁTICA E DAPERSPECTIVA SOCIOCULTURAL DA HISTÓRIA 

DA MATEMÁTICA PARA A FORMAÇÃO DA CIDADANIA DOS ALUNOS DE UMA TURMA DO 8.º 

ANODO ENSINO FUNDAMENTAL POR MEIO DOENSINO E DA APRENDIZAGEM DE CONTEÚDOS 

DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA e em artigos e outros trabalhos originados dessa pesquisa. Essa pesquisa foi 

realizada pelo Professor Gelindo Martineli Alves no primeiro semestre de 2013 com a participação dos alunos do 

8.º Ano em que seu (sua) filho (a) participou ativamente e  contribuiu para a obtenção de importantes resultados 

para Educação. 

 

Autorizo: (     ) Sim          (     ) Não 

 

 ________, de _____________ de 2014. 

 

Assinatura de um dos pais ou responsável: _________________________________________ 

 

 

 

 


