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Resumo 

Esta pesquisa foi conduzida com 35 alunos do oitavo ano de uma escola pública. O principal 
objetivo foi verificar as contribuições do Programa Etnomatemática para a formação da 
cidadania dos alunos com atividades relacionadas com a Educação Financeira. A base teórica 
da etnomatemática buscou verificar o elo entre o conhecimento matemático cotidiano dos 
alunos com aquele institucionalizado nas escolas. A coleta, a análise e a interpretação dos 
dados foram realizadas com a metodologia do estudo misto. Os resultados apontaram para a 
necessidade de os professores desenvolverem atividades relacionadas com a Educação 
Financeira com fundamentação no Programa Etnomatemática para o desenvolvimento da 
cidadania dos alunos. 
 
Palavras-chave: Cidadania, Educação Financeira, Etnomatemática, Estudo do Método 
Misto. 
 
 

Abstract 
This research was conducted with a group of 35 eighth graders in a public school. The main 
objective was to investigate the contributions of the Ethnomathematics Program for the 
development of student citizenship with activities related to Financial Education. The 
theoretical basis of ethnomathematics sought to check the link between students daily 
mathematical knowledge with the institutionalized school knowledge. The collection, 
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analysis, and interpretation of data were performed by using the mixed methods study. The 
results of this research point to the need for teachers to develop activities related to Financial 
Education that are substantiated by Ethnomathematics Program for the development of 
students citizenship. 
 
Keywords: Citizenship, Financial Education, Ethnomathematics, Mixed Methods Study. 
 

Considerações Iniciais 

Existe a necessidade de colocar a Matemática a serviço da Educação para direcionar 

os alunos para o desenvolvimento da cidadania. A Etnomatemática pode ser uma resposta 

para essa inquietação, pois é um “programa de pesquisa em história e filosofia da matemática 

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

Essas implicações estão evidenciadas em sua própria definição etimológica, em que 

etno se refere ao contexto cultural e, portanto, inclui considerações como a linguagem, os 

jargões, os códigos comportamentais, os mitos e os símbolos; matema, que significa explicar, 

conhecer, entender; e tica que vem de techné, que é a mesma raiz de arte e técnica. Assim, os 

estudos e a experiência com atividades em sala de aula podem conduzir os alunos ao ato de 

explicar, de conhecer e de entender os diversos contextos culturais (D’Ambrosio, 1990). 

Consequentemente, o Programa Etnomatemática também pode ser considerado como 

uma maneira de explicar como o fazer e o aprender os conteúdos matemáticos estão 

relacionados com as práticas de comércio e finanças em um contexto cultural no qual os 

alunos possam ser considerados como consumidores dominados por uma cultura de 

consumismo globalizada. Nesse sentido, é necessário ressaltar que as decisões relacionadas 

com a Educação Financeira, enfrentadas no cotidiano, interferem nas condutas individuais, 

grupais e familiares (Rossetti Jr., 2010). 

Por isso, é importante que os professores, em sua prática pedagógica cotidiana, 

estimulem a reflexão e a capacidade de leitura crítica dos alunos, bem como a interpretação 

dos fatos, pois esse objetivo do trabalho educacional visa à formação de cidadãos plenos. 

Assim, em concordância com Rossetti Jr (2010), Alves (2014) afirma que o ensino e a 

utilização de modelos financeiros nas aulas devem estar afinados com as demandas, os 

interesses e as experiências vivenciadas pelos alunos. 

Por conseguinte, é importante que as fórmulas complexas e os modelos matemáticos 

prontos, com poucas facilidades para os alunos sejam substituídos por modelos elaborados a 
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partir de suas vivências, na busca de soluções para os problemas oriundos de suas relações na 

sociedade (Rosa, 2010). 

Em virtude do exposto, este artigo téorico, baseado no estudo do método misto 

desenvolvido por Alves (2014), buscou responder à seguinte questão investigativa: Quais são 

as possíveis contribuições que a Etnomatemática pode trazer para a formação da cidadania 

dos alunos por meio do ensino e aprendizagem de conteúdos da Educação Financeira? 

Para responder a essa problemática, a Etnomatemática pode ser considerada como um 

programa de pesquisa utilizado para verificar se os conteúdos matemáticos da Educação 

Financeira trabalhados nas atividades propostas em sala de aula podem propiciar o 

desenvolvimento de uma educação financeira que visa alcançar um dos principais objetivos 

educacionais que está relacionado com a formação da cidadania dos alunos. 

