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Resumo 

Esse artigo apresenta alguns resultados obtidos em uma pesquisa de mestrado que estava 

relacionada com as possíveis contribuições do Programa Etnomatemática para o 
desenvolvimento da Educação Financeira de alunos Surdos que se comunicam em Língua 

Brasileira de Sinais - Libras. Para tanto, apresenta-se uma breve discussão sobre a Cultura 
Surda, o Programa Etnomatemática e a Educação Financeira para alunos Surdos. Em seguida, 

também é apresentada uma contextualização da escola e dos participantes do estudo, bem 

como as etapas da Teoria Fundamentada nos Dados, que foi o design metodológico utilizado 
para condução da pesquisa. 
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Abstract 

This article presents some results obtained in a master’s research that was related to the 
possible contributions of the Ethnomathematics Program for the development of the Financial 

Education of Deaf students that communicate in Brazilian Sign Language - Libras. Here, the 

article begins with a brief discussion about Deaf Culture, Ethnomathematics Program, and 
Financial Education for Deaf students. Next, the contextualization of the school and the 

participants of the study is also presented, as well as the steps of Grounded Theory, which 
was the methodological design used to conduct in this research. 
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Introdução 

O processo de ensino e aprendizagem de Matemática para alunos Surdos é 

considerado um desafio para muitos professores, pois esses estudantes possuem 
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características próprias que demandam estratégias diferenciadas e capacitação desses 

profissionais. É importante ressaltar que os Surdos possuem uma língua própria, que é a 

Língua Brasileira de Sinais – Libras, uma identidade surda e uma cultura específica, 

denominada de Cultura Surda. 

Nesse sentido, existe a necessidade de que os professores compreendam que a 

“Língua de Sinais pode ser considerada [como] a grande saída para evitar os atrasos de 

linguagem, cognitivo e escolar, das crianças surdas” (Goldfeld, 2002, p. 112). Além disso, 

essa língua se “apresenta numa modalidade distinta das línguas orais (...), pois está centrada 

no ‘ver’ e o professor deve realizar estratégias de ensino com base no visual” (Quadros & 

Perlin, 2007, p. 141). 

Como as experiências vivenciadas pelos Surdos possuem uma relação profunda com a 

sua visão (Strobel, 2009), existe a necessidade de que os professores trabalhem os conteúdos 

matemáticos utilizando pistas visuais, como as imagens, os gráficos e os diagramas. Além 

disso, a Libras pode ser considerada como uma maneira de comunicação e expressão em que 

o sistema linguístico de natureza visual-motora possui uma estrutura gramatical própria. 

Desse modo, a Libras constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e 

fatos, que são oriundos de comunidades de pessoas Surdas no Brasil (Brasil, 2005). Nesse 

contexto, na Cultura Surda, a Libras é a primeira língua para os Surdos brasileiros, enquanto 

o português é o seu segundo idioma (Dizeu & Caporali, 2005). Então, a ampliação da 

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

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

morfológico e lexical, sintático, semântico e pragmático (Quadros & Perlin, 2007).  

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

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

ouvintes, que são específicos da Cultura Surda (Santana & Bergamo, 2005). Essa abordagem 

pode estar relacionada com a definição de Etnomatemática, pois: 

 

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

inclui considerações como linguagem, jargão, códigos de comportamento, mitos e 

símbolos; matema é uma raiz difícil, que vai na direção de explicar, de conhecer, de 

entender; e tica vem sem dúvida de techné, que é a mesma raiz de arte e de técnica 

(D’Ambrosio, 1993, p. 5). 

 

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

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



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

currículo escolar. 

Essas estratégias, que são condizentes com a proposta da ação pedagógica da 

Etnomatemática, estão relacionadas com: a) a criação de condições físicas, ambientais e 

materiais para os alunos Surdos; b) propiciar melhores níveis de comunicação e interação 

desses alunos com os indivíduos que participam da comunidade escolar; c) favorecer a sua 

participação nas atividades escolares; d) adaptar materiais de utilização comum em sala de 

aula; e e) adotar sistemas de comunicação alternativos para os alunos impedidos de 

comunicação oral no processo de ensino e de aprendizagem e na avaliação. 

Por outro lado, de acordo com a revisão de literatura, os estudantes com surdez 

apresentam dificuldades em alguns conteúdos matemáticos relacionados com a Educação 

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

quatro décadas, comprovam que esses alunos apresentam dificuldades com o 

desenvolvimento de conceitos monetários e de medidas. 

Similarmente; Bone, Carr, Daniele, Fisher, Innes, Maher, Osborn e Rockwell (1984) 

alertavam que há uma necessidade de que os alunos Surdos aprendam os tópicos matemáticos 

relacionados com frações, números decimais, porcentagens, retas numéricas, razões e 

proporções, pois são importantes para o entendimento dos conteúdos da Educação Financeira. 

Nesse sentindo, considerando que o tópico porcentagem é utilizado como uma base 

para as atividades propostas em Matemática Financeira, é importante a implantação e 

implementação de metodologias inovadoras 1  para o ensino desse conteúdo. Assim, os 

conteúdos relacionados com a Educação Financeira podem favorecer o desenvolvimento de 

atitudes nos alunos, como se posicionar criticamente diante dos problemas, realizar previsões 

e tomar decisões perante as informações veiculadas pela mídia, pelos livros (Brasil, 1998a) e 

pelas redes sociais. 

