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RESUMO 

O presente texto vislumbra reflexão de uma pesquisa de mestrado, que teve por obje-
tivo investigar quais os impactos na inclusão social de alunos da EJA (Educação de 
Jovens e Adultos) são resultantes da discussão de alguns temas sobre Educação Fi-
nanceira. Os objetivos secundários foram: Discutir temas da Educação Financeira que 
podem contribuir para a Inclusão Social alunos da EJA em seus cotidianos; Identificar 
quais estratégias de mediação, durante as interações ocorridas em um curso de Edu-
cação Financeira Híbrido, influenciam na conscientização de alunos da EJA. O refe-
rencial teórico se ancorou em temas sobre Educação Financeira, EJA e Ensino Híbri-
do. O trabalho propôs encontrar respostas sobre os elementos que compõem o des-
dobramento dos processos de interação para conscientização, promovendo a inclusão 
social de alunos da EJA, levantando suas fragilidades e auxiliando-os na tomada de 
decisão e conquista da autonomia. O percurso metodológico consistiu na revisão de 
literatura, para identificar os conceitos básicos para essa pesquisa, evidenciando a 
inclusão social como principal enfoque de nossa pesquisa, e assim, criarmos um cur-
so, via de rede social Facebook, para alcançar nossos objetivos. Os dados foram ex-
traídos, considerando a literatura e a interação dos participantes via rede social. Os 
resultados mostraram a interação dos participantes para a provocação da conscienti-
zação para poder auxiliar em suas tomadas de decisão, no cotidiano, para questões 
sobre Educação Financeira, contribuindo assim, em ganho de autonomia e conse-
quente inclusão social.  

 
 
Palavras-chave: Educação Financeira, Educação de Jovens e Adultos, Ensino Híbri-
do, Inclusão Social, Facebook.  

 

 



 

  



 

ABSTRACT 
 
 
The present text reflects the reflection of a master's research, which aimed to investi-
gate that impacts on the social inclusion of students of EJA (Youth and Adult Educa-
tion) are the result of the discussion of some themes about Financial Education. The 
secondary objectives were: Discussing Financial Education topics that can contribute 
to the Social Inclusion of EJA students in their daily lives; Identify which mediation 
strategies, during interactions in a Hybrid Financial Education course, influence the 
awareness of EJA students. The theoretical reference was anchored in themes on Fi-
nancial Education, EJA and Hybrid Education. The work proposed to find answers 
about the elements that make up the development of interaction processes for aware-
ness raising, promoting the social inclusion of students of EJA, raising their weakness-
es and helping them in decision making and improving their autonomy. The methodol-
ogy consisted of a literature review, to identify the main concepts for this research, en-
visaging social inclusion as the main focus of our research, and thus creating a course, 
via social network Facebook, to achieve our goals. Data were extracted, considering 
the literature and the interaction in the participants via social network. The results 
showed us the interaction of the participants to raise awareness to be able to assist in 
their daily decision-making on questions about Financial Education, thus contributing to 
gain autonomy and consequent social inclusion. 
 
 
Keywords: Financial Education, Youth and Adult Education, Hybrid Education, Social 
Inclusion, Facebook. 
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INTRODUÇÃO 

 
A sociedade está evoluindo e, vem mudando suas características, como 

ocorrido em outros períodos da história da humanidade. Essa evolução ocorre 

de maneira exponencial em relação ao comportamento, à atitude e à tecnologia 

que envolve essa nova Era.  

Atualmente, grande parte dos indivíduos necessita dominar um conjunto 

amplo de conhecimento, tecnológico e econômicos (linguagens e compreensão 

lógica), preferencialmente, sem os acertos e erros que, involuntariamente, co-

metemos no cotidiano. Seguindo essa linha, os quadros social e econômico 

apresentam as interações e inter-relações que fazem parte de nossa existên-

cia, para acompanhar as mudanças e o processo de evolução é necessário 

que haja um planejamento para a vida, principalmente, financeiro.  

Para tanto, observamos que a Educação Financeira (EF) “[...] não está re-

lacionada exclusivamente ao nível de recursos financeiros acumulados por um 

indivíduo durante sua vida, mas à capacidade de planejar a disponibilidade 

destes, para a realização de projetos pessoais e familiares” (SAITO, 2007, p. 

20). 

Diante das perspectivas de necessidades básicas de planejamento dos 

gastos que temos no que se refere à Educação Financeira e suas nuances em 

relação à possível fragilidade do público da EJA sobre esse assunto, surge a 

seguinte questão:  

Quais impactos na inclusão social de alunos da EJA são resultantes da 

discussão de alguns temas relacionados à Educação Financeira? 

Nesse sentido, essa pesquisa busca encontrar respostas para a questão 

norteadora. Além disso, tenta apontar subsídios sobre a temática de Educação 

Financeira, visando à criação e à aplicação de um curso híbrido, por meio da 

rede social Facebook1, com a finalidade de analisar a interação e a conquista 

 

1 https://www.Facebook.com 

https://www.facebook.com/
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da autonomia de alunos da EJA, participantes de um curso de Educação Fi-

nanceira.  

Desse modo, buscando contribuições para encontrar respostas para nos-

sa problemática, traçamos os seguintes objetivos: 

• Discutir temas da Educação Financeira que podem contribuir para a In-

clusão Social de alunos da EJA em seus cotidianos;  

• Identificar quais estratégias de mediação, durante as interações ocorri-

das em um curso de Educação Financeira Híbrido, influenciam na conscienti-

zação de alunos da EJA; 

Diante do exposto, apresentamos a organização desta dissertação, que 

está dividida em quatro capítulos que sucedem esta introdução, estruturada da 

seguinte forma: 

Capítulo 1 – Apoiando Nossa Pesquisa - nesse capítulo apresentamos 

algumas ideias que sustentam a proposta da nossa pesquisa. Procuramos tra-

zer as principais características de Educação Financeira, Educação de Jovens 

e Adultos, e Ensino Híbrido.   

Capítulo 2 – Trilhando Nosso Caminho - espaço destinado à apresen-

tação do procedimento metodológico da pesquisa de forma detalhada, conten-

do as três etapas e as fases da pesquisa.  

Capítulo 3 – O que os Resultados nos mostram? - este capítulo ficou 

reservado para as análises e discussões acerca da questão norteadora e dos 

objetivos propostos. 

Capítulo 4 – Nossas Reflexões - neste capítulo apresentamos as refle-

xões finais acerca da pesquisa. Expomos uma possível resposta para a per-

gunta norteadora da pesquisa.    

Por fim, apresentamos as referências utilizadas, bem como os anexos e 

apêndices.  
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CAPÍTULO 1  

APOIANDO NOSSA PESQUISA 

Neste capítulo apresentamos os principais aspectos sobre a formação 

que pairam sobre alunos da Educação de Jovens e Adultos – (EJA), tanto no 

que tange à relação com os temas de Educação Financeira, como assuntos 

relacionados à Inclusão Social; ao Ensino Híbrido, a Interações em ambiente 

virtual e à rede social Facebook. 

1.1  Educação Financeira  

A sociedade evoluiu, alterando suas características como outras épocas. 

Ao longo desse processo, questões financeiras foram pautas de grandes dis-

cussões entre as nações, no cenário das finanças pessoais esse desafio é 

maior. Nesse sentido, propomos uma discussão adequada que atenda às ex-

pectativas de cada indivíduo, com o auxílio da Educação Financeira, compre-

endida como aquisição de informação para que possa haver conhecimento que 

permite o aprimoramento da capacidade financeira dos cidadãos, de modo que 

eles possam tomar decisões fundamentadas e seguras para a família, tornan-

do-se mais integrados à sociedade, com uma postura proativa na busca de seu 

bem-estar (SAITO, 2007). 

Desde a infância, sofremos influências de uma série de situações vincula-

das ao dinheiro. Percebemos que para tirar melhor proveito do dinheiro é ne-

cessário que o indivíduo saiba utilizá-lo da forma mais favorável possível.  

Seguindo esse raciocínio, passamos a desenvolver um pensamento que 

incita o nosso desejo de aprender a lidar com o mundo das finanças e nos es-

timula a desenvolver conhecimento, aptidões e habilidades financeiras, de mo-

do a nos formarmos indivíduos pensantes, capazes de tomar decisões. Dessa 

forma, apropriamo-nos de informações sobre os assuntos financeiros disponí-

veis, nos preparando para administrar as nossas finanças pessoais com êxito.  

Nesse sentido, “[...] o aprendizado e a aplicação de conhecimentos práti-

cos de Educação Financeira podem contribuir para melhorar a gestão de nos-
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sas finanças pessoais, tornando nossas vidas mais tranquilas e equilibradas 

sob o ponto de vista financeiro” (BRASIL, 2013, p. 9).  

No dia a dia, nas relações com o dinheiro, “[...] estamos sujeitos a um 

mundo financeiro muito mais complexo que o das gerações anteriores” (BRA-

SIL, 2013, p. 12). No entanto, no cenário atual, o aprendizado sobre Educação 

Financeira apresentado à população não vem acompanhando dessa complexi-

dade, devido à carência de estudos voltados para esse tema, fato que somada 

à facilidade de acesso ao crédito,  

[...] tem levado muitas pessoas ao endividamento excessivo, 
privando-as de parte de sua renda em função do pagamento de 
prestações mensais que reduzem suas capacidades de con-
sumir produtos que lhes trariam satisfação (BRASIL, 2013, p. 
12). 

Diversas pessoas, principalmente, as que nascem em famílias com me-

nos recursos financeiros, não têm a oportunidade de obter formação profissio-

nal apropriada, tampouco informações adequadas sobre finanças. Comumente, 

indivíduos sem recursos financeiros, e por necessidade, estudam em escolas 

públicas e trabalham desde cedo. Além disso, o auxílio para proventos recebi-

dos pelo trabalho, seus salários, são usados para as despesas básicas, pois 

ajudam no orçamento domiciliar e com as demais necessidades.  

Ainda, observamos que há aqueles que nascem em famílias mais favore-

cidas, logo, têm mais acesso a uma boa formação e informação necessárias 

para ampliar sua perceptiva financeira.  

Alguns conhecimentos e comportamentos básicos são fundamentais e 

necessários para uma boa Educação Financeira, como: entender o funciona-

mento do mercado e o modo como os juros influenciam a vida financeira do 

cidadão (a favor e contra); consumir de forma consciente, evitando o consu-

mismo compulsivo; saber se comportar diante das oportunidades de financia-

mentos disponíveis, utilizando o crédito com sabedoria e evitando o superendi-

vidamento; entender a importância e as vantagens de planejar e acompanhar o 

orçamento pessoal e familiar; compreender que a poupança é um bom cami-

nho, tanto para concretizar sonhos e realizar projetos, como para reduzir os 
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riscos em eventos inesperados; e, por fim, manter uma boa gestão financeira 

pessoal (BRASIL, 2013). 