Nesse sentido, Alves (2014) argumenta que os alunos podem adquirir as condições 

necessárias para o desenvolvimento de múltiplas competências e habilidades para habilitá-los 

em uma participação ativa e transformadora na sociedade. 

 
Interconectando a Educação Financeira, a Etnomatemática e a Cidadania 

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

mudanças de paradigmas que ocorreu, entre os séculos XIV e XVI, no continente europeu. A 

sociedade moderna e globalizada gera uma 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 (Rosa & Orey, 2005). 

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

sensação de dicotomia em relação à inclusão escolar e à exclusão educacional. Contudo, 

Alves (2014) argumenta que, apesar da inclusão escolar, a exclusão educacional ocorre 

principalmente por meio da disciplina que é considerada central nos currículos educacionais, 

a Matemática, por causa da maneira tradicional por meio da qual as atividades curriculares 

são apresentadas e propostas para os alunos. 

Então, a Matemática é colocada “como um elemento fundamental para a seleção dos 

melhores alunos” (Miorim, 1998, p. 19), transformando-se como um “instrumento 

selecionador de elites” (D’Ambrosio, 2009, p. 77). Por conseguinte, a Matemática pode ser 
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considerada como a principal fonte de exclusão social, bem como um meio ideal para 

defender e proteger a classe dominante (Rosa, 2010). 

Por outro lado, um sistema educacional direcionado para o desenvolvimento da 

cidadania tem a preocupação de assumir a valorização da cultura de sua própria comunidade 

e, ao mesmo tempo, buscar ultrapassar os seus limites, propiciando aos alunos pertencentes 

aos diferentes grupos sociais o acesso a esse saber. Essa acessibilidade está relacionada com 

os conhecimentos socialmente construídos e relevantes da cultura brasileira no âmbito 

nacional e regional e, também, como elementos do patrimônio universal da humanidade 

(Brasil, 1998). 

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. Dessa maneira, o Programa Etnomatemática pode ser 

considerado como uma das “manifestações desse novo renascimento” (D’Ambrosio, 2009, p. 

29). 

Consequentemente, uma das implicações pedagógicas da perspectiva etnomatemática 

é a valorização do conhecimento cultural dos alunos sobre o saber/fazer matemático para 

utilizá-lo como fundamentação teórica e metodológica visando auxiliá-los na aquisição e no 

desenvolvimento de novos conhecimentos. Portanto, é importante que o currículo reflita os 

fenômenos que estão acontecendo na sociedade (D’Ambrosio, 1990), pois tem como objetivo 

considerar o conhecimento matemático como um campo de estudo vivo, transcultural e 

transdisciplinar (Rosa & Orey, 2009). 

Dessa maneira, esse 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). 

De acordo com o ponto de vista de Rosa e Orey (2007), essa abordagem permite que os 

alunos se tornem cidadãos críticos, reflexivos, conscientes e capazes de tomar decisões, 

visando a transformação da sociedade e de suas comunidades, pois tem como objetivo torná-

las mais justas. 

Nesse direcionamento, 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), pois se: 

(...) 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, 
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asséptica, desinteressada das injunções do mundo real, este é, possivelmente, um tempo 
que se esvaiu (Knijnik & Wanderer, 2004, p. 21). 

 
Diante da necessidade de tornar o processo de ensino e aprendizagem em Matemática 

dinâmico, Rosa (2010) argumenta que é necessário o desencadeamento de uma discussão 

pedagógica sobre o fazer matemático no cotidiano dos alunos por meio da perspectiva 

etnomatemática. Então, um importante componente do Programa Etnomatemática é 

possibilitar uma visão crítica da realidade, utilizando instrumentos de natureza matemática 

que permitam uma análise comparativa de preços, de contas e de orçamento, pois 

proporciona um excelente material pedagógico (D’Ambrosio, 2009) para o processo de 

ensino e aprendizagem de conteúdos relacionados com a Educação Financeira. 

Por exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática – PCN (Brasil, 

1998) evidenciam a importância de que os alunos valorizem a Matemática como um 

instrumento necessário para a compreensão do mundo no qual estão inseridos, bem como 

percebê-la como um campo do conhecimento que estimula o interesse, a curiosidade, o 

espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade para resolver problemas. De 

acordo com esses objetivos, uma finalidade importante da educação escolar é proporcionar 

aos alunos um ensino que os auxilie em sua formação inicial e continuada, preparando-os 

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

tecnológicos. 

A Educação Financeira possibilita que os alunos prossigam os seus estudos e exerçam 

responsavelmente a sua cidadania para que aprendam a tomar decisões com o objetivo de 

resolverem os problemas enfrentados pela comunidade na qual estão inseridos. Então, a 

Matemática pode ser considerada como um instrumento importante para a tomada de 

decisões (Alves, 2014). 