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

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

decisões responsáveis (Alves, 2014). Dessa maneira, as orientações dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) de Matemática (Brasil, 1998b) mostram que: 

(...) [para] compreender, avaliar e decidir sobre algumas situações da vida cotidiana, 

como qual a melhor forma de pagar uma compra, de escolher um financiamento etc., é 

                                                           

1Nesse artigo, as metodologias inovadoras se opõem ao método de ensino tradicional, pois são consideradas um 

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

utilização de jogos, dinâmicas e aulas interativas com participação ativa dos alunos (Santos, 2005).  



necessário trabalhar situações-problema sobre a Matemática Comercial e Financeira, 

como calcular juros simples e compostos e dividir em partes proporcionais (Brasil, 

1998b, p. 86). 

 
Nesse contexto, é importante a proposição de discussões sobre a utilização de 

metodologias inovadoras para a Educação Financeira, que podem estar baseadas nos 

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

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

compreensão dos conteúdos matemáticos da população escolar Surda. 

Dessa maneira, houve a necessidade de que os pesquisadores formulassem uma questão 

de investigação que explorasse profundamente a problemática desse estudo: Como o 

Programa Etnomatemática pode contribuir para o desenvolvimento da Educação Financeira 

de alunos Surdos que se comunicam em Libras? Assim, esse artigo apresenta alguns 

resultados obtidos com a realização da pesquisa de mestrado, a qual se relacionava com tal 

problemática, sendo conduzida pelo primeiro autor com a orientação do segundo. 

Por conseguinte, para o desenvolvimento desse artigo, os pesquisadores apresentam 

uma breve discussão sobre a Cultura Surda, o Programa Etnomatemática e a Educação 

Financeira para alunos Surdos, delineiam as etapas da Teoria Fundamentada nos Dados, que 

foi o design metodológico utilizado para condução dessa pesquisa, bem como descrevem a 

contextualização escolar, o perfil dos participantes e os instrumentos de coleta de dados e, por 

fim, mostram alguns resultados obtidos nesse estudo. 

 

Discutindo o Programa Etnomatemática, a Cultura Surda e a Educação Financeira 

para Alunos Surdos 

A literatura mostra que, de maneira geral, existe uma demora na aquisição do 

conhecimento matemático pelos alunos Surdos. Contudo, os resultados obtidos pelo estudo 

conduzido por Zarfaty, Nunes e Bryant (2004) mostram que a habilidade matemática de 

alunos Surdos para a representação de números é semelhante à de seus colegas ouvintes. Os 

resultados de vários estudos também revelam que não há uma base cognitiva significante para 

as diferenças documentadas com relação ao desempenho matemático entre alunos Surdos e 

ouvintes, sendo que as lacunas observadas resultam de uma combinação de diferenças 

linguísticas e procedimentais para esses alunos (Zevenbegen, 2002). 

No entanto, é importante enfatizar que existem vários elementos externos que estão 

relacionados com o desempenho matemático dos alunos Surdos, como a formação de 

professores, as oportunidades educacionais e os fatores exteriores à sala de aula, que podem 



contribuir para o desenvolvimento da dificuldade no processo de ensino e aprendizagem em 

matemática (Pagliaro, 2010). 

Por outro lado, o acesso tardio à Libras e às questões de ordem socioeconômica 

podem causar prejuízos ao aprendizado em Matemática para esses alunos (Barbosa, 2008), de 

modo a contribuir para a lacuna em seu desempenho na resolução de atividades matemáticas, 

as quais, também, podem ser provenientes das suas dificuldades linguísticas (Mousley & 

Kelly, 1998). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (Brasil, 1998a) e as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (Brasil, 2006) estabelecem sobre a necessidade de os 

conteúdos da Matemática Financeira serem ministrados nos Ensinos Fundamental e Médio. 

Além disso, Nasser, Pereira, Vassalo, Xavier e Dias (2007) argumentam que a porcentagem é 

o fundamento da Matemática Financeira e, atualmente, é o tópico que tem substanciais 

aplicações práticas no cotidiano dos cidadãos, sendo, portanto, de extrema importância 

trabalhar tais conteúdos em sala de aula, com qualidade e segurança.  

Não obstante, é necessário que se reconheça a existência de desafios enfrentados pelos 

alunos Surdos com relação à aprendizagem de conteúdos matemáticos (Nunes, 2004), como o 

trabalho com atividades curriculares envolvendo a resolução de problemas, as operações de 

adição, subtração e divisão, bem como o entendimento dos conceitos de razão, proporção e 

porcentagem na utilização e na aplicação do dinheiro (Edwards; Crocker, 2007). 

Dessa maneira, o conhecimento matemático interligado às questões, por exemplo, de 

economia, sustentabilidade, vida profissional, vida financeira, pessoal e familiar, pode 

contribuir para o crescimento individual dos alunos Surdos e a sua inserção na sociedade. 