Sob a luz desse olhar, entendemos que a Educação Financeira é impor-

tante para a sociedade brasileira, uma vez que está relacionada com as deci-

sões econômicas dos indivíduos e das famílias, ou seja, com o bem-estar soci-

oeconômico (GOMES, 2012). Neste aspecto a Educação Financeira é 

[...] um conhecimento, cuja existência não fazia muito sentido 
há alguns anos, quando a economia sofria com choques e mu-
danças de regras frequentes. Nos tempos de inflação elevada, 
a regra era adquirir bens e fazer estoques, ponto. Com a esta-
bilidade econômica, o conhecimento de finanças pessoais pas-
sou a merecer alguma atenção, pois hoje é possível acumular 
informações nessa área sem que se tornem descartáveis daqui 
a alguns meses [...] basicamente, um conhecimento que vale a 
pena acumular (CERBASI, 2009, p. 38). 

O conceito de Educação Financeira é bem amplo e bastante estudado por 

diversos pesquisadores, que buscam compreender o assunto. Nesse sentido, 

percebemos Educação Financeira como: 

[...] meio de prover esses conhecimentos e informações sobre 
comportamentos básicos que contribuem para melhorar a qua-
lidade de vida das pessoas e de suas comunidades. É, portan-
to, um instrumento para promover o desenvolvimento econômi-
co. Afinal, a qualidade das decisões financeiras dos indivíduos 
influencia, no agregado, toda a economia, por estar intimamen-
te ligada a problemas como os níveis de endividamento e de 
inadimplência das pessoas e a capacidade de investimento dos 
países (BRASIL, 2013, p. 08). 

Como esse tema é abrangente e contemporâneo, esta pesquisa procurou 

contemplar algumas definições para se aproximar da interpretação adequada. 

Dessa forma, a temática “Educação Financeira” segundo Oliveira (2007, p. 09) 

“[...] não deve ser confundida com o ensino de técnicas e macetes de bem ad-

ministrar o dinheiro, não devendo, também, ser confundida com um manual de 

regras moralistas fáceis”.  

Durante esta pesquisa, identificamos que a Educação Financeira é cerca-

da por objetivos comuns com a sociedade, como, por exemplo, colaborar com 

as ferramentas para que o aluno se insira no meio social, atentando-se para a 

evolução do mundo, outro ponto é chamar a atenção do aluno para que este 



22 

 

observe o crescimento do setor financeiro, tendo como consequência a prolife-

ração de serviços e produtos oferecidos.  

Segundo Stephani (2005, p. 12) “[...] é possível conferir talento a alguém, 

já que o talento, segundo ele, é uma aquisição; por isso a escola, por intermé-

dio da motivação, pode desenvolver a emancipação”. Nesse sentido, podemos 

entender talento como autonomia para tomada de decisão. 

Nesse raciocínio compreendemos que “[...] não há necessidade de que a 

Educação Financeira seja uma disciplina específica, podendo ser trabalhada de 

forma interdisciplinar, inclusive na área de humanas, tanto no Ensino Funda-

mental quanto no Ensino Médio” (SANTOS, 2016, p. 16). 

Iniciativas e projetos a respeito da educação em finanças são fomentados 

no país, pois existe grande preocupação com o impacto que a Educação Fi-

nanceira reflete e exerce na economia social. Segundo Santos (2016, p. 58), 

uma ação que merece destaque em relação a “[...] implementação da Educa-

ção Financeira na vida escolar dos jovens é a plataforma [...] que disponibiliza 

de forma online e gratuita os livros do programa da ENEF (Estratégia Nacional 

de Educação Financeira)”.  

No texto, Santos (2016) aponta que a parceria entre AEF - Brasil (Associ-

ação de Educação Financeira do Brasil) e o Ministério da Educação visou 

atender, em 2014, cerca de 164 mil alunos e 7.380 professores de 820 escolas 

públicas espalhadas pelo país. Identificou-se que o material disponibilizado pe-

la plataforma está organizado em três blocos que abordam temas da vida soci-

al, do cotidiano, de empreendedorismo, de economia, de bens pessoais, entre 

outros.  

Ainda no trabalho de Santos (2016) sobre a AEF, é apontado que a con-

clusão principal da pesquisa, após a realização das entrevistas, é que o nível 

de Educação Financeira da população brasileira é ainda baixo. “Vale mencio-

nar que essa inferência apresenta similaridade com os resultados alcançados 

por outras pesquisas, no mundo, mesmo entre populações de países economi-

camente desenvolvidos” (SANTOS, 2016, p. 59). 
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A Educação Financeira apresenta caminhos para que haja benefícios pa-

ra a sociedade, deste modo, há possibilidade de promover o equilíbrio das fi-

nanças pessoais. Nesse aspecto, pode-se preparar para o enfrentamento de 

“[...] imprevistos financeiros e para a aposentadoria, qualificar para o bom uso 

do sistema financeiro, reduzir a possibilidade de o indivíduo cair em fraudes, 

preparar o caminho para a realização de sonhos, enfim, tornar a vida melhor” 

(BRASIL, 2013, p. 12). 

Podemos inserir nessa argumentação elementos de encantamento, para 

o ser social; o sonho. Esse sonho pode se tornar pesadelo quando não se tem 

noções básicas de Educação Financeira, tendo esse ponto como principal 

atraente.  

E por falar em sonhos, você já parou para pensar em quantos 
sonhos você possui? Mais que isso, você já pensou no que re-
almente você tem feito para realizá-los? Um problema que mui-
tas pessoas enfrentam é não saber como transformar os so-
nhos em realidade. Ora porque falta uma visão clara do cami-
nho a ser percorrido entre o sonho e a sua concretização, ora 
porque é necessário pensar no assunto e assumir uma posição 
ativa para transformar os sonhos em projetos (BRASIL, 2013, 
p. 13). 

O simples fato de organizar a vida financeira ou de fazer breves anota-

ções dos consumos diários já são passos importantes para começar a adotar 

um controle do orçamento. Tanto o domínio da situação financeira pessoal 

quanto a organização dos gastos oportunizam situações reais de consumo. 

Essas ações, ligadas ao hábito das pessoas, visam à reflexão e ao pensamen-

to crítico, contribuindo para uma cidadania consciente e para a preocupação no 

processo da Educação Financeira, visto que a definição do que já se sabe so-

bre o tema Educação Financeira é importante para evolução da sociedade, pro-

fissional e pessoal. 

É momentoso ressaltar que a Base Nacional Comum Curricular- (BNCC) 

recentemente incluiu a Educação Financeira dentre os temas transversais que 

poderão constar nos currículos de todo o Brasil. Nesse sentido, apresentamos 

o que constitui o texto introdutório do documento, homologado pelo Ministério 

da Educação (MEC) em dezembro de 2018. Segundo o texto, 
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[...] outro aspecto a ser considerado nessa unidade temática é 
o estudo de conceitos básicos de economia e finanças, visando 
à educação financeira dos alunos. Assim, podem ser discutidos 
assuntos como taxas de juros, inflação, aplicações financeiras 
(rentabilidade e liquidez de um investimento) e impostos. Essa 
unidade temática favorece um estudo interdisciplinar envolven-
do as dimensões culturais, sociais, políticas e psicológicas, 
além da econômica, sobre as questões do consumo, trabalho e 
dinheiro. É possível, por exemplo, desenvolver um projeto com 
a História, visando ao estudo do dinheiro e sua função na soci-
edade, da relação entre dinheiro e tempo, dos impostos em so-
ciedades diversas, do consumo em diferentes momentos histó-
ricos, incluindo estratégias atuais de marketing (BRASIL, 2018, 
p. 269). 

Desta maneira, teremos esses fatos justificando a Matemática e suas re-

lações com a Educação Financeira, que, ao longo desta pesquisa, serviram 

como alicerce nas interações entre os alunos e o possível ganho de autonomia. 

1.2  Educação de Jovens e Adultos – EJA  

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) se tornou uma saída para aqueles 

indivíduos que precisam finalizar seus estudos, que por alguma razão, não fina-

lizaram no momento oportuno. 

Na tentativa de caracterizar os sujeitos da EJA, podemos contar com o 

apoio de Pereira (2019, p. 277) quando se refere a essa questão, apontando 

que  

[...] vários educadores têm feito, mas nem sempre conseguem 
definir, pela pesquisa e reflexões pedagógicas, porque cada dia 
cresce o número de pessoas em situações sociais diversas que 
não logram êxito da educação regular e que passam a ser, le-
galmente, sujeitos dessa educação. O fenômeno da juveniliza-
ção da EJA, por exemplo, contribui para isso, pois cada dia 
mais jovens adentram nas classes de EJA, provocando incha-
ços quase incuráveis por conta de que ela não está, infelizmen-
te, preparada para lidar, pedagogicamente, com o jovem. 

 Deste modo, percebemos que esse assunto é complexo e que devemos 

buscar definições para cada reflexão aqui levantada. 

1.2.1 Iniciativas governamentais para a Educação 

A Educação de Jovens e Adultos no Brasil, a EJA, é uma modalidade da 

Educação Básica reconhecida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Naci-
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onal (LDBEN) nº 9.394/1996, e estabelece em seu artigo 37 que: “[...] A educa-

ção de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria” 

(BRASIL, 1996, p. 12). Deste jeito, pensar sobre Educação de Jovens e Adul-

tos no Brasil é discorrer sobre algo já discutido na educação brasileira. Apesar 

disso, percebe-se um olhar mais direcionado para as características desse en-

sino do que para as suas virtudes. 

Conforme dados extraídos do Portal da Educação (EDUCAÇÃO SP, 

2018), na temática de alunos que escolhem o modelo de Educação de Jovens 

e Adultos, entende-se que são alunos que não tiveram a oportunidade de inici-

ar ou concluir os ensinos Fundamental ou Médio na idade adequada. Nesse 

aspecto, de acordo com a legislação brasileira, esses indivíduos podem ter 

acesso a essas etapas da escolaridade por meio de cursos e avaliações volta-

das à modalidade de ensino de Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

No contexto do estado de São Paulo, cerca de mil escolas2 estaduais ofe-

recem aulas na modalidade EJA. Nessa categoria de aprendizado é possível 

completar tanto o Ensino Fundamental quanto o Ensino Médio em menor tem-

po. As aulas do Ensino Fundamental são abertas para alunos a partir de 15 

anos. Já os interessados em concluir o Ensino Médio precisam ter, no mínimo, 

18 anos. Os módulos têm duração de seis meses cada, que são equivalentes 

ao período de um ano da série do ensino regular. O curso conta com quatro 

horas diárias, de segunda a sexta-feira. 