Esse contexto possibilita que a Matemática favoreça o desenvolvimento da 

criatividade ao mesmo tempo em que fornece os instrumentos necessários para a avaliação 

das consequências sobre a tomada de decisão. Em concordância com D’Ambrosio (2009), a 

essência do comportamento ético resulta do conhecimento das conseqüências das decisões 

que são tomadas no processo de resolução dos problemas enfrentados no cotidiano. 

Então, essa ação pedagógica possibilita que os alunos encontrem, em suas práticas 

cotidianas, conceitos matemáticos relacionados com os conteúdos da Educação Financeira, 

que podem se tornar fontes importantes para desencadear debates em sala de aula que são 
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necessários para contribuir para a formação de cidadãos críticos e capazes de tomar decisões 

(Alves, 2014). 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 investigadores e educadores somente se 

preocupam em comunicar os resultados obtidos, esquecendo-se de relatar os processos que os 

produziram (Brasil, 1998). Por exemplo, no processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática, é importante ressaltar que a Educação Financeira pode ter se originado como 

uma ciência prática para auxiliar o desenvolvimento das “instituições de práticas financeiras e 

comerciais para o lançamento e a arrecadação de taxas para propósitos mercantis” (Eves, 

2004, p. 57). Então, Alves (2014) argumenta que a Matemática pode ser considerada como 

uma ciência desenvolvida pela humanidade para a resolução de problemas cotidianos, sendo 

o comércio um dos propulsores de sua evolução. 

Com o progresso da humanidade, as suas necessidades básicas se multiplicaram e, 

para satisfazê-las, demandou-se a circulação dos bens produzidos em várias regiões do 

mundo. E, assim, o comércio começou a se desenvolver, inicialmente, de uma maneira 

primitiva que consistia somente na troca de mercadorias (D’Ambrosio & D’Ambrosio, 1972). 

Dessa maneira, historicamente, o processo de trocas de produtos foi considerado como o 

início da atividade comercial nas civilizações que se expandiam na antiguidade. Em seguida, 

foi criada a moeda como referência de valor para a realização das operações comerciais que 

progrediram naquela época, determinando o acúmulo de riquezas, bem como a prosperidade 

dos grandes impérios comerciais existentes na atualidade (Alves, 2014). 

Esse contexto também possibilitou a evolução da Matemática Comercial e Financeira, 

que se tornou um campo do conhecimento humano que é estudado principalmente por 

administradores, contadores, economistas e técnicos da área de sistemas financeiros; que são 

auxiliados pelos recursos tecnológicos, como, por exemplo, os computadores e as 

calculadoras eletrônicas (Alves, 2014). Atualmente, ressalta-se a importância da Educação 

Financeira para a compreensão das relações econômicas atuais, pois a apropriação dos 

significados dos conceitos dessa área de estudo é fundamental para o desenvolvimento da 

cidadania da população. 

A Educação Financeira pode ser considerada como um processo que possibilita uma 

compreensão ampla dos indivíduos em relação aos conceitos utilizados no comércio e nas 
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finanças. Dessa maneira, Alves (2014) argumenta que com a disponibilização de informações 

e orientações, esses indivíduos podem desenvolver os valores e as competências necessárias 

para se tornarem mais conscientes das oportunidades e dos riscos envolvidos em situações 

financeiras vivenciadas em seu cotidiano. 

De acordo com o Decreto n. 7.397, de 22 de Dezembro de 2010, que instituiu a 

Estratégia Nacional de Educação Financeira – ENEF (Brasil, 2010), essa abordagem auxilia 

os indivíduos na realização de escolhas bem informadas, na procura de auxílio e na adoção de 

ações que visam a melhoria de suas finanças e de seu bem-estar social, tornando-os cidadãos 

comprometidos com o futuro. 

De acordo com os documentos oficiais que estabeleceram a Educação Financeira no 

Brasil, as instituições financeiras são responsáveis por sua execução enquanto o Ministério da 

Educação é responsável pelo apoio pedagógico (Brasil, 2010). Dessa maneira, conforme está 

indicado nos PCN (Brasil, 1998), uma das maneiras de as escolas cumprirem o seu papel na 

formação básica da cidadania dos alunos é por meio do desenvolvimento de uma ação 

pedagógica interdisciplinar da Matemática em conjunto com os Temas Transversais. 