Nesse direcionamento, entende-se que a: 

 

(...) Educação Financeira [é] como uma prática social (...). Estamos preocupados em 

contribuir não somente com a oferta de informações sobre o funcionamento de objetos 

financeiro-econômicos (taxa de juros, prestações, cartões, empréstimos, etc.), mas 

também e, principalmente, com a tomada da decisão de consumo dos indivíduos-

consumidores (Campos, 2013, p.13).  

 

Destarte, existe a necessidade de se garantir uma postura crítica sobre a omissão das 

instituições de ensino com relação à elaboração de uma proposta pedagógica para a Educação 

Financeira, pois o “sistema educacional ignora o assunto ‘dinheiro’, algo incompreensível, já 

que a alfabetização financeira é fundamental para ser bem-sucedido em um mundo 

complexo!” (Martins, 2004, p. 5). 



Por conseguinte, a busca por uma estratégia de aprendizagem em Matemática para os 

alunos Surdos pode ser realizada por meio do alinhamento da contextualização desse ensino 

de acordo com a realidade cultural desse grupo de alunos, mediante a utilização da 

Etnomatemática, pois esse programa “representa um caminho para uma educação renovada 

em que a matemática pode proporcionar questionamentos sobre as situações reais vivenciadas 

pela sociedade” (Flemming, Luz; & Mello, 2005, p. 36-37). 

Portanto, a perspectiva Etnomatemática representa um componente essencial para a 

interpretação de princípios de racionalidade econômica que orientam os padrões de 

argumentação para justificar as estruturas sociais existentes, pois auxiliam os alunos a 

entenderem e interpretarem criticamente os dados numéricos presentes nas atividades do 

cotidiano (Rosa, 2010). Desse modo, a Matemática torna-se um instrumento importante para 

a tomada de decisões, pois fornece as ferramentas necessárias para uma avaliação das 

consequências da decisão escolhida (D’Ambrosio, 2002). 

Como o Programa Etnomatemática possui uma conceituação ampla, é importante 

entender quais são os seus objetivos e como a sua ação pedagógica pode ser aplicada em sala 

de aula. Nesse contexto, a Etnomatemática pode ser definida como um: 

 

(...) programa de pesquisa em história e filosofia da Matemática, com implicações 

pedagógicas, que se situa num quadro muito amplo. Seu objetivo maior é dar sentido a 

modos de saber e de fazer das várias culturas e reconhecer como e por que grupos de 

indivíduos, organizados como famílias, comunidades, profissões, tribos, nações e povos, 

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

classificar (D’Ambrosio, 2008, p. 7). 

 

Dessa maneira, um dos principais objetivos da Etnomatemática é analisar as práticas 

matemáticas relacionadas com os membros de grupos culturais distintos. Esse programa 

possui uma dimensão sociocrítica que pode esclarecer a natureza do conhecimento 

matemático (D’Ambrosio, 1990), pois esses indivíduos estão inseridos em um mundo plural. 

Uma das maneiras mais importantes para o reconhecimento das diferentes culturas que 

convivem no mesmo contexto social é a identificação e a valorização do pluralismo de 

linguagens presentes no mundo contemporâneo (Fernandes & Healy, 2013). 

Nessa perspectiva, a Comunidade Surda, como um grupo cultural específico, possui 

características próprias da Cultura Surda, pois a identificação dos Surdos não é com a 

deficiência, mas sim com a sua cultura, que os auxilia a se ajustarem à própria identidade de 

acordo com as suas percepções visuais (Strobel, 2008). Logo, a Cultura Surda pode ser 

entendida como a maneira de os Surdos entenderem e compreenderem o: 



(...) mundo e de modificá-lo a fim de se torná-lo acessível e habitável, ajustando com 

suas percepções visuais, que contribuem para a definição das identidades surdas e das 

almas das comunidades surdas. Isso significa que abrange a língua, as ideias, as crenças, 

os costumes e os hábitos do povo surdo (Strobel, 2009, p. 27). 

 

Partindo do ponto de vista de que a cultura é a herança que os membros de um 

determinando grupo cultural transmite para os seus demais integrantes através das relações 

sociais e da convivência, então, a cada geração, os seus membros podem contribu ir para 

ampliar e modificar algumas características dessa cultura (Rosa, 2010). 

Nesse sentido, no livro intitulado As imagens do outro sobre a cultura surda, escrito 

por Karin Strobel, em 2008, existem oito artefatos culturais2 que ilustram a Cultura Surda, 

que estão relacionados com os comportamentos e as atitudes de ser Surdo, tais como ver, 

perceber e modificar o mundo. 

Esses artefatos culturais se relacionam com: a experiência visual, que significa utilizar 

a visão em substituição total à audição como um meio de comunicação; os aspectos 

linguísticos da Libras; o aspecto familiar, que se refere a comportamentos próprios das 

famílias que possuem pessoas Surdas; a literatura Surda, que, através da memória das 

vivências surdas de várias gerações, traduz-se em diversos gêneros; a vida social e esportiva, 

que são os relacionamentos socioculturais; as artes visuais, como as criações artísticas 

visuais; a política, que consiste em inúmeros movimentos e lutas do povo Surdo pelos seus 

direitos e, por fim, os materiais que são instrumentos para auxiliar na acessibilidade da vida 

cotidiana das pessoas Surdas (Strobel, 2008). 