Ao se falar de alfabetização por meio desse tipo de ensino no Brasil, des-

tacamos que “[...] ao longo da história, a grande dificuldade de programas des-

tinados à educação de adultos cumprirem seus objetivos” (PEREIRA, 2007, p. 

13).  Ressaltamos, ainda, que “[...] estudos e documentos, nos quais se baseou 

para esboçar um histórico dessa modalidade de ensino, mostram que essa 

 

2 Dados extraídos de: https://www.educacao.sp.gov.br/educacao-jovens-adultos 

https://www.educacao.sp.gov.br/educacao-jovens-adultos
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educação não constitui foco de prioridade no âmbito das políticas governamen-

tais” (ibid. p. 13). 

Essa vista impacta diretamente na aprendizagem, apresentado limitações 

que se exibem ao longo desse processo, em que o estudante se baseia nas 

interações e percepções que se tem do conteúdo relacionando-o às suas expe-

riências. Essa visão se dá pelo fato de a economia do país apresentar dificul-

dades quando o assunto é investimentos, nesse contexto, surgem consequên-

cias negativas, na medida em que os serviços de educação no país oferecem 

baixa qualidade e não obtém os resultados esperados, eternizando um círculo 

vicioso que impede que esse panorama da EJA adquira sua devida importân-

cia.  

Percebe-se que na história do Brasil a educação de adultos de-
fine sua identidade a partir de 1947, constituindo-se como uma 
campanha nacional para a grande população. Foi lançada a 
Campanha de Educação de Adultos, que buscava alfabetizar 
em três meses, sendo o curso primário organizado em dois pe-
ríodos de sete meses (PEREIRA, 2007, p. 14). 

Segundo Albuquerque (2007), é consenso que o sujeito da EJA possui 

uma vasta bagagem cultural e que os conteúdos da EJA precisam ter estreita 

ligação com essa realidade. A partir dessa premissa, é necessário que haja 

uma nova etapa de atenção: a qualificação profissional e o desenvolvimento 

comunitário. 

Durante a prática de ensino e aprendizagem de jovens adultos pode ha-

ver impacto na caracterização e no modo de pensar do indivíduo que está em 

busca de conhecimento e capacitação.  

A condição de não criança tem repercussões de diversas or-
dens do ponto de vista da incorporação do aluno ao sistema e 
às práticas escolares. Em primeiro lugar, está a luta pelo direito 
à Educação Básica. A Constituição de 1988 representou um 
avanço na direção da conquista desse direito ao estabelecer 
como obrigatório e gratuito – e dever do Estado – todo o Ensi-
no Fundamental, e não apenas a educação de crianças de sete 
a quatorze anos, como rezava a Constituição anterior (FON-
SECA, 2007, p. 16). 

Nessa mesma perspectiva sobre os desafios da educação, o autor afirma 

que 
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[...] as dificuldades da concepção de uma proposta pedagógica 
que considere a condição de não crianças de seus alunos não 
estão relacionadas somente aos entraves provenientes das li-
mitações impostas pela estrutura e pelos propósitos escolares. 
Mesmo que a escola e seus professores estejam imbuídos da 
disposição de elaborar e implementar um projeto pedagógico 
voltado especificamente para o público da EJA, enfrentarão os 
desafios próprios de uma seara pouco trilhada, ou trilha da com 
o suporte relativamente frágil de uma reflexão teórica ainda in-
cipiente (FONSECA, 2007, p. 19).  

No cenário nacional, observamos que a modalidade EJA de ensino é de 

“[...] muita importância para os que dela necessitam, tendo em vista o que se 

propõe: ação de resgate de indivíduos marginalizados pelo mercado de traba-

lho, portanto, fadados ao fracasso pessoal” (SANTOS; PERIPOLLI, 2012, p. 

225). 

Dessa forma, cada aluno possui sua história de vida e de necessidade, de 

maneira que, a EJA procura “[...] romper, na maioria das vezes, com uma he-

rança educacional de analfabetos (familiar) com a passividade de continuar na 

ignorância e, aceitar passivamente as funções as quais não requer instrução, 

estes sujeitos buscam desafios” (ibid.). 

A razão pela volta à escola pode ser por diferentes motivos, sendo “[...] 

por reconhecimento da importância de se tornarem cidadãos mais conscientes; 

pela sua satisfação pessoal: ler e interpretar seus direitos; ler as pequenas coi-

sas que se apresentam no cotidiano” (SANTOS; PERIPOLLI, 2012, p. 226). 

Nesse sentido, alguns alunos voltam a estudar pelo fato de que possuem ne-

cessidades iguais a todos, como: ter conhecimento sobre as coisas, sobre o 

mundo; saber o que está “[...] acontecendo no mundo. Dessa forma, hoje em 

dia, tudo que eles percebem é que a leitura se tornou fundamental em um 

mundo globalizado” (ibid.). 

Em vista disso, a educação e a interpretação de alguns fenômenos da 

aprendizagem, conforme palavras de Morais (2010, p. 18): 

Em nossa sociedade brasileira, as práticas sociais de leitura e 
escrita foram tornando-se mais numerosas e complexas e pas-
saram a exigir, no caso da aprendizagem da leitura e da escri-
ta, mais que as habilidades denominadas muitas vezes “codifi-
cação” e “decodificação”.  



28 

 

A reflexão acerca das peculiaridades da EJA requer melhores ações no 

que se refere ao resgate dos alunos que buscam essa modalidade, sendo uma 

situação delicada numa sociedade que exige dos trabalhadores diversidade no 

conhecimento para se ‘colocarem’ e se manterem no mercado de trabalho. 

1.2.2 Inclusão ou exclusão social? 

 Temas como inclusão e exclusão social permeiam os grandes debates 

sobre a sociedade e, com a globalização, esse assunto está em constante pau-

ta quando se fala de Educação. 

Santos e Peripolli (2012, p. 227) apresentam que os alunos da EJA en-

frentam não só a dificuldade por serem analfabetos, “[...] mas sim o não saber 

ler e escrever como uma deficiência, que os incapacitam de realizar qualquer 

atividade que necessita do conhecimento formal, podando seus desejos e so-

nhos.”  

É importante ressaltar que, além das oportunidades da realização de so-

nhos, a participação ativa dos alunos na escola, como protagonistas, eleva a 

autoestima, provocando expectativas e confianças em relação a si mesmo e ao 

futuro deles (SANTOS; PERIPOLLI, 2012).  

Dessa maneira, considerando a necessidade de identificar elementos que 

contribuam para a inclusão social dos alunos da EJA, Martins (2008, p. 27), 

observa que 

[...] a categoria de exclusão é resultado de uma metamorfose 
nos conceitos que procuravam explicar a ordenação social que 
resultou do desenvolvimento capitalista. Mais que uma defini-
ção precisa de problemas, ela expressa uma incerteza e uma 
grande insegurança teórica na compreensão dos problemas 
sociais da sociedade contemporânea. 

Ainda nessa perspectiva de incertezas, na busca por melhor definição de 

inclusão/exclusão social de alunos da EJA, se faz necessário analisar o pro-

cesso de inclusão e de exclusão como significado de algo possível para os alu-

nos que se encontram na mesma classe social, considerando esta classe como 
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alunos pertencentes a mesma faixa etária, prevalecendo-se dos mesmos espa-

ços, considerando como exemplo a escola (MARTINS, 2008). 

Trazendo Freire (2001, p. 30) para essa discussão, podemos inferir que 

quando “[...] o homem compreende sua realidade, pode levantar hipóteses so-

bre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e 

com seu trabalho pode criar um mundo próprio: seu eu e suas circunstâncias”. 

Ainda que, cada indivíduo compreenda sua realidade e tome suas deci-

sões, é preciso mais elementos para que se possa participar de discussões e 

construir/apropriar de uma argumentação pautada em um apanhado de infor-

mações disponíveis nos meios de comunicação, não se excluindo das rodas de 

debates informais, como por exemplo: família, amigos entre outros.  

Dorneles (2018, p. 69) acrescenta que entender “[...] o conceito de inclu-

são/exclusão é muito complexo e relativo, por se tratar do lugar e dos olhos de 

quem enxerga esse(s) processo(s) e do lugar que o sujeito ocupa em determi-

nado contexto social”, nessa perspectiva podemos ter diferentes pontos de vis-

ta e isso pode influenciar o indivíduo em seus diferentes modos de ser e estar 

no mundo.  

Por conseguinte, se faz necessário aproximar ainda mais do ponto de vis-

ta de alunos da EJA que procuram ser inseridos num mundo social e buscar 

seu espaço para serem respeitados como indivíduos. Dessa forma, temos que:  

Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Ler significa reler e 
compreender, interpretar. Cada um lê com os olhos que tem. E 
interpreta a partir de onde os pés pisam. Todo ponto de vista é 
um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber 
como são seus olhos e qual é sua visão de mundo. Isso faz da 
leitura sempre uma releitura. A cabeça pensa a partir de onde 
os pés pisam. Para compreender, é essencial conhecer o lugar 
social de quem olha. Vale dizer: como alguém vive, com quem 
convive, que experiências tem, em que trabalha, que desejos 
alimenta, como assume os dramas da vida e da morte e que 
esperanças o animam. Isso faz da compreensão sempre uma 
interpretação (BOFF, 1997, p.15 citado por DORNELES, 2018, 
p. 70). 

Considerando os diversos pontos de vista, notamos que as experiências 

para o recomeço de vida, a partir do aprendizado na EJA, se torna uma espe-
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rança na realização de sonhos destes alunos. Portanto, a educação de jovens 

e adultos, para promover a inclusão social  

[...] se faz fundamental. Ela precisa existir, porque é a oportuni-
dade para aquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, por 
um fator ou outro, não puderam estudar, foram excluídas desse 
mundo da leitura e da escrita, das informações. Então é a única 
oportunidade, digamos assim, de promover a inclusão dessas 
pessoas. É a oportunidade de auxiliar essas pessoas a esta-
rem incluídas dentro da sociedade, no campo de trabalho, no 
grupo social. (SANTOS; PERIPOLLI, 2012, p. 226) 

Quando trazemos a discussão para falar de inclusão social, podemos pen-

sar em diversas perspectivas para que o aluno da EJA não se sinta excluído 

das rodas de conversas com amigos, por exemplo. Santos e Peripolli (2012, p. 