Essa proposta está direcionada para a realização de um trabalho pedagógico 

relacionado com questões de urgência social, como, por exemplo, o entendimento e a 

compreensão de temáticas relacionadas com o consumo e com a educação comercial e 

financeira. Então, Alves (2014) afirma que existe a necessidade de que as escolas cumpram o 

seu papel na formação de cidadãos críticos e reflexivos para que os alunos aprendam a se 

posicionar diante de assuntos relacionados com a Educação Financeira para tomarem 

decisões em sua vida diária e agirem com equilíbrio em relação às situações que envolvam 

consumo para que possam exercer os seus direitos com plenitude. 

Nesse sentido, existe a necessidade de que a educação esteja direcionada para o 

desenvolvimento dos alunos, auxiliando-os em sua participação ativa na sociedade brasileira 

por meio do exercício de seus direitos e deveres políticos, civis e sociais. Consequentemente, 

uma formação para a cidadania significa “refletir sobre as condições humanas de 

sobrevivência, sobre a inserção das pessoas no mundo do trabalho, das relações sociais e da 

cultura e sobre o desenvolvimento da crítica e do posicionamento diante das questões sociais” 

(Brasil, 1998, p. 26). 

Nesse contexto, a Educação Financeira pode auxiliar os alunos a se tornarem cidadãos 

críticos e reflexivos, pois é “importante refletir a respeito da colaboração que a Matemática 
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tem a oferecer com vistas à formação da cidadania” (Brasil, 1998, p. 26). Essa abordagem 

proporciona a compreensão da responsabilidade social associada com a aquisição e a 

utilização do conhecimento matemático para a mobilização de diferentes ações, como, por 

exemplo, a defesa dos direitos do consumidor. 

Então, é importante que os alunos adquiram o conhecimento sobre a disponibilização 

de recursos, instrumentos e procedimentos econômicos e sociais para que possam se 

posicionar, argumentar e julgar questões de interesse da comunidade, como, por exemplo, 

problemas relacionados com o abastecimento, a educação, a saúde e o lazer (Brasil, 2002). 

Nesse contexto, para “exercer a cidadania é necessário saber calcular, medir, raciocinar, 

argumentar, tratar informações estatísticamente, etc.” (Brasil, 1998, p. 26). 

Contudo, existe a necessidade da busca de informações provienientes do cotidiano para 

que se possam delinear caminhos que valorizam o meio sociocultural dos alunos (Rosa, 

2010). Essa abordagem pode revelar uma Etnomatemática das práticas aprendidas e 

apreendidas no comércio por meio de uma análise comparativa de preços, de contas, de 

orçamentos, proporcionando materiais pedagógicos para a utilização em sala de aula 

(D’Ambrosio, 1990), que podem estar relacionados com os pressupostos da Educação 

Financeira. 

 
Procedimentos Metodológicos 

 
Essa investigação foi conduzida com 35 alunos regularmente matriculados no oitavo 

ano de uma escola pública da rede municipal de ensino de uma cidade localizada na 

microrregião de Sete Lagoas, no Estado de Minas Gerais. A coleta, a análise e a interpretação 

dos dados dessa pesquisa foram fundamentadas no Estudo do Método Misto (Mixed Methods 

Study), que utiliza as abordagens qualitativa e quantitativa na condução de investigações 

(Creswell & Plano Clark, 2007). 

A utilização de designs de pesquisa com o estudo do método misto é uma tendência 

crescente em Educação, pois a combinação de procedimentos qualitativo e quantitativo 

oferece uma alternativa para o estudo das problemáticas investigadas em Educação 

Matemática (Rosa, 2010). A figura 1 mostra a estrutura do estudo do método misto de 

pesquisa. 
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Figura 1: Estrutura do estudo do método misto de pesquisa 

 
Fonte: (Alves, 2014, p. 90) 

 
O estudo do método misto de pesquisa se refere a uma única investigação que utiliza 

estratégias mistas para responder à questão investigativa. No estudo conduzido por Alves 

(2014), o design metodológico utilizado foi o simultâneo, denominado de QUAL+quan, no 

qual a abordagem qualitativa teve importância primária (principal) enquanto a quantitativa 

teve uma importância secundária, pois foi importada para dentro do estudo qualitativo. 

Nas pesquisas que envolvem o estudo do método misto, os investigadores utilizam os 

dados quantitativos e qualitativos para proporcionar um melhor entendimento da 

problemática, pois contém um rigor metodológico que visa garantir a validade dos estudos 

(Rosa, 2010). Dessa maneira, as investigações que utilizam essa metodologia de pesquisa 

podem corroborar com os objetivos propostos pela Etnomatemática, pois de acordo com esse 

programa as pesquisas devem ser realizadas com: 
(...) muito rigor, mas a subordinação desse rigor a uma linguagem e a uma metodologia 
padrão, mesmo de caráter interdisciplinar, pode ser deletério ao 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). 