Tais artefatos mostram as características específicas da Cultura Surda que estão 

relacionadas com os seus jargões, com o conhecimento matemático e científico, com as suas 

ideias, as suas crenças, a sua língua, os seus costumes e com os hábitos próprios das  

comunidades surdas. Assim, a “cultura surda exprime valores, crenças que, muitas vezes, se 

originaram e foram transmitidas pelos sujeitos surdos de geração passada ou de líderes surdos 

bem-sucedidos, através das associações de surdos” (Strobel, 2009, p. 29). Dessa maneira, de 

acordo com a perspectiva Etnomatemática, a Cultura Surda pode ser considerada como o: 

 

(...) conjunto de comportamentos compatibilizados e de conhecimentos compartilhados, 

[que] inclui valores. Numa mesma cultura, os indivíduos dão as mesmas explicações e 

utilizam os mesmos instrumentos materiais e intelectuais no dia-a-dia. O conjunto desses 

                                                           

2O conceito ‘artefatos’ não se refere apenas a materialismos culturais, mas àquilo que na cultura constitui 

produções do sujeito que tem seu próprio modo de ser, ver, entender e transformar o mundo (Strobel, 2008, p. 

39). 



instrumentos se manifesta nas maneiras, nos modos, nas habilidades, nas artes, nas 

técnicas, nas ticas de lidar com o ambiente, de entender e explicar fatos e fenômenos, de 

ensinar e compartilhar tudo isso, que é o matema próprio ao grupo, à comunidade, ao 

etno. Isto é, na sua Etnomatemática (D’Ambrosio, 2005, p. 35). 

 
Por conseguinte, a Etnomatemática se relaciona com a Cultura Surda em razão de suas 

questões sociais e de suas práticas escolares, pois possui como ponto de partida o cotidiano 

em que sua ação pedagógica se concretiza em espaços escolares (Rosa, 2010). Então, a 

Etnomatemática “restabelece a matemática como uma prática natural e espontânea” 

(D’Ambrosio, 1993, p. 31), que é praticada pelos membros de grupos culturais distintos.  

Na perspectiva Etnomatemática, existe a necessidade de valorizar as experiências 

socioculturais dos alunos Surdos para que possam vincular os próprios conhecimentos 

matemáticos àqueles apresentados pelas instituições escolares. Nesse sentido, o: 

 

(...) ensino da matemática nesta concepção permitirá ao aluno vincular os conceitos 

trabalhando em classe a sua experiência cotidiana, de acordo com o seu ambiente natural, 

social e cultural. Não se trata de rejeitar a matemática acadêmica, mas sim incorporar a 

ela valores que são vivenciados nas experiências em grupo, considerando os vínculos 

histórico-culturais (Carneiro, 2012, p. 3). 

 

De acordo com essa asserção, Rosa e Orey (2006) argumentam que o Programa 

Etnomatemática possibilita o processo de socialização dos membros pertencentes aos grupos 

minoritários, assim como os Surdos, pois a matemática pode funcionar como um instrumento 

de empoderamento que contribui para melhorar a qualidade de vida e a dignidade nas 

relações humanas. 

 

Contextualização da Escola e Perfil dos Participantes 

A pesquisa foi conduzida em uma escola pública do estado de Minas Gerais 

especializada no atendimento de alunos Surdos. Essa escola oferece os Ensinos Fundamental 

I e Fundamental II, sendo que, no turno vespertino, as turmas oferecidas são de Ensino 

Fundamental I. Nos turnos matutino e noturno, as turmas oferecidas são de Ensino 

Fundamental II na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Todas as aulas e as atividades propostas nas salas de aula e nas dependências da 

escola são desenvolvidas em língua de sinais, pois uma das exigências para contratação dos 

profissionais é a sua certificação de, no mínimo, 180 horas em Libras. Outro fator importante 

é que essa escola também oferece para esses alunos os acompanhamentos: psicológico, 

fisioterapêutico e fonoaudiológico. 



O professor-pesquisador, que é o primeiro autor desse artigo, lecionava nessa escola 

desde o ano de 2015. Destarte, pelo fato de conhecer a maioria dos alunos, optou por realizar 

essa pesquisa em duas turmas dos anos finais do Ensino Fundamental II, sendo uma turma 

com 10 alunos do 3° período B da EJA do noturno e a outra com 10 alunos do 2° período A 

da EJA do matutino, totalizando 20 participantes. Ressalta-se que o professor-pesquisador era 

o professor regente apenas da turma do 3º período B, pois a professora responsável pela 

turma do 2º período A cedeu suas aulas de Matemática para a condução desse estudo. 

Por meio do contato do professor-pesquisador com esses alunos, constatou-se que 

muitos deles eram dependentes dos pais ou de seus responsáveis, pois não haviam 

desenvolvido a autonomia necessária para realizarem as suas compras e se deslocarem 

sozinhos para a escola ou para outros ambientes. De acordo com os professores de 

matemática da escola que lecionaram anteriormente para esses alunos, muitos deles também 

possuem dificuldades com a manipulação de dinheiro e com a realização de cálculos 

matemáticos. 