227), perceberam que:   

[...] a grande barreira para voltar a estudar é o preconceito que 
eles estabelecem sobre si, a vergonha e, principalmente, a bai-
xa autoestima. Quando decidem frequentar uma sala de aula, a 
princípio, é somente como um teste. Se a professora, junta-
mente com a metodologia utilizada, atender as suas perspecti-
vas, definir-se-á ou não a permanência deste aluno. 

Pesquisas sobre as fragilidades dos alunos da EJA e seus anseios, são 

diversas, no entanto, os significados por traz da motivação destes alunos vão 

além das paredes de salas de aulas, já que eles necessitam de atenção acerca 

de fazerem parte da “sociedade pensante”, preencher o espaço vazio que res-

tou e discutir assunto igualmente importante para a construção de uma socie-

dade.  

Através do anseio de cada um dos sujeitos da pesquisa e das 
análises das falas, acreditamos que os alunos que participaram 
da pesquisa, buscam na escola preencher um espaço vazio do 
estudo, preencher um espaço que os têm deixado à margem, 
ou indiferente dentro da sociedade e, essa exclusão se dá, não 
só pela sociedade, mas pelas próprias pessoas analfabetas, 
porque, para muitos, o analfabetismo se caracteriza como uma 
doença e, por esse motivo, prefere se isolar (SANTOS; PERI-
POLLI, 2012, p. 228). 
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Conforme o Caderno 1 da EJA3, disponibilizado pelo MEC, observamos 

que alguns alunos apresentam insegurança no processo de ensino e de apren-

dizagem, pois eles relatam que: 

Eu tinha medo de ir à escola, me dava um frio na barriga. Ten-
tava prestar atenção na aula, mas entendia tudo pela metade. 
Tentei participar das aulas, algumas vezes, mas minhas per-
guntas sempre causavam risos e a professora nunca falava 
nada. Tinha vergonha de não saber!” (HENRIQUES, 2006, p. 
16) 

Alguns sentimentos frágeis de medo e ansiedade, ainda, fazem parte da 

vida dos alunos da EJA. Santos e Peripolli (2012, p. 221) apresentam que “[...] a 

EJA, apesar das dificuldades, dos problemas, enquanto instituição se mostra 

como um importante espaço de inclusão dos sujeitos que a buscam, com as 

diferentes finalidades”. 

Com essa identificação de fragilidade, observamos no texto de Pereira 

(2019, p. 274) que os sujeitos da EJA 

[...] são todos aqueles que não lograram êxito na educação bá-
sica quando criança e adolescente e, consequentemente, tive-
ram uma inserção no mundo social e do trabalho fragilizada, 
sendo que parte desse quantitativo adentrou em processos de 
extrema fragmentação da vida social a tal ponto, que muitos 
passaram da zona de vulnerabilidade para a de indigência. Es-
sas pessoas foram propositalmente esquecidas nas parcas po-
líticas de inserção e integração em EJA, porque eram ações 
para os menos excluídos e que, mesmos assim, não lograram 
o êxito pretendido pelo Estado brasileiro quanto à erradicação 
do analfabetismo entre a população adulta, a história da Edu-
cação de Adultos (EA) não nos deixa mentir. 

A Educação de Jovens e Adultos permanece sendo lugar de inclusão ex-

cludente, “[...] em que no primeiro momento o jovem e o adulto é incluído nas 

classes de EJA, mas dado a fragilidade pedagógica presente nos processos de 

ensino-aprendizagem termina por excluir” (KUENZER, 2005, p. 125). Embora 

seja um fato, essa dinâmica não os promove cognitiva e socialmente, signifi-

cando “[...] que esse fato é sustentado pelo fenômeno da aprovação reprovada, 

em que os sujeitos são promovidos nas avaliações da aprendizagem, mas sem 

 

3 http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/eja_caderno1.pdf 

http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/eja_caderno1.pdf
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a aquisição de conhecimentos científicos, culturais, saberes e habilidades” 

(ibid.).  

Ainda na visão de Pereira (2019), muitos dos novos e antigos trabalhado-

res, agora desempregados, passam a viver com o mínimo de renda com a qual 

mal conseguem sobreviver.  

Essa “privação e falta de recursos” que lhes garantam a subsis-
tência, a moradia, saúde, segurança, educação é uma situação 
de vulnerabilidade que, se não houver uma política pública de 
incentivo à produção e renda, essas pessoas, que não são 
poucas, adentrarão em uma situação de pobreza que beira a 
zona do desfiliamento (PEREIRA, 2019, p. 276). 

O fato é que “[...] refletir sobre a EJA como lugar de inclusão social é con-

dição primeira para garantir o direito a essas pessoas a alfabetização, escolari-

zação ampla, profissionalização, assistência social, psíquica” entre outros (PE-

REIRA, 2019, p. 282).  

Nessa subseção, buscamos apresentar o quão importante é o entendi-

mento dos conceitos que influenciam na identificação dos alunos da EJA no 

processo de inclusão social, considerando aspectos relevantes e pertinentes a 

cada estudante que procura ser inserido em um mundo cada vez mais globali-

zado e com velocidade de informação cada vez maior.   

1.2.3 Algumas questões sobre a matemática na EJA 

Na Educação Matemática, o desafio da EJA na busca por Educação se 

torna ainda mais desafiante, pois o aprendizado deve ter sua atenção voltada 

ao uso das atividades do cotidiano oriundas da Matemática. Como resultado, 

principalmente em relação à aprendizagem da Matemática, observa-se traços 

“[...] próprios da relação do aprendiz adulto com o conhecimento matemático e 

com a situação discursiva em que se forja (e que é forjada por) seu aprendiza-

do escolar” (FONSECA, 2007, p. 23). Nesse sentido, procura-se compreender 

como sujeitos de conhecimento e aprendizagem se comportam, pois  

[...] nunca é demais insistir na importância da Matemática para 
a solução de problemas reais, urgentes e vitais nas atividades 
profissionais ou em outras circunstâncias do exercício da cida-
dania vivenciadas pelos alunos da EJA. [...] contemplando-se 
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problemas significativos para os alunos, ao invés de situações 
hipotéticas, artificiais e enfadonhamente repetitivas, forjadas 
tão somente para o treinamento de destrezas matemáticas es-
pecíficas e desconectadas umas das outras e, inclusive, de pa-
pel na malha do raciocínio matemático (FONSECA, 2007, p. 
50). 

Ainda na perspectiva da Matemática, trazendo para a realidade o cresci-

mento econômico mundial, percebem-se mudanças no sistema monetário e em 

toda a economia, a Matemática Financeira foi se desenvolvendo e englobando 

informações e fórmulas para resolver novas questões (NATALINO, 2014). É 

relevante destacar que 

[...] quando falamos em Educação Matemática de Jovens e 
Adultos, não nos estamos referindo ao ensino da Matemática 
para o estudante universitário ou da pós-graduação, nem de 
cursos de Matemática que integram os currículos de programas 
de formação especializada para profissionais qualificados, ou 
de sessões de resolução de problemas matemáticos com fina-
lidade terapêutica ou diagnostica [...] estamos falando de uma 
ação educativa dirigida a um sujeito de escolarização básica 
incompleta ou jamais iniciada e que acorre aos bancos escola-
res na idade adulta ou na juventude. A interrupção ou o impe-
dimento de sua trajetória escolar não lhe ocorre, porém, ape-
nas como um episódio isolado de não acesso a um serviço, 
mas num contexto mais amplo de exclusão social e cultural, e 
que, em grande medida, condicionará também as possibilida-
des de reinclusão que se forjarão nessa nova (ou primeira) 
oportunidade de escolarização (FONSECA, 2007, p. 14) 

Embora a designação “Educação de Jovens e Adultos” nos proponha uma 

caracterização da modalidade pela idade dos alunos a que atende o grande 

traço definidor da EJA é a caracterização sociocultural de seu público, no cen-

tro da qual se deve entender esse tema em faixas etárias. A partir dessa per-

cepção, a “[...] idade cronológica, entretanto, tende a propiciar oportunidades 

de vivências e relações, pelas quais crianças e adolescentes, em geral, ainda 

não passaram” (FONSECA, 2007, p. 22). 

O programa EJA procura tornar o indivíduo possuidor de determinada au-

tonomia, no que se refere a conhecimentos pautados no currículo de ensino 

atual do país. Os desafios encontrados no programa pode ser um fator que 

proporciona provocações do Estado na intenção de obter de resultados positi-

vos no ensino e, principalmente, nos processos de ensino e de aprendizagem 

(SANTOS; PERIPOLLI, 2012).  
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De tal modo, torna-se necessário que o indivíduo apresente uma relação 

de competências ao final de um programa voltado para o seu aprendizado, co-

mo, por exemplo, detectar as fragilidades dos alunos para que possam poten-

cializar as habilidades adquiridas ao longo dos estudos para tomada de deci-

são, de modo a melhorar sua autonomia, sua participação, seu conhecimento 

e, consequentemente, sinta-se parte da sociedade. Nesse sentido, o principal 

desafio social é fazer com que o aluno atinja as habilidades necessárias, con-

forme prevista pela na BNCC: práticas, cognitivas e socioemocionais na medi-

da em que avança em seu nível de aprendizagem final. 

Pereira (2007) indica em sua obra que é fundamental a percepção e com-

paração de diferentes experiências culturais e de relação com a escrita que se 

manifestam no grupo de alunos participantes do programa EJA, no tocante à 

educação. Desse modo, o repertório de vida, como base histórico-cultural e os 

aspectos familiares influenciam na tomada de decisão e na aprendizagem dos 

conteúdos de Matemática apresentados na EJA. Segundo Natalino (2014, p. 

13): 

A EJA, educação de jovens e adultos, é uma turma formada 
por alunos que há muito tempo deixaram de frequentar a esco-
la ou que tiveram reprovações e estão em uma faixa etária dife-
rente da pretendida no ensino regular. Entendendo o que leva-
ram esses alunos ao EJA pode-se perceber uma defasagem 
em conteúdos básicos de matemática que poderiam ser recor-
dados e aprendidos através de atividades bem práticas relacio-
nadas à matemática financeira. Estas atividades recordariam 
cálculo de porcentagens, taxa de juros, potenciação e introdu-
ziriam os conceitos de logaritmo e progressões, de grande im-
portância, bem como outros conceitos de matemática financei-
ra. 