 
Nesse design metodológico, a triangulação dos dados teve um papel fundamental, pois 

foi utilizada para verificar a convergência e a corroboração dos dados coletados, analisados e 

interpretados com relação à problemática abordada (Creswell & Plano Clark, 2007).  
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Figura 2: Processo de triangulação dos dados 

 
Fonte: (Adaptado de Creswell & Plano Clark, 2007) 

 

Durante o processo de triangulação, houve a transformação dos dados brutos que 

estava relacionada com a sua quantificação qualitativa por meio da codificação e anotação do 

número de vezes que cada código emergia numericamente em cada instrumento de coleta. 

Assim, os dados brutos qualitativos e quantitativos foram coletados por meio de diversos 

instrumentos, como, por exemplo, um questionário com questões abertas e fechadas, 

atividades propostas nos 3 (três) blocos do registro documental e pelas observações 

registradas no diário de campo do professor-pesquisador. 

O primeiro bloco de atividades foi denominado de Supermercado e a Matemática. 

Nesse bloco, os grupos de alunos realizaram uma pesquisa em um supermercado da cidade 

que se localiza próximo à escola. Nessa visita, os alunos coletaram as informações de 

embalagens de mercadorias que envolviam a razão entre o menor preço e a maior quantidade 

de produto. Os dados coletados pelos alunos nessa visita serviram para o desenvolvimento de 

dezoito aulas de 50 minutos cada. 

Essas aulas possibilitaram o estudo e o debate dos temas: a) desenvolvimento de 

estratégias para decidir qual embalagem é a mais econômica, b) o conceito de razão e 

proporção por meio da comparação entre embalagens de diferentes produtos, c) a aplicação 

do conceito de razão e proporção para escolher a embalagem mais econômica, d) a aplicação 

da propriedade fundamental das proporções em diversas situações-problema encontradas no 

supermercado, e) o papel do comércio no desenvolvimento da Matemática e o seu 
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entendimento como uma criação humana, f) as necessidades práticas, sociais e econômicas 

que servem de estímulo ao desenvolvimento das ideias matemáticas e g) os direitos do 

consumidor. 

O segundo bloco de atividades foi denominado de A Propaganda é a Alma do 

Negócio. Nesse bloco, os alunos e o professor-pesquisador trouxeram para a sala de aula 

diversos tipos de propagandas, como, por exemplo, folhetos, jornais, imagens de outdoors, 

anúncios de televisão e internet. 

A partir de um debate sobre as diversas formas de propagandas, foram desenvolvidas 

11 aulas de 50 minutos que propiciaram o estudo e o debate dos temas: a) o significado e os 

objetivos das propagandas, b) o desenvolvimento do conceito de porcentagem a partir do 

conhecimento prévio dos alunos, c) o conceito de porcentagem a partir da História da 

Matemática, d) os impostos e a Matemática, e) a resolução de problemas envolvendo cálculos 

de porcentagem encontrados nas propagandas e f) um debate de cunho sociocultural 

envolvendo temas sobre a política e a cidadania. Por exemplo, o quadro 1 mostra as 

atividades do bloco denominado A Propaganda é a Alma do Negócio. 
 

Quadro 1: Atividades do bloco A Propaganda é a Alma do Negócio 

 
Fonte: Alves (2014, p. 100) 

 
O terceiro bloco de atividades foi denominado de Os Juros são mais Antigos do que 

se Imagina e foi composto por nove aulas de 50 minutos. Esse bloco de atividades iniciou-se 

com uma apresentação em Power Point realizada pelo professor-pesquisador com o auxílio 

de um Data Show. Os temas estudados e debatidos foram: a) os juros em situações-problema 

encontradas no cotidiano, b) os juros em uma conta de energia, c) a comparação entre as 

taxas de juros da caderneta de poupança, do cheque especial, de empréstimos consignados e 
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do cartão de crédito, d) o conceito de juros simples e compostos, e) o cálculo de situações-

problema com poucas parcelas envolvendo juros compostos e f) as diversas maneiras para se 

evitar o endividamento financeiro. 