 

Procedimentos Metodológicos baseados na Teoria Fundamentada nos Dados 

Essa pesquisa, de natureza qualitativa, procurou identificar quais foram as 

contribuições do Programa Etnomatemática para o desenvolvimento da Educação Financeira 

de alunos Surdos que se comunicam em Libras. Para atingir esse objetivo, dentre os vários 

designs metodológicos, os autores desse artigo optaram pela utilização da metodologia da 

Teoria Fundamentada nos Dados – Grounded Theory (Glaser & Strauss, 1967). 

No contexto dessa teoria, foram utilizados como instrumentos de coleta: dois 

questionários, diário de campo, entrevistas semiestruturadas e três blocos de atividades 

matemáticas do registro documental, que possibilitaram a análise dos dados e, 

posteriormente, a interpretação das respostas fornecidas pelos alunos, auxiliando o professor-

pesquisador na busca da resposta para a questão de investigação. 

Esse design metodológico tem como objetivo entender a compreensão que os 

participantes possuem em relação à problemática desse estudo. Dessa maneira, após 

realizarem a coleta dos dados, os pesquisadores os separaram, classificando-os e sintetizando-

os por meio de codificações para organizá-los em categorias. Nesse direcionamento, é 

necessário que os pesquisadores tenham: 

 

(...) sensibilidade às palavras, às ações dos informantes e perceber as tendências que os 

dados apontam; ter sensibilidade aguçada para elaborar perguntas pertinentes; ter 



capacidade de pensar o abstrato, de reconhecer/perceber além do óbvio; ser flexível e 

aberto a críticas, além de ter capacidade de interpretar os dados indutiva e indutivamente, 

nomear categorias adequadamente, realizar comparações entre as diversas categorias e 

criar um esquema analítico interpretativo inovador (Baggio & Erdmann, 2011, p. 179).  

 

Nesse contexto, a Teoria Fundamentada nos Dados tem como embasamento a 

amostragem teórica, a codificação dos dados e a redação da teoria emergente (GASQUE, 

2007). Todavia, nessa pesquisa, os pesquisadores não redigiram a teoria emergente, pois a 

sua redação é opcional e não estava diretamente relacionada com os objetivos desse estudo. 

 

Amostragem Teórica 

A amostragem teórica é composta pela coleta de dados, que foi utilizada como ponto 

de partida para que os pesquisadores possam coletar, analisar e codificar os dados, bem como 

interpretar as informações obtidas para buscar uma resposta para a questão de investigação 

(Glaser & Strauss, 1967). Sendo assim, um dos principais objetivos da amostragem teórica é 

“maximizar as oportunidades de obtenção de dados para auxiliar na explicação das 

categorias, em termos de suas propriedades e dimensões, visando o desenvolvimento 

conceitual e teórico” (Baggio & Erdmann, 2011, p. 180) do estudo. 

Nesse trabalho, a amostragem teórica estava relacionada com os dados brutos que 

foram coletados durante a pesquisa de campo por meio de quatro instrumentos de coleta: 

questionários, entrevistas, diário de campo e atividades do registro documental. É importante 

ressaltar que todos os instrumentos de coleta, exceto o diário de campo, foram aplicados em 

Libras e filmados e, posteriormente, o professor-pesquisador realizou a tradução e a 

transcrição de todas as filmagens. 

 

Codificação dos Dados 

A codificação ocorre quando os dados são cuidadosamente examinados de acordo 

com as suas características para que possam ser organizados por meio da categorização. 

Nessa etapa, a codificação dos dados envolve comparações constantes entre os fenômenos, os 

casos e os conceitos, que conduzem ao desenvolvimento de categorias por meio da abstração 

e das relações entre os elementos que as compõem (Gasque, 2007). Esse processo 

codificatório é composto pelas codificações aberta, axial e seletiva, que devem ser entendidas 

como maneiras distintas para tratar os dados brutos coletados durante a condução do trabalho 

de campo de uma determinada pesquisa. 

 



Codificação Aberta: Códigos Preliminares 

Esse tipo de codificação pode ser considerado como o processo analítico pelo qual os 

códigos preliminares são identificados em relação às suas propriedades. Esse processo 

envolve as atividades de examinar, comparar, conceituar e categorizar os dados que são 

sumarizados em códigos e categorias. Nessa etapa, os dados coletados nos instrumentos são 

analisados linha a linha, frase a frase e parágrafo a parágrafo (Gasque, 2007). Dessa maneira, 

várias subcategorias emergem, que podem se tornar categorias na próxima etapa de 

codificação. 

Após a coleta dos dados (amostragem teórica) os pesquisadores analisaram 

cuidadosamente cada frase, linha e parágrafo, com o objetivo de criar códigos preliminares 

por meio da codificação aberta (quadro 1). 

 

Quadro 01: Exemplo de codificação aberta 

 
Fonte: Elaborado pelos pesquisadores 

 

Dessa maneira, após uma análise cuidadosa dos dados brutos coletados em cada 

instrumento, houve a elaboração de 23 códigos preliminares que, posteriormente, foram 

categorizados. 