O autor chama atenção para o fato de que no conteúdo da Matemática 

Financeira apresentada à EJA, por meio dos livros do primeiro ano do ensino 

médio regular, pode-se identificar a proposta de trabalho adequada para a EJA 

I do Ensino Médio. No entanto, “[...] como as fórmulas ligadas a juros compos-

tos envolvem progressões geométricas e a fórmula de juros simples pode ser 

relacionada a progressão aritmética seria interessante pensar a ser aplicado 

em continuidade no EJA II” (NATALINO, 2014, p. 13).   
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Nesse aspecto, Santiago (2005, p.18) enfatiza seu alerta para duas dife-

renças importantes no caminho para a construção das ideias de direito e cida-

dania. “[...] A primeira é a que se refere ao tratamento dado com maior ênfase a 

um dos direitos, o social, em relação aos outros e a segunda está relacionada à 

sequência em que os direitos foram adquiridos numa ordem na qual o direito 

social precedeu os outros direitos.”  

Dessa forma, percebe-se que faltam políticas públicas que invistam e in-

centivem a constância desses alunos na escola. A maioria das escolas não 

está preparada para atender as reais necessidades e as características diferen-

tes desse público de jovens e adultos que buscam, além de aprender a ler e 

escrever, melhorias na qualidade de vida. 

O ensino de Matemática na EJA pode contribuir expressivamente para a 

formação de jovens e adultos, estes, por sua vez, buscam escolas que os inci-

tem a construir estratégias para resolver problemas, que demonstrem e justifi-

quem os resultados, que faça fluir a sua criatividade, estimule sua iniciativa 

pessoal, o trabalho coletivo e a autonomia promovida pela confiança e pela 

capacidade individual de enfrentar desafios.  

Nesse sentido, para um ensino efetivo, a escola não deve ficar pautada 

em uma educação baseada em memorização de regras ou de estratégias para 

resolver problemas ou centrada em conteúdos pouco significativos para essa 

modalidade de ensino (BRASIL, 2002). Podendo, assim, ter novos olhares para 

o processo de formação, considerando, também, o processo de Ensino Híbrido 

surge para colaborar com as questões de formação de alunos da EJA. 

1.3 Ensino Híbrido – aprendizagem ativa 

Os alunos da atualidade, considerados contemporâneos, não são diferen-

tes dos alunos de outras épocas, no entanto, o modo de aprender e de ver o 

mundo mudou, o processo de ensino atual está bem diferente daquele de dé-

cadas anteriores. Dessa forma, observamos que os processos de ensino e, 

consequentemente, o bom resultado destes, são reflexos de iniciativas bem 

estruturadas e de estudos da educação dedicados a estes temas. Durante 

grande parte dos últimos dez anos, insistiu-se com “[...] os educadores na ofer-
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ta de uma educação personalizada, e a maioria desses profissionais acreditou 

na personalização como um objetivo positivo para se chegar a cada aluno” 

(BERGMANN; SAMS, 2018, p. 6). 

Nesse cenário de busca por aprimoramento dos processos de ensino e de 

aprendizagem, surge o Ensino Híbrido que se define por uma "[...] abordagem 

metodológica que combina atividades presenciais em sala com o uso de tecno-

logias digitais de informação e comunicação" (BACICH; TANZI NETO; TREVI-

SANI, 2015, p. 12). Nesse aspecto, a palavra “híbrido” “[...] significa misturado, 

mesclado, blended” (MORAN, 2015, p. 27). Nos processos de ensino e de 

aprendizagem nos deparamos com relações diferenciadas, nos meios de ensi-

nar o aluno, promovendo expectativas no planejamento, contudo  

[...] não se reduz ao que planejamos institucional e internacio-
nalmente. Aprendemos por meio de processos organizados, 
junto com processos abertos, informais. Aprendemos quando 
estamos com um professor e aprendemos sozinhos, com cole-
gas, com desconhecidos. Aprendemos de modo intencional e 
de modo espontâneo, quando estudamos e também quando 
nos divertimos. Aprendemos com o sucesso e com o fracasso. 
Hoje, temos inúmeras formas de aprender (BACICH; TANZI 
NETO; TREVISANI, 2015, p. 28).  
 

Assim, observamos que na perspectiva de necessidades de aprendiza-

gem e melhores metodologias de aplicação as 

[...] instituições propõem modelos mais inovadores, sem disci-
plinas, que redesenham o projeto, os espaços físicos e as me-
todologias com base em atividades, desafios, problemas e jo-
gos, e em que cada aluno aprende no seu próprio ritmo e de 
acordo com sua necessidade, além de aprender também com 
os outros estudantes em grupos e projetos, sob supervisão de 
professores orientadores (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 
2015, p. 29).  

Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015, p. 31) trazem a premissa que “[...] a 

pessoa motivada para aprender consegue evoluir mais e desenvolver um proje-

to de vida mais significativo”.  

Aprendemos mais e melhor quando encontramos significados 
para aquilo que percebemos, somos e desejamos, quando há 
alguma lógica nesse caminhar – no meio de inúmeras contradi-
ções e incertezas -, a qual ilumina nosso passado e presente, 
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bem como orienta nosso futuro (BACICH; TANZI NETO; TRE-
VISANI, 2015, p. 31).  

Na busca por resultados significativos nos processos de ensinar e de 

aprender deve-se mudar o modo de ver o aprendizado e, nessa perspectiva, 

introduzir a tecnologia para atrair a atenção dos alunos. De tal modo, revela-se 

a necessidade de estudos baseados no perfil do usuário de tecnologias, bem 

como no do aluno que se dispõe a aprender de forma diferente da praticada no 

século passado, por exemplo.  

Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015) apontam que é necessária a análise 

das pessoas envolvidas no processo de aprendizagem, sendo imprescindível 

observar não somente as informações e os conteúdos transmitidos nessa rede 

tecnológica, que é atualizada constantemente, mas ter ciência do público alvo 

que irá recebê-los: crianças, jovens ou adultos.  

Nesse contexto, ainda é interessante refletir sobre o seguinte questiona-

mento feito pela autora: qual a definição dessas gerações com as tecnologias 

digitais? Após refletir sobre esse panorama da diferenciação das gerações en-

volvidas no processo de aprender, para melhor compreensão, torna-se neces-

sário diferenciar os nativos e os imigrantes digitais. Segundo Bacich, Tanzi Ne-

to e Trevisani (2015, p. 49): 

[...] nativos digitais são aqueles que já nasceram inseridos em 
uma cultura digital cujas relações com essas tecnologias foram 
apreendidas intuitivamente e marcam sua forma de relaciona-
mento com os conhecimentos. A maioria dos professores, imi-
grantes digitais o que se inseriram no mundo da tecnologia tem 
uma forma de ensinar que nem sempre está em sintonia com o 
modo com que os nativos aprendem melhor, ou, pelo menos, 
que lhes eles despertam maior interesse.  

Observamos que os estudantes da mesma idade, em sua maioria, possu-

em necessidades diferentes, apresentam relações familiares diferentes, têm 

acessos e interesses diferentes, que devem ser considerados no momento da 

aprendizagem. Cada indivíduo requer uma atenção especial no processo de 

aprendizagem de Educação Financeira, os alunos da EJA, possuem suas pe-

culiaridades e que devemos ter esse olhar ao planejar as estratégias de ensino. 

Nesse horizonte de relações,  
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[...] deve ser valorizada não somente a relação existente entre 
os alunos e a tecnologia, e a utilização desta pelos alunos na 
construção do conhecimento. Há de se valorizar, principalmen-
te, as relações aluno-professor, professor-aluno e aluno-aluno, 
que fazem parte do ensino híbrido no seu momento off-line. 
Somente assim será possível que a parte “on-line” se conecte 
com a parte “off-line” do aprendizado, para que ambas se com-
plementem (FRANCO, 2017, p. 19). 

Devemos considerar o papel do professor nessa empreitada, ele deve 

mediar e apresentar estratégias para que o aluno possa participar ativamente 

do processo de aprendizagem, uma vez que o ensino por meio da internet está 

cada vez mais acessível e democrático.   

[...] devido à oferta abundante de conhecimento (especifica-
mente, de material educativo) na internet, o professor deixou de 
ser a única referência de conteúdos para os alunos. Essa é 
uma situação real e atual, diante da qual não há que se ofere-
cer resistência. Deve-se abrir mão do status quo de “dono” do 
saber. Se o professor encarar a tecnologia como sua aliada no 
ensino, em alguns casos poderá até orientar os alunos no sen-
tido de obrigatoriamente buscarem na internet conhecimentos 
que complementarão os dados na sala de aula (FRANCO, 
2017, p. 21). 

Na concepção de tecnologia no Ensino Híbrido, Franco (2017, p. 22) 

apresenta que “[...] é importante que o aluno se torne um pesquisador e utiliza-

dor desses ambientes, fazendo parte, assim, de um aprendizado em que é o 

precursor não somente o professor na sala de aula, mas também ele próprio”. 

Do mesmo modo, esse aluno precisa ser investigador, interessado em buscar, 

cada vez mais, conteúdos que dialoguem com o que estão sendo apreendido 

no momento do processo de aprendizagem. Para Porto e Santos (2014, p. 9) 

[...] um sujeito que vive e convive num mundo híbrido, e para 
quem não faz mais sentido a separação entre um mundo ana-
lógico e um mundo digital, pois se trata de um continuum onde 
diferentes tecnologias coexistem no universo das interações. 
“Onde estou?” Depende... se me refiro a presença física, geo-
graficamente localizada, digo que estou em São Leopoldo, no 
Rio Grande do Sul, sendo que o GPS, é capaz de mostrar a 
minha exata localização atual. 

Em metodologias que usam vídeos para ilustrar o conteúdo ministrado, 

como no nosso caso, o ambiente ideal para a exibição dos vídeos pode ser 

seus próprios equipamentos eletrônicos, como celulares, laptops ou tablets, em 
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suas casas, onde “[...] cada aluno pode utilizar individualmente seu computa-

dor, assistir, pausando e copiando o conteúdo de acordo com sua velocidade” 

(FRANCO, 2017, p. 41). 