Com o término da fase analítica dos dados coletados, o professor-pesquisador 

submeteu as informações obtidas a um processo rigoroso de codificação. Assim, por meio da 

leitura e releitura cuidadosa das informações constantes nos instrumentos de coleta de dados, 

o processo de categorização foi iniciado por meio da definição de palavras, termos, 

expressões ou frases. Nesse sentido, ressalta-se que durante a etapa de quantificação dos 

dados qualitativos, o professor-pesquisador classificou as palavras, os termos, as frases e as 

expressões em subcategorias para que, posteriormente, procedesse com a sua categorização 

(Creswell & Plano Clark, 2007). 

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. Em seguida, os dados quantitativos também foram analisados 

descritivamente por meio das ocorrências de frequência, com a utilização da estatística 

descritiva. Os quadros 2 e 3 mostram dois exemplos do processo de quantificação de dados 

qualitativos por meio da codificação de palavras, termos, expressões e frases. 

 
Quadro 2: Exemplo de quantificação de dados qualitativos com a codificação de palavras e 

termos 

 
Fonte: Alves (2014, p. 277) 

 
 



 

	
Journal of Mathematics and Culture 
October   2017 11(2)  
ISSN-1558-5336                                                       34	
 

Quadro 3: Exemplo de quantificação de dados qualitativos com a codificação de frases ou 
expressões 

 
Fonte: Alves (2014, p. 279) 

 
Após a definição das categorias temáticas, houve a necessidade de que o professor-

pesquisador apresentasse e comunicasse os resultados de sua pesquisa. Como foi utilizado o 

estudo do método misto de pesquisa, a descrição dos resultados foi realizada de maneira 

quantitativa e qualitativa. Na abordagem quantitativa foi utilizada a estatística descritiva, que 

envolveu a organização dos dados e informações por meio de tabelas, de quadros e gráficos 

com a apresentação das categorias temáticas, bem como a computação da frequência e 

percentual das palavras, dos termos, das expressões e das frases que compuseram as 

categorias. 

Na abordagem qualitativa, a descrição de cada uma das categorias foi elaborada por 

meio da produção de um texto síntese que expressou o conjunto de significados presentes nas 

informações obtidas durante a fase analítica desse estudo. Nessa etapa, o professor-

pesquisador também utilizou citações diretas, que foram retiradas dos dados originalmente 

coletados no decorrer desse estudo. 

Esse procedimento metodológico possibilitou, por meio da análise textual do 

conteúdo das atividades propostas em sala de aula, a descrição de 7 (sete) categorias: 1 

categoria a priori denominada de Etnomatemática, 3 categorias emergentes denominadas de 

Ação Pedagógica da Educação Financeira, Contextualizar o Ensino da Matemática e 

Tecnologias e Calculadoras e 2 categorias mistas denominadas de Educação Financeira e 

Cidadania. 

Essas categorias nortearam o professor-pesquisador, auxiliando-o a responder a 

questão de investigação, pois constituíram elementos de organização de textos que 
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produziram as descrições e as interpretações dos resultados obtidos durante a condução do 

trabalho de campo dessa pesquisa. Consequentemente, os aspectos qualitativos e 

quantitativos das respostas dadas pelos participantes desse estudo para as atividades 

propostas nos blocos do registro documental auxiliaram o professor-pesquisador na obtenção 

de uma visão holística sobre como os participantes desse estudo se relacionaram com os 

conteúdos propostos pela Educação Financeira, possibilitando-lhes o desenvolvimento da 

cidadania por meio da perspectiva do Programa Etnomatemática. 

 
Interpretando os Resultados 

Os resultados desse estudo mostram que existem possibilidades para o 

desenvolvimento da cidadania dos alunos por meio do processo de ensino e aprendizagem de 

conteúdos da Educação Financeira pautado na perspectiva da Etnomatemática. Portanto, 

existe a necessidade de que esses conteúdos sejam trabalhados em sala de aula por meio da 

elaboração de atividades curriculares que promovam as tomadas de decisão relacionadas com 

os assuntos comerciais e financeiros presentes no cotidiano dos alunos. 

Uma importante contribuição da perspectiva etnomatemática estava relacionada com a 

contextualização de três sequências didáticas que foram elaboradas pelo professor-

pesquisador, de acordo com os contextos social, econômico e cultural dos alunos. A análise 

dos dados mostra que 29 (85,3%) participantes afirmaram 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. Um 

dos participantes afirmou que “aprendi como fazer cálculos para economizar” enquanto outro 

argumentou que “aprendi a pesquisar os preços e como economizar na hora das compras”. 