 

Codificação Axial: Categorias Conceituais 

Nessa etapa, a codificação axial aprimora e diferencia os códigos preliminares 

resultantes da codificação aberta. Assim, os pesquisadores selecionaram os códigos 

relevantes para agruparem as informações constantes nos dados. Durante esse processo 



codificatório, os pesquisadores alternaram entre a codificação aberta e axial, pois as 

categorias foram constantemente verificadas pelos dados que as compõem para serem 

reagrupadas e reorganizadas para a obtenção de informações densas e completas sobre a 

problemática estudada (Baggio & Erdmann, 2011). 

Por conseguinte, a partir dos códigos preliminares obtidos na codificação aberta, os 

pesquisadores elaboraram 03 (três) categorias conceituais e uma subcategoria durante o 

processo de codificação axial (quadro 2). 

 

Quadro 02: Codificação axial 

 
Fonte: Elaborado pelo professor-pesquisador 

 

Após o desenvolvimento da codificação axial, os pesquisadores realizaram a última 

etapa da pesquisa, que está relacionada com a interpretação dos resultados obtidos durante a 

fase analítica do estudo por meio da redação das categorias e da subcategoria determinadas 

nesse estudo. 

Contudo, é importante ressaltar que, como os pesquisadores optaram pela não redação 

da teoria emergente, a codificação seletiva, que é a última etapa do processo codificatório, 



não foi utilizada, pois está relacionada com a elaboração da categoria central que é essencial 

para a escrita dessa teoria. 

 

Resultados da Pesquisa 

A interpretação dos resultados mostrou que o Programa Etnomatemática pode 

contribuir para o desenvolvimento da Educação Financeira de alunos Surdos que se 

comunicam em Libras. Não obstante, para que essas contribuições sejam efetivadas em sala 

de aula, é importante que os professores desse grupo cultural pautem a sua prática docente 

nas bases teóricas da Etnomatemática e da Educação Financeira, que foram discutidas, 

analisadas e utilizadas na fundamentação teórica desse estudo. 

Dessa maneira, as atividades desenvolvidas em sala de aula visaram à proposição de 

uma maneira diferenciada de colocar a Matemática a serviço da Educação, direcionando os 

participantes desse estudo ao desenvolvimento de sua autonomia e cidadania, pois a 

Etnomatemática é um “programa de pesquisa em história e filosofia da matemática com 

óbvias implicações pedagógicas” (D’Ambrosio, 2009, p. 27).  

De acordo com os resultados obtidos por meio da análise dos instrumentos de coleta 

de dados, pode-se inferir que as estratégias utilizadas em sala de aula, como a utilização da 

Libras pelo professor-pesquisador, o auxílio dos próprios participantes para explicar os 

conteúdos e as atividades, os problemas contextualizados, as dinâmicas propostas, as 

atividades lúdicas e as simulações de situações-problemas, contribuíram para o entendimento 

de conteúdos relacionados com a Educação Financeira. 

Por exemplo, o participante B19 argumentou que as atividades o auxiliaram no 

cálculo do “troco da passagem e comprar com descontos”, enquanto o participante A11 

comentou que as atividades trouxeram “conhecimentos para resolver problemas” . Logo, é 

importante que esse processo incorpore os aspectos culturais do conhecimento matemático 

nas atividades curriculares propostas, tendo em vista o objetivo de possibilitar a compreensão 

do caráter qualitativo dos conteúdos matemáticos quantitativos (Rosa & Orey, 2007). 

Assim, a movimentação dos participantes em sala de aula, as atividades relacionadas 

com o cotidiano, os diálogos e as explicações em Libras proporcionaram aulas dinâmicas, 

colaborativas e interativas. Por exemplo, 11 (55%) participantes declararam que as atividades 

desenvolvidas em sala de aula os auxiliaram a refletir sobre as compras que realizam em seu 

dia a dia. O participante A9 respondeu que “ao comprar um alimento ou um bem, o preço do 

produto já está embutido os impostos”. 



Contudo, a interpretação da análise desses dados também mostra que, apesar das 

atividades propostas serem elaboradas com textos curtos em respeito às limitações que os 

estudantes Surdos apresentaram, muitos participantes demonstraram e relataram dificuldades 

com o português escrito. Por exemplo, no questionário final, o participante A5 comentou que 

“Não gostei da atividade 02, porque eu não sei as palavras para responder em português”. 

Nesse direcionamento, a interpretação dos resultados desse estudo mostra que o 

processo de ensino e aprendizagem em matemática deve considerar o conhecimento 

matemático construído no cotidiano dos alunos como um instrumento para que sejam 

alcançados os objetivos educacionais propostos. Essa perspectiva possibilita a caracterização 

de ações pedagógicas desenvolvidas por meio de atividades contextualizadas, que são 

originadas no ambiente sociocultural dos alunos. 

Acerca disso, durante as explicações dos conteúdos matemáticos, o professor-

pesquisador solicitou aos participantes que relatassem alguma situação recorrente que 

mostrasse a utilização da matemática para efetuar o cálculo de um determinado troco, então, 

o participante A7 comentou que “eu não pago a passagem para andar de ônibus, mas vejo as 

pessoas dando R$10,00, por exemplo, e o trocador devolve o troco. Uns R$6,00, mais ou 

menos”. 