Nesse sentido, esbarramos em conceitos contemporâneos, como as me-

todologias ativas, que permitem e sugerem que o aluno seja o protagonista de 

sua aprendizagem. Conforme Rodrigues (2018, p. 13), as metodologias ativas 

apresentam um benefício para a prática do professor “[...] muito mais do que 

apenas trabalhar com os conteúdos previamente estabelecidos no currículo 

das disciplinas, as metodologias ativas auxiliam o educador a desenvolver a 

autonomia e a curiosidade dos seus alunos”. As concepções colaborativas es-

tão presentes nesse contexto, visto que as metodologias ativas auxiliam o 

aprendizado a partir da troca com outras pessoas. Para entender a temática, 

Diesel, Baldez e Martins (2017) apresentam alguns princípios das novas meto-

dologias para educação, que estão sintetizados no Quadro 1.1. 
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Quadro 1.1 – Princípios das novas metodologias 

Tipo Característica 

Aluno como centro do 
ensino e da aprendiza-

gem 

O aluno precisa estar no cerne dos processos de ensino e 
aprendizagem, ou seja, representando seu papel de aprendiz 
como protagonista e passando da posição de agente passivo e 
receptor para agente ativo. Assim, o desafio de aprender com 
as metodologias ativas proporciona desafios aos alunos, pois 
eles se tornam responsáveis pela sua aprendizagem. 

Autonomia 

A metodologia ativa concebe uma oportunidade de harmonizar 
ao aluno uma melhor participação ativa dentro da sala de aula, 
apresentando como resultado, desencadeia a formação do sen-
so crítico e da noção de autonomia do indivíduo. Ressaltado, 
também, que os aspectos a autonomia, enquanto amadureci-
mento do ser para si, é processo, é vir a ser. Considerando que 
não ocorre em data marcada, e seguindo essa premissa, o sen-
tido que uma pedagogia da autonomia tem de estar centrada 
em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilida-
de, vale dizer, em experiências respeitosas da liberdade. 

Problematização da reali-
dade e reflexão 

Com a metodologia ativa, o docente consegue propor a ação de 
problematizar a realidade entre os alunos, buscando o trabalho 
com a reflexão crítica. 
 

Trabalho em equipe 

O docente promover em suas aulas o trabalho colaborativo, 
uma vez que essa abordagem favorece a troca entre os alunos, 
a interação e o senso de equipe, dessa forma aprender em gru-
po é muito mais do que apenas reunir alunos com um objetivo 
em comum. 

Inovação 

Inovar não é uma tarefa simples, porém, quando pensamos em 
metodologia ativa, é comum que a palavra inovação acompanhe 
o trabalho em sala de aula, pois o docente precisa de afastar da 
abordagem mais clássica, onde seu papel era apenas de 
transmissor do conhecimento. Inovar no cenário das metodolo-
gias ativas é procurar trazer sempre o novo para a sala de aula, 
é ser criativo, é inverter os papeis, é procurar novas formas de 
mediar os educandos no processo de ensino-aprendizagem. 
 

Professor como media-
dor, facilitador e ativador 

Observa-se a mudança do perfil do professor, que não se defi-
ne, somente, o único detentor do conhecimento e o único res-
ponsável por transmiti-lo. Na perspectiva das metodologias ati-
vas, o professor atua como mediador, facilitador e motivador em 
diferentes momentos da aula. 
 

Fonte: Adaptado de Diesel, Baldez e Martins (2017); Freire (1996) 

Dessa forma, Berbel (2011, p. 29) confirma as palavras citadas sobre os 

princípios das novas metodologias (Quadro 1.1), sobrepondo que essa caracte-

rística é fundamental, no futuro, para o exercício da autonomia. 

[...] o engajamento do aluno em relação a novas aprendizagens, 
pela compreensão, pela escolha e pelo interesse, é condição es-
sencial para ampliar suas possibilidades de exercitar a liberdade 
e a autonomia na tomada de decisões em diferentes momentos 
do processo que vivencia, preparando-se para o exercício profis-
sional futuro. 
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Considerando a perspectiva voltada para aprendizagem, para autonomia 

e para a busca por resultados satisfatórios, podemos acrescentar que o aluno 

carece de mais esclarecimentos em relação a essa apropriação do conteúdo, 

tornando-se parte do processo e da prática, de tal modo, esses esclarecimen-

tos contribuem para que haja condições necessárias para que alcance qual-

quer objetivo traçado. Seguindo as propostas de Bacich, Tanzi Neto e Trevisani 

(2015) e Bergmann e Sams (2018), apresentamos no Quadro 1.2, as principais 

contribuições do Ensino Híbrido e os agentes envolvidos no processo da 

aprendizagem. 

Quadro 1.2 – Característica do Ensino Híbrido 
Agente envol-
vido no curso 

Ensino híbrido: características 

 

 

 

 

 

Pesquisador 
 
e 

 
Participante 

Momento a distância 

• Usar ferramenta tecnológica específica para potencializar a 
construção do conhecimento; 

• Utilizar ferramenta que possibilite ao professor coletar dados de 
cada um dos seus alunos para personalizar o ensino; 

• Permitir que adultos, jovens recebam e transmitam informação 
em uma rede que é atualizada diariamente; 

• Amparar o aluno, promovendo feedback especializado. 
Momento Presencial  

• Valorizar, as relações aluno-professor, professor-aluno e aluno-
aluno, que fazem parte do Ensino Híbrido no seu momento off-
line; 

• Professor atua como mediador, facilitador e ativador em diferen-
tes momentos da aula; 

• Processo de ensino e de aprendizagem com ênfase às situações 
de sala de aula, em que os alunos são ensinados pelo professor. 

Fonte: Adaptado de Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015); Bergmann e Sams (2018) 

 Vale ressaltar que o momento presencial e o momento a distância se 

complementam na metodologia que envolve o ensino híbrido e que são funda-

mentais para o sucesso dos processos de ensino e de aprendizagem. 

Os alunos do século XXI, das chamadas geração Y ou Z, 
aprendem por múltiplos canais de informação, utilizam várias 
ferramentas que dinamizam o aprendizado e querem poder ins-
trumentalizar seu ensino com a tecnologia que já utilizam para 
se comunicar e se relacionar com seus amigos. É uma geração 
que não só ouve, mas fala, critica e constrói (BACICH; TANZI 
NETO; TREVISANI, 2015, p. 106). 

 Considerando esta argumentação, percebemos, em sala de aula, que os 

alunos possuem outra velocidade de aprendizagem e que possuem necessida-

des diferenciadas, podendo tornar a aula muito mais atrativa, considerando o 
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vasto cenário tecnológico que temos hoje, para a Educação. Nesse sentido, o 

Ensino Híbrido vem para colaborar com essa necessidade dos alunos contem-

porâneos, caracterizado pela sua interação entre ferramentas tecnológicas e 

alunos presentes em salas de aulas, físicas ou virtuais. 

Em se tratando de aprendizagem, é preciso entender que hoje, esse 

aluno, não vai à escola somente para buscar conhecimento, pois ele consegue 

fazer isso em casa, usando seu computador pessoal, seu tablet ou smartpho-

ne, ele identifica este espaço como de interações sociais. Nesse sentido, se-

gundo Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015, p. 108) “[...] a internet e suas po-

tencialidades de contato com o mundo podem ser entendidas como recurso e 

também canal de abertura para espaços pedagógicos infinitos”, propícios para 

aprendizagem, diferentemente do modelo tradicional, quando o aluno, muitas 

vezes, volta para casa com o caderno repleto de palavras “copiadas” da lousa 

e com atividade para entregar no dia seguinte.   

Logo, devemos repensar o processo de ensino e identificar estratégias 

que possam suprir lacunas de cada aluno, promovendo melhor aprendizagem, 

melhor uso do tempo e melhor aplicação dos recursos disponíveis para a Edu-

cação. 

1.3.1 Ensino presencial no contexto do Ensino Híbrido 

O ensino presencial, tradicional, baseia-se no cenário que já conhecemos: 

um professor ministrando conteúdos para aprendizes, seus alunos. Esse cená-

rio, por anos, desenvolveu-se e ampliou novos horizontes nos processos de 

ensino e de aprendizagem. Com essa perspectiva, podemos apontar necessi-

dades de aprimorar esse ensino, em que o professor deve pensar no seu aluno 

como protagonista deste aprendizado, desafiar o aluno que deseja aprender, 

promovendo, assim, a autonomia de seu aprendizado. 

No Ensino Híbrido, o desafio se destaca, pois as necessidades mudam, 

fazendo-se necessário aperfeiçoar os momentos presencias, para que o mo-

mento on-line possa ter relação com o tema aplicado em sala de aula. Segundo 

Ferreira (2018, p. 34),  
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[...] o uso da tecnologia digital no ensino presencial pode apre-
sentar momentos de controvérsias, pois nesta rede existem 
muitos e diferentes atores em articulação e em possível conflito 
em prol do objetivo de alcance de um processo de ensino 
aprendizagem mais qualificado e contemporâneo.  

Entendemos, atualmente, que o aluno tem um papel ativo, principalmente 

ao pensar no uso da tecnologia dentro e fora da sala de aula. Assim, conside-

rando essa potencialidade atribuída aos alunos contemporâneos, Hernandez 

(2018, p. 34) reforça que “[...] na prática, isso significa um compartilhamento de 

responsabilidades entre professor e aluno, além de uma valorização importante 

do aluno como sujeito de sua aprendizagem”. 

As motivações para o uso do Ensino Híbrido estão relacionadas com os 

benefícios dessa modalidade, principalmente em sala de aula, no momento 

presencial, “[...] uma vez que o grande desafio da educação brasileira é a bus-

ca por uma metodologia que atenda a demanda crescente de uma formação de 

alunos engajados” (LEANDRO; CORREIA, 2018, p. 391). Nesse sentido, ob-

servamos as relações entre os momentos presenciais e a distância em que 

cada uma dessas corresponsáveis pelos processos de ensino e de aprendiza-

gem e preparados para enfrentar os desafios impostos pela sociedade. 

Com o apoio da tecnologia em sala de aula, o professor necessita “dese-

nhar” suas aulas com estratégias inovadoras, aproximando o conteúdo do alu-

no. “Os recursos podem ser utilizados em diferentes momentos, desde a prepa-

ração de atividades de aprendizagem até sua utilização em sala de aula pre-

sencial ou virtual” e dessa forma, o professor poderá incentivar o aluno a apro-

ximar-se do conteúdo (HERNANDEZ, 2018, p. 35). 

Percebe-se que o aluno contemporâneo necessita participar dessa atua-

ção como protagonista na construção do seu conhecimento, não tendo mais 

espaço a aprendizagem tradicional (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015). 