O desenvolvimento dessas atividades possibilitou que os alunos compreendessem a 

importância da utilização de conteúdos da Educação Financeira no cotidiano por meio de 

discussões, debates e análises das situações-problema propostas em sala de aula. Assim, a 

perspectiva etnomatemática possibilitou um entendimento histórico das ideias, dos 

procedimentos e das práticas matemáticas na elaboração das atividades propostas no registro 

documental. Essa abordagem possibilitou o desenvolvimento da criatividade, da criticidade e 

da reflexão crítica, que são elementos necessários para que os alunos possam se tornar cidadãos 

capazes de tomar decisões visando a melhoria da sociedade. 
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Nesse direcionamento, os procedimentos de ensino e aprendizagem elaborados de 

acordo com a perspectiva da Etnomatemática aproximaram os alunos dos conceitos 

relacionados com a Educação Financeira e a prática social, revelando-se ferramentas 

importantes na elaboração das atividades matemáticas curriculares. 

Outra contribuição importante desse programa para o desenvolvimento da cidadania 

dos alunos foi a identificação da existência de uma relação entre o conhecimento aprendido 

na escola com aquele utilizado para resolver os problemas relacionados com atividades 

comerciais e financeiras do cotidiano. 

A análise dos dados mostra que 25 (71,4%) participantes reconheceram a existência 

dessa relação. Por exemplo, um dos participantes afirmou que essa relação existe porque as 

“mesmas contas que a gente faz no comércio a gente faz na escola”. Nesse sentido, 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, 1996), pois “saberes diferentes se completam e, mutuamente, 

podem contribuir para a elaboração de novos conhecimentos” (Lucena, 2004, p. 55). 

Consequentemente a interligação entre os tópicos matemáticos e os fenômenos que 

ocorrem 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, por exemplo, a verificação da embalagem mais 

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 

relevantes sobre a cobrança de impostos. 

Por exemplo, 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 deveriam retornar para a população em forma de benefícios infraestruturais e sociais.  

Os resultados desse estudo mostram que o pagamento de impostos é 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 para a questão Para que 

servem os impostos?, mostra que 30 (85,7%) participantes afirmaram que os impostos servem 

para arrecadar dinheiro para as obras sociais e para os serviços públicos. Esses participantes 

também argumentaram que o valor arrecadado com os impostos deveria ser utilizado para a 
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manutenção de postos de saúde e hospitais, das farmácias populares e das rodovias. Por 

exemplo, um dos participantes afirmou que o “dinheiro arrecadado com os impostos deveria 

ser utilizado nas obras sociais, na infraestrutura e nas importações de produtos necessários 

para o país”. 

Outra contribuição importante da Etnomatemática para o desenvolvimento da 

cidadania dos alunos estava relacionada com a ampliação de seu conhecimento matemático, 

possibilitando-lhes a valorização da aprendizagem, pois perceberam a contextualização da 

Matemática escolar em relação aos problemas e situações enfrentados na vida diária. A 

análise dos dados mostra que 26 (74,3%) participantes responderam que essa 

contextualização é útil para auxiliá-los no entendimento de situações comerciais e financeiras 

que enfrentam diariamente. 

Por exemplo, um dos participantes comentou sobre a utilidade do conhecimento 

matemático contextualizado, que é necessário para “saber se o valor que está sendo cobrado é 

justo e se o valor que está sendo descontado também é” enquanto outro participante 

argumentou que essa contextualização é importante, pois “quando eu pago uma conta eu 

posso saber se a conta tem juros ou descontos nas mercadorias”. 

Essa perspectiva de ensino e aprendizagem de conteúdos da Educação Financeira nas 

aulas de Matemática possibilitou que os alunos adquirissem uma visão crítica da realidade 

por meio da utilização de instrumentos de natureza matemática para analisar reflexivamente 

os fenômenos que ocorrem no dia a dia. 

É importante ressaltar que a ação pedagógica desencadeada durante a condução desse 

estudo possibilitou aos alunos a aquisição de conhecimentos matemáticos essenciais para 

auxiliá-los no exercício de direitos e deveres intrínsecos ao desenvolvimento da cidadania, 

pois propiciou o desenvolvimento de um ambiente de aprendizagem apropriado para a 

aquisição do conhecimento matemático por meio do convívio, da interação e da participação 

ativa na realização das atividades propostas. 

Assim, as dimensões social, política e pedagógica do Programa Etnomatemática 

contribuíram para o desenvolvimento da cidadania dos participantes, pois introduziram na 

sala de aula um trabalho conscientizador dos conteúdos da Educação Financeira. 

Por conseguinte, a utilização desses conteúdos ultrapassou as paredes da escola, pois 

envolveu a resolução quantitativa, qualitativa e sistemática das atividades propostas, 

possibilitando a contribuição da: 
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(...) 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). 