Nesse contexto, a interpretação da análise dos resultados obtidos nesse estudo mostra 

que as atividades propostas em sala de aula possibilitaram que os participantes refletissem e 

discutissem sobre os conteúdos da Educação Financeira por meio da realização de diálogos 

por meio da Libras. 

Dessa maneira, as atividades matemáticas, que foram elaboradas na perspectiva 

Etnomatemática para a condução do trabalho de campo, serviram como um ponto de partida 

para aproximar os participantes desse estudo dos conceitos relacionados com a Educação 

Financeira na prática cotidiana, revelando-se uma ferramenta importante para a compreensão 

de situações-problema vivenciadas diariamente. 

Por seu turno, durante a condução do trabalho de campo, o processo de ensino e 

aprendizagem deflagrado em sala de aula contemplou conhecimentos e dúvidas advindas do 

cotidiano desses participantes com o emprego de situações que ocorriam no dia a dia. Essa 

abordagem apresentou um caminho pedagógico importante para a utilização dos conteúdos 

da Educação Financeira, ao revelar que essa prática pedagógica mostrou as possibilidades e o 

alcance deste trabalho mediante a utilização da perspectiva Etnomatemática nas atividades 

curriculares desenvolvidas em sala de aula. 



A perspectiva Etnomatemática também possibilitou a exploração da realidade por 

meio da resolução de atividades curriculares, que contribuíram para o desenvolvimento da 

Educação Financeira dos participantes desse estudo. Em síntese, confirmou-se a importância 

da utilização de informações do cotidiano dos alunos para analisar, interpretar, formular e 

elaborar questões que os auxiliassem na resolução das situações-problema que enfrentam no 

dia a dia. 

Nesse contexto, é imprescindível que esses participantes processem as habilidades 

necessárias para que possam entender e interpretar criticamente os dados numéricos presentes 

nas atividades do cotidiano (Malloy, 2002). Por exemplo, o participante B19 argumentou, em 

relação às propagandas, que “Eu acho que é mentira! Às vezes eu vejo propagandas que estão 

vendendo carro, por exemplo, com preços muito baixos, mas eu não acredito”, enquanto o 

participante B25 afirmou que “quando quero comprar um relógio novo, aí, vou em uma loja e 

vejo um relógio lindo, então pergunto ao vendedor: Quanto custa esse relógio? O vendedor 

responde: R$70,00. Ok! Tenho R$100,00 e vou te pagar à vista. Então quantos reais (...) 

receberei de troco?”. 

Essa ação pedagógica, que foi desenvolvida nesse estudo, pode ser considerada como 

a proposição de uma educação matemática inovadora, que procurou trazer a bagagem cultural 

dos participantes para a prática docente, por intermédio de situações contextualizadas e 

desenvolvidas em Libras, tais como o cálculo da porcentagem dos alunos e alunas que 

estavam presentes em uma determinada aula, a simulação de uma compra e venda de 

chocolates e a realização de um minimercado em sala de aula.  

A importância da Etnomatemática destacou-se pela proposição de uma ação 

pedagógica na qual a língua de sinais e a Cultura Surda adquiriram uma importância central 

no currículo matemático, pois esse programa contextualizou as práticas matemáticas 

cotidianas. Tal programa, pois, auxilia os professores e os alunos a perceberem outras 

racionalidades ao pensarem em possibilidades de ensino e aprendizagem distintas para a 

matemática nas escolas (Knijnik, Wanderer, Giongo; & Duarte, 2012). 

Consequentemente, é necessário que a matemática atenda às especificidades culturais  

dos alunos, inclusive daqueles de grupos linguístico-culturais, como é o caso dos Surdos, para 

valorizar e reconhecer as suas particularidades, tornando, assim, o currículo matemático mais 

dinâmico. Por conseguinte, um dos principais objetivos do Programa Etnomatemática é a 

valorização dos membros de grupos culturais distintos, como a Cultura Surda. Nesse estudo, 

a perspectiva Etnomatemática procurou valorizar o conhecimento matemático e financeiro 

dos participantes e de suas culturas por meio da proposição de uma ação pedagógica viva, 



dinâmica e humanizadora, que possibilitou o desenvolvimento de sua imaginação e 

criatividade. 

Verifica-se que o programa contribuiu para o entendimento da Cultura Surda e de suas 

relações com a matemática escolar, pois muitos jargões próprios dessa cultura foram 

utilizados em sala de aula, por exemplo, as estratégias realizadas com as mãos que os alunos 

Surdos utilizaram para representar a adição de moedas sem, necessariamente, utilizarem os 

sinais referentes às palavras adição e soma. Outra situação que exemplifica esses jargões 

próprios da Cultura Surda refere-se à utilização de classificadores3 para representação da 

igualdade.  

A utilização da ação pedagógica do Programa Etnomatemática atendeu às 

necessidades educacionais dos participantes desse estudo, pois possibilitou uma maneira 

diferenciada para “trabalhar com as diferenças em sala de aula” (Mantoan, 2009, p. 80), que 

buscou a valorização da língua de sinais e da Cultura Surda, a promoção da socialização dos 

alunos e a diminuição dos preconceitos.  