Portanto, o ensino presencial deve ser bem trabalhado no Ensino Híbrido, con-

siderando todos os aspectos que o envolve, tendo em vista que o cenário per-

corrido ao longo da história passou e passa por constantes transformações em 

sua aplicação até os dias de hoje. 
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1.3.2 Educação a Distância (EaD) 

A Educação a Distância ganhou destaque no último século, mas houve 

experiência desta modalidade ao longo da história, por exemplo, o ensino por 

correspondência.  

É relevante destacar que, na Educação a Distância, muitos desafios são 

rompidos ao longo de cada aula elaborada por cada professor, isso acontece 

devido à tentativa de encontrar a aproximação desejada do aluno em relação a 

essa modalidade de ensino. Dessa forma, Valente, Prado e Almeida (2003, p. 

165) apresentam que a “[...] caracterização da formação a distância é a sepa-

ração física entre aprendiz e o professor/formador, e esse vão deve ser com-

pensado através da utilização de técnicas especiais de comunicação”. 

Na Educação a Distância, devemos ponderar, ainda, conforme Valente, 

Prado e Almeida (2003, p. 164), que 

[...] mais do que a distância geográfica há que se considerar a 
distância pedagógica produzida pelo acesso limitado aos re-
cursos educativos e pela dificuldade para aprendiz que exerce 
influência direta sobre o desenvolvimento de sua experiência 
educativa.  

Nesse desafio, Sunaga (2019, p. 04) apresenta que “[...] muitos professo-

res sofrem se ainda mantém sua postura de detentor das informações, pois 

agora elas são acessíveis a qualquer pessoa”. Essa questão apresenta fatores 

característicos de evolução do processo de ensino e de aprendizagem, no qual 

o aluno deve ser protagonista do próprio ensino e possuir autonomia para que 

esse processo aconteça. Ele ainda afirma que “[...] qualquer que seja o tema 

da aula pode-se buscar o conteúdo necessário para a maioria das atividades 

escolares, cotidianas ou profissionais através de qualquer dispositivo ligado à 

internet” (SUNAGA, 2019, p. 04). 

1.3.2.1 Interação em ambientes sociais e virtuais 

Os ambientes sociais e virtuais são formados, sobretudo, pela participa-

ção humana e pelas relações que possam acontecer neles, assim, Lundvall 
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(1988) citado por Gondin (2017, p. 23) apresentam algumas características es-

senciais para o processo de interação virtual, sendo que 

[...] esse processo pressupõe a existência de um fluxo e de có-
digo de comunicação; é um processo sistemático de informa-
ções que conecta diferentes agentes; para ser aprofundado, 
pressupõe seletividade nos relacionamentos interindustriais e 
requer a presença de determinado sistema de incentivos indu-
tor do processo; além do que o fortalecimento desse processo 
conduz à consolidação de um espaço econômico particular, in-
serido em um sistema mais geral de relações interindustriais. 
Deste modo, afirma-se a relevância do processo de aprendiza-
do por interação e da cooperação para o desenvolvimento das 
economias, tornando a tese relevante não apenas para a aca-
demia, mas também para o desenvolvimento de políticas públi-
cas. 

Com essa perspectiva e observando o cenário de ambientes virtuais, Silva 

(2014, p. 112) apresenta o termo interação como vindo da “[...] física e incorpo-

rado pela sociologia, pela psicologia social e finamente no campo da informáti-

ca transmutada em interatividade”.  

Nas expressões de Ribeiro (1986, apud SILVA, 2014) a interação, seja 

virtual em redes colaborativas ou presencial em sala de aula, depende de pro-

cessos desenhados para que haja a relação pertinente aos processos de ensi-

no e de aprendizagem, pois a “interação em sala de aula” possui a   

[...] necessidade de atentar para diferentes situações de intera-
ção, formais e informais, à medida que ocorrem. Atentar para 
“as ações do professor, reações dos alunos a estas ações, rea-
ções do professor às ações dos alunos e as reações dos alu-
nos entre si (RIBEIRO, 1986, p. 66 citado por SILVA, 2014, p. 
210). 

Nesse aspecto, devemos nos alertar para “[...] os termos interação e inte-

ratividade para lembrar que ambos contemplam a disposição a multiplicidade a 

complexidade” (SILVA, 2014, p. 211). Nesse universo, o “[...] termo interação 

abarca, também, uma acepção genética, linear que não se coaduna com a 

prerrogativa do conceito complexo de interatividade” (ibid.).  

Entendemos que o processo de mediação envolve várias estratégias, 

dentre elas, Santos (2016) destaca em sua pesquisa quatro estratégias de me-

diação: Categoria-Comunicação, Categoria-Conhecimento, Categoria-Interação 
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e Categoria-Pessoal, sendo que, neste trabalho utilizaremos apenas duas que 

oferecem melhor panorama, usadas como objeto para análise dos dados: Ca-

tegoria-Interação e Categoria-Pessoal. Em se tratando dessas categorias de 

mediação destacamos algumas estratégias (ibid.).  

Quadro 1.3 - Estratégia de mediação: Categoria interação 

Ação Descrição 

Ser objetivo 
A equipe deve dar instrução direta; fazer perguntas diretas; suge-
rir que os estudantes expliquem ou elaborem melhor suas ideias; 
promover autorreflexão no estudante. 

Estimular os participan-
tes 

A equipe deve dar conselhos ou oferecer sugestões; oferecer 
feedback e congratulações pelas contribuições online no prazo 
máximo de 24 horas; estimular o estudante a participar e buscar 
suas próprias respostas; detectar incidência de dúvidas ou des-
motivação. 

Exemplificar as ações 
A equipe deve fazer referências a modelos ou exemplos; atuar 
como suporte na estruturação das tarefas cognitivas. 

Ampliar a discussão 
sem perder o foco 

A equipe guiar os estudantes no processo de encontrar outras 
fontes de informação; costurar comentários com objetivo de criar 
um único resumo e redirecionar a discussão com os estudantes 
parta os eixos centrais. 

Fonte: Adaptado de Santos (2016) 

A observação e a mediação entre participantes em redes sociais são fun-

damentais, pois por essa análise podemos identificar elementos que podem 

contribuir com nossa pesquisa.  

Quadro 1.4 - Estratégia de mediação: Categoria Pessoal 

Ação Descrição 

Possuir comprometimento 

A equipe deve dar retorno com brevidade; apresentar vonta-
de de resolver os problemas; apoiar, acalmar e estimular os 
alunos frente as dificuldades; ser disciplinado; ajudar os alu-
nos na organização e participação nos processos de ensino 
e aprendizagem; acompanhar a trajetória do educando no 
seu processo de aprendizagem. 

Transparecer confiança 
A equipe deve demonstrar e transmitir segurança; apresentar 
sustentação psicológica; ser dedicado. 

Ser flexível 

A equipe deve ter “jogo de cintura”; gostar de trocar conhe-
cimentos, ideias; possuir visão aberta ao diálogo, ser humil-
de, ser aberto e flexível o suficiente para não dar a primeira 
resposta que vier a mente. 

Ser criativo 
A equipe deve possuir bom humor, saber improvisar; criar 
novas situações. 

Fonte: Adaptado de Santos (2016) 

Dessa forma, a interação em ambientes virtuais nos aproxima, por meio 

da tecnologia, proporcionando melhor compreensão além de diversos estudos 

acerca do tema, no entanto, ainda há um longo caminho a ser percorrido na 

busca por inovação em ambientes virtuais e sua potencialidade.  
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1.3.2.2 Aprendizagem colaborativa na rede social Facebook  

Observamos, no cenário da Educação, da sociedade contemporânea, que 

o perfil do aluno mudou, ele necessita maior agilidade no processo de aprendi-

zagem e anseia por fazer parte dele, mesmo sendo de forma inconsciente.  

Nesse sentido, conforme Jordão (2019), o professor precisa entender que o 

modo como o aluno aprende hoje tem características peculiares de um novo 

momento da Educação, portanto, é necessário criar estratégias para tornar os 

processos de ensino e de aprendizagem mais atraentes, prazerosos e significa-

tivos para o aluno.   

Oriunda desse pensamento, a colaboração de espaços e criação de co-

nhecimento se torna mais que um simples ato de compartilhar experiências, 

como Mattar (2013) citado por Guimarães (2018, p. 36) acrescenta:   

[...] as redes sociais conectam pessoas por diferentes razões, 
interagindo, influenciando, umas às outras. Segundo ele, no 
ambiente escolar, é preciso utilizar a rede social para oportuni-
zar novas formas experienciais de ensino e aprendizagem. 
Ainda em suas reflexões, o autor credita que o Facebook, com 
o contato com as tecnologias e uma gama bem variada de pes-
soas, criam um ambiente que leva à reflexão antes de qualquer 
manifestação e à exposição para uma sistematização sobre de-
terminada informação. Por isso, o Facebook vem ocupando es-
paço valioso como plataforma para comunicação na educação.  

Os aspectos relacionados à troca de informação, por intermédio das redes 

sociais, estimulam o aluno a praticar o aprendizado de forma colaborativa, tra-

zendo elementos para intercâmbio, em sua pesquisa. Essa ação potencializa 

não só os fóruns de comunicação e troca de mensagens, mas também propor-

ciona experiências inovadoras na educação. 

A inquietação e a aprendizagem colaborativa, assim denominada, apre-

sentam novos horizontes instigantes e atraentes para que o aluno possa 

aprender e interagir com seus parceiros, promovendo a compreensão desse 

conteúdo. O Quadro 1.5 apresenta pontos levantados por Guimaraes (2018) na 

perspectiva de elucidar o uso da rede social para a Educação, apresentando os 

papéis do pesquisador e dos participantes. 
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Quadro 1.5 – Possibilidades de uso do Facebook 

Agente en-
volvido no 

curso 

Possibilidade de uso da ferramenta Facebook 

Pesquisador 

•  Criar eventos com divulgação e confirmação de presença tais como 
datas de avaliação entrega de trabalho seminários palestras entre ou-
tros; 

• Criar páginas dentro de cada grupo, onde podem ser utilizados assun-
tos diversos e que ficam armazenados por algum tempo. 

• Observar a resistência inicial do aluno ao longo do processo de ensino-
aprendizagem, a colaboração entre os participantes, motivação, criati-
vidade e sociabilidade. 

Participante 

• Retirar dúvidas por chat e participar de debates em tempo real; 

• Postar fotos, vídeos, para debate entre participantes, sobre as ativida-
des realizadas ou por realizar; 

• Participar de enquetes; 

• desenvolver comentários sobre qualquer publicação -escritos, vídeos 
ou imagens, o que favorece a criação de um ambiente de debates e 
discussões ou simplesmente expressar a sua opinião sobre o assunto 
publicado; 

• Publicação no grupo, postagem de vídeos e fotos, promovendo empa-
tia. 