 
É importante 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 desse estudo na perspectiva etnoma-

temática. 

Dessa maneira, existe a necessidade de que informações da vida cotidiana dos alunos 

sejam trazidas para a sala de aula para que se possa analisar, interpretar, formular e elaborar 

questionamentos que os auxiliem na resolução das situações-problema que enfrentam em seu 

cotidiano. 

 
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 as atividades presentes no cotidiano, como, por exemplo, 

os juros cobrados no cheque especial e no crediário, a interpretação de diversos tipos de 

descontos presentes em propagandas e a compra de produtos que possuíam embalagem mais 

econômica. 

Assim, houve uma (re)aproximação do cotidiano com a escola, bem como da 

contextualização dos problemas matemáticos, que tiveram proximidade com as atividades 

práticas realizadas diariamente pelos alunos. Dessa maneira, é importante que as situações 

comerciais e financeiras sejam evocadas frequentemente como ilustrações didático-

pedagógicas do processo de ensino e aprendizagem em Matemática. 

Nesse sentido, a Educação Financeira proporcionou uma base para a construção de 

uma postura crítica dos alunos em relação ao contexto sociocultural no qual interagem para 

que pudessem reconhecer a relevância do conhecimento matemático aplicado às situações 

extraescolares trabalhadas em sala de aula. 

Diante do exposto, o trabalho com os conteúdos da Educação Financeira na 

perspectiva da Etnomatemática possibilitou a promoção da (re)conciliação entre a escola e o 

cotidiano dos alunos por meio do estreitamento e do aprimoramento dessa relação. Essa foi 



 

	
Journal of Mathematics and Culture 
October   2017 11(2)  
ISSN-1558-5336                                                       39	
 

uma estratégia particularmente relevante para o desenvolvimento de habilidades e 

competências matemáticas necessárias para que os participantes desse estudo pudessem 

compreender as práticas financeiras e econômicas que enfrentam cotidianamente. 

Então, o desenvolvimento e o estudo dos conteúdos da Educação Financeira realizado 

durante a condução desse estudo pode ser considerado como um potencializador do 

desenvolvimento da cidadania nos alunos. Nesse direcionamento, a Educação Financeira 

possui um valor formativo que auxilia os alunos na estruturação do pensamento indutivo e do 

raciocínio dedutivo, pois é uma ferramenta que serve para auxiliá-los no processo de 

resolução de problemas enfrentados na vida cotidiana e, também, na realização de muitas 

tarefas específicas em quase todas as atividades humanas. 

Nessa época de intensificação de um consumismo equivocadamente imposto para a 

população, um dos objetivos principais desse estudo foi o de preparar os alunos para agirem 

com responsabilidade diante de assuntos financeiros que se apresentam no cotidiano. Por 

outro lado, o conhecimento dos conteúdos relacionados com esse campo de estudo auxilia na 

alfabetização financeira dos alunos para que sejam bem sucedidos na sociedade (Brasil, 

1998). De acordo com esse contexto, a realização dessa pesquisa possibilitou a elaboração de 

atividades que estimularam o desenvolvimento da cidadania dos alunos. 

Em concordância com esse contexto, esse estudo adquiriu uma 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 aos pressupostos da perspectiva etnomatemática. Então, Rosa 

(2010) afirma que é necessário criar condições para que os alunos participem de práticas 

pedagógicas que incluam aprendizagens que possam contribuir para o desenvolvimento da 

cidadania com a utilização de situações-problema contextualizadas para o processo de ensino 

e aprendizagem em Matemática. 

A perspectiva etnomatemática contribuiu para a formação da cidadania dos 

participantes desse estudo ao fortalecer o seu conhecimento prévio relacionado com o seu 

background cultural com relação às atividades realizadas no cotidiano, como, por exemplo, a 

escolha de compras à vista para evitar problemas com as dívidas resultantes dessas compras, 

bem como esquivar-se de preocupações futuras, pois as dívidas podem ser consideradas como 

um dos prinicpais males da sociedade moderna. 
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Uma implicação desse estudo para a Educação Matemática está relacionada com a 

necessidade de que os professores embasem a sua proposta pedagógica no pressuposto de que 

todos os saberes relacionados com a Educação Financeira podem ser apreendidos 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). Assim, 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. 

Finalizando, o processo de construção desses conhecimentos pode preparar os alunos 

para uma melhor compreensão do mundo que os cerca, podendo contribuir para torná-los 

cidadãos conscientes de sua responsabilidade na utilização adequada dos princípios da 

Educação Matemática em seu relacionamento social e comunitário. 
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