A contextualização da matemática de acordo com a realidade sociocultural dos alunos 

Surdos se evidenciou positivamente, pois promoveu uma interação constante entre os 

participantes desse estudo. Além disso, as trocas de ideias e de experiências manifestadas em 

sala de aula possibilitaram que o conhecimento matemático fosse desenvolvido de maneira 

democrática. Nesse sentido, Rosa (2015) argumenta que “cabe aos professores refletirem 

sobre a proposta pedagógica e metodológica e a maneira de utilizá-las em sala de aula, para 

que possam, a partir delas ou apesar delas, garantirem a construção de ambientes de 

aprendizagem mais democráticos” (n.p.).  

Dessa maneira, os resultados obtidos nesse estudo revelaram que a utilização de uma 

metodologia de ensino que valorize e respeite a Cultura Surda, associada com a elaboração de 

atividades matemáticas fundamentadas em uma perspectiva Etnomatemática, e, também, com 

aulas ministradas em Língua Brasileira de Sinais, pode se tornar uma combinação ideal para 

promover momentos de discussões e reflexões em sala de aula. 

De acordo com essa abordagem, o Programa Etnomatemática pode possibilitar a 

superação das barreiras da comunicação e contribuir para que os professores propiciem 

                                                           

3Os classificadores, em particular, são manipulados para especificar locais, arranjos, maneiras, direções e 

movimentos, podendo espelhar, por exemplo, o caminho e a maneira pela qual uma pessoa, animal ou objeto se 

desloca de um lugar para outro; pulando, balançando, meandrando, tropeçado, trançando dentro e fora, 

enrolando e movendo-se para cima, para baixo ou transversalmente (Klima & Bellugi, 1979, p.13-15). 



oportunidades para os alunos Surdos transcenderem e desenvolverem as suas potencialidades 

matemáticas para o pleno exercício da cidadania.  

 

Considerações Finais 

Existe a necessidade de se pensar a educação de Surdos por meio do desenvolvimento 

de um currículo escolar, como o de Educação Financeira, que tenha como objetivo a 

formação de identidades culturais, deslocando esses indivíduos do discurso da deficiência 

para o da diferença cultural, pois os mesmos constituem uma identidade cultural que é parte 

de uma comunidade visual coletiva. 

A Educação Financeira para alunos Surdos tem como objetivo contribuir para o 

desenvolvimento da criticidade, da autonomia e da cidadania dessa parcela da população 

escolar através da elaboração de atividades que os direcionem para a reflexão crítica sobre a 

influência que o conhecimento matemático e financeiro exerce em suas vidas. Nesse sentido, 

esse tipo de educação pode facilitar o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo dos 

alunos Surdos para que possam compreender o mundo em seus aspectos social, cultural, 

econômico, ambiental e político. 

Nesse contexto, para ensinar matemática para alunos Surdos, é fundamental 

considerar as práticas matemáticas existentes fora do contexto escolar com a utilização de 

concepções antropológico-culturais, a fim de que se possam compreender as marcas culturais 

Surdas, tais como a experiência visual, a utilização da língua de sinais, a participação em 

comunidades e as lutas surdas, mediante a elaboração de materiais didático-pedagógicos que 

auxiliem esses alunos na aprendizagem de conteúdos relacionados com a Educação 

Financeira de uma maneira dinâmica, interativa e motivadora. Enfim, é preciso construir um 

currículo matemático baseado na perspectiva da Etnomatemática, que seja pautado na 

diferença Surda como uma construção cultural e histórica. 

Assim, a partir do conceito de diferença como uma construção social e histórica, é 

importante que a cultura dos Surdos seja parte integrante do currículo matemático, para que 

os professores possam explorar os conhecimentos reconhecidos academicamente, mas, 

sobretudo, compreender a Cultura Surda e a sua história, de forma que possam utilizá-las na 

elaboração das atividades curriculares propostas em sala de aula. 

Destarte, a Etnomatemática promove a reflexão sobre o processo de ensino e 

aprendizagem em matemática com relação aos conteúdos e métodos, bem como sobre o papel 

dessa área de conhecimento na construção da cidadania. Nesse direcionamento, o propósito 

da Etnomatemática é de evidenciar e analisar uma proposta contextualizadora da cultura 



Surda e do meio social dos alunos Surdos. Coadunado a isso, Rosa (2010) argumenta que a 

Etnomatemática procura relacionar a matemática escolar com o cotidiano, pois, para que os 

alunos possam aprender matemática, existe a necessidade de que analisem os fenômenos que 

ocorrem em suas próprias comunidades. 

Portanto, pode-se concluir que essa proposta para a ação pedagógica da 

Etnomatemática para o desenvolvimento da Educação Financeira de alunos Surdos que se 

comunicam em Libras demanda dos agentes envolvidos no processo educacional, em especial 

dos professores, um envolvimento educacional que lhes permitam analisar o processo de 

ensino e aprendizagem com base em um discurso crítico que seja fundamentado na prática e 

na teoria. 

Essa abordagem tem como objetivo possibilitar o desenvolvimento de espaços 

democráticos de reflexão para que os alunos Surdos possam se apropriar dos conteúdos 

matemáticos de Educação Financeira de uma maneira crítica e reflexiva, a fim de que 

participem ativamente da sociedade exercendo plenamente a sua cidadania. 
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