Fontes: Adaptado de Guimarães (2018) 

Já o Quadro 1.6 apresenta a contribuição do Facebook no propósito de 

aproximar ensino e aprendizagem, considerando o papel do pesquisador com 

foco no participante. 

Quadro 1.6 – Contribuições do Facebook 

Participante  Descrição 

 
Pesquisador 

 
 

• Papel de aprendiz como protagonista e passando da posição de 
agente passivo e receptor para agente ativo; 

• Autonomia; inovação; trabalho colaborativo; 

• Todas as dúvidas foram retiradas baseadas nos comentários deixa-
dos; 

• Houve o debate entre participantes; houve participação de enquete 

• Os participantes desenvolveram comentários baseado, em vídeos e 
nas questões propostas pelo pesquisador. 

• Desenvolver comentários sobre qualquer publicação -escritos 

• Publicação no grupo, postagem de vídeos e fotos, promovendo em-
patia. 

Participante 

• Muito mais do que apenas trabalhar com os conteúdos previamente 
estabelecidos no currículo das disciplinas, as metodologias auxiliam 
o educador a desenvolver a autonomia e a curiosidade dos seus 
alunos; 

• Metodologias em que se usam vídeos, assistir, pausando e copian-
do o conteúdo de acordo com sua velocidade;  

• Ação de problematizar a realidade entre os alunos, buscando o tra-
balho com a reflexão crítica; Inovação 

• O professor atua como mediador, facilitador e ativador em diferentes 
momentos da aula. 

• Observou-se a resistência dos participantes na discussão do tema. 

Fonte: Adaptado de Franco (2017); Diesel, Baldez e Martins (2017) e Guimarães 
(2018) 
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Entende-se que as redes sociais digitais não são um acontecimento re-

cente, tampouco surgiram com o advento da web, estas sempre existiram na 

sociedade, motivadas pela necessidade que os indivíduos têm de partilhar en-

tre si conhecimentos, informações ou preferências (MOREIRA; JANUÁRIO, 

2014). 

Nesse sentido, com o fenômeno da internet, surgiram as redes sociais di-

gitais, por exemplo, MySpace, Orkut, Ning, Twitter, Instagram e sobretudo o 

Facebook. Dessa forma, as mais atualizadas descobertas tecnológicas, que 

proporcionaram o surgimento dos ciberespaços, possibilitaram a manifestação 

como uma forma predominante de organização social.  

Entre as definições, Franco (2012) citado por Moreira e Januário, (2014, 

p. 74) define redes sociais como “[...] um processo de socialização, algum tipo 

de interação coletiva e social, presencial ou virtual, que pressupõe a partilha de 

informações, conhecimentos, desejos e interesses”. 

As questões pedagógicas para projetos dessa natureza são fundamen-

tais, pois se deve pensar a criação de espaços que possam agregar aos alunos 

maior interação e aprendizado, de forma a propor ao aluno o domínio do tema 

a ser apresentado.  Nesse painel, é fundamental que o estudante se sinta pro-

vocado a promover a interação adequada na rede social (GUIMARÃES, 2018). 

A aprendizagem por meio das redes sociais requer alguns cuidados, co-

mo alguns apresentados por Hernandez et al (2000) citado por Guimarães 

(2018, p. 65): “[...] é preciso estar atento ao grau de desenvolvimento de todos 

os participantes da inovação em sistema educacional”. Ressalta-se que quando 

todos estão envolvidos na funcionalidade e no desejo de transformar “[...] até o 

conflito vem para aprimorar a ideia inovadora” (ibid.).   

Aprendemos a todo o momento e estamos aptos a aprender em diversos 

contextos, é preciso observar que o aprendizado pode transformar os alunos. 

Partindo dessa premissa, entendemos que   

[...] é necessário inovar. Inovar para fazer com os conhecimen-
tos trocados e retidos, inovar para ter a capacidade de conhe-
cer novos saberes e práticas, inovar para sensibilizar e atuar 
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como empatia, humildade, protagonismo estudando de forma 
permanente, pois a capacidade de solucionar problemas e 
aprender experimentando não se esgota em um único contexto 
(GUIMARÃES, 2018, p. 65). 

Observamos que as redes sociais e os ambientes colaborativos, como 

forma inovadora, estão ganhando espaço nos processos de ensino e de apren-

dizagem. Dessa forma, eles contribuem, de maneira avassaladora, para melho-

rar a capacidade de transformar informação em conhecimento, inclusive, coo-

peram para a troca de conteúdo relevante com a finalidade de fazer acontecer 

a apreensão de novos saberes. 

Moreira e Januário (2014) apresentam que muitos estudos estão sendo 

desenvolvidos para explorar os potenciais das redes sociais digitais, para isso, 

esses pesquisadores percorrem por vários cenários virtuais em busca de novas 

aprendizagens. Dessa forma, alguns destes espaços estudados (MySpace, 

Orkut, Ning, Facebook, entre outros) confirmam que esses serviços em rede 

podem potencializar a comunicação e a partilha de informação e de conheci-

mento para a sociedade, “[...] e podem permitir o desenvolvimento de capaci-

dades e estratégias de ensino/aprendizagem mais dinâmicas e interativas, 

abertas e criativas, possibilitando uma maior participação dos intervenientes” 

(MOREIRA; JANUÁRIO, 2014, p. 68), um melhor aproveitamento dos recursos 

e mais mobilidade de informação e conhecimento. 

De tal modo, apontamos que “[...] a rede social Facebook foi lançada em 

2004 por Mark Zuckerberg, e, desde a sua criação, diversas utilidades da sua 

plataforma foram direcionadas à educação” (SCHERER; FARIAS, 2018, p. 04).  

Para entender um pouco desse painel de modificação em meio às redes soci-

ais digitais, podemos perceber que 

[...] o Facebook tornou-se não só um canal de comunicação e 
um destino para pessoas interessadas em procurar, partilhar ou 
aprender sobre determinado assunto, mas também um meio de 
oportunidades para o ensino superior. Assinaladamente, é uma 
ferramenta popular, fácil de usar, não necessita de desenvolvi-
mento interno ou de aquisição de software, é útil para alunos, 
professores e funcionários, permite a integração de diversos 
recursos no Facebook (RSS feeds, blogs, twitter, Instagram, 
etc.), fornece alternativas de acesso a diferentes serviços, per-
mite o controle de privacidade (podemos controlar a informação 
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que queremos que os outros vejam sobre nós); definitivamente, 
não a podemos ignorar (SCHERER; FARIAS, 2018, p. 06). 

Nesse modo, conforme Scherer e Farias (2018, p. 03), entende-se que a 

rede social, Facebook,  

[...] possui ferramentas de comunicação síncronas (e.g. Mes-
senger) e assíncronas (e.g. Fóruns ou Grupos de Discussão) 
que o tornam um espaço inovador que permite a ocorrência de 
interações, socializações e aprendizagem colaborativa em re-
de.  

Dessa forma, o diálogo e a construção coletiva de conhecimentos tornam-

se cada vez mais próximos no universo digital. Com essa vertente de entendi-

mento,  

[...] todo esse movimento nos inquieta para destacar que 
aprender em rede é colaborar com o outro para seu crescimen-
to, sua aquisição de novos olhares e perspectivas. A chamada 
aprendizagem colaborativa, a construção do conhecimento pe-
lo partilhar de experiências (GUIMARÃES, 2018, p. 22).  

Nessa perspectiva, constatamos que, hoje, a rede social Facebook rom-

peu barreiras na comunicação social, uma vez que passou a ser utilizada, co-

mo exemplo, por pesquisadores e formação de grupos de pesquisa, para troca 

de experiências acerca de resultados de pesquisas em desenvolvimento, pro-

movendo maior interação entre esses pesquisadores. Considerando essa reali-

dade, sobre o advento e uso do Facebook, usado também para pesquisa com 

alunos de ensino superior, em experiências em redes sociais “[...] quando cria-

mos a página, precisamos ter em mente a ideia do projeto a ser construído, 

bem como a funcionalidade deste” (GUIMARÃES, 2018, p. 46). 

A rede social Facebook acrescenta uma expressiva quantidade de solu-

ções, funcionalidades e aplicativos que possibilitam ações interativas na web, 

tendo se tornado, hoje em dia, um espaço inovador no qual se criam e se de-

senvolvem interações, sociabilidades e aprendizagens, estes espaços colabo-

rativos em rede, podem estar presentes em nossas vidas por meio do diálogo e 

da construção coletiva de saberes. Segundo Moreira e Januário (2014, p. 75),  

[...] é inegável que o Facebook, na atualidade, se apresenta 
como um recurso de desenvolvimento profissional docente im-
portante e como um cenário privilegiado para aprender a convi-
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ver virtualmente num processo interativo e comunicacional no 
ciberespaço. Com efeito, com um perfil e com os recursos bá-
sicos disponíveis, é possível construir um espaço de aprendi-
zagem estimulante. 

Em se tratando de recursos da rede social Facebook, Moreira e Januário 

(2014, p. 75) enfatizam que o mural ou Timeline passa constantemente por 

aperfeiçoamento, sendo 

[...] influenciado pelos microblogs e, hoje, pode servir como es-
paço de comunicação e discussão onde se podem alocar uma 
plêiade de textos, vídeos, imagens ou comentários. Para além 
do mural dispomos ainda de outros recursos que podem ter 
aplicabilidade pedagógica como: os Grupos que são espaços 
online criados com um objetivo/interesse particular, e que po-
dem ser úteis para estudantes e professores trabalharem de 
forma colaborativa; os Links que possibilitam a criação de liga-
ções a páginas exteriores ao Facebook; os Eventos que podem 
ser utilizados para lembrar prazos, encontros, seminários; as 
Mensagens que possibilitam o registo e envio de mensagens 
(síncronas e assíncronas) aos utilizadores e que servem como 
um importante canal de comunicação; as Páginas que permi-
tem interações entre os seus membros, possibilitando a partilha 
de links; as Notas que possibilitam a colocação de pequenas 
anotações; e os Comentários que permitem ao utilizador dar a 
sua opinião sobre uma partilha, disponibilização de recursos, 
ou mesmo de uma opinião ou questão. 

O Facebook possui recursos que permitem aos professores, de qualquer 

grau de aprendizagem, criar grupo, disponibilizar conteúdo ou indicar links e 

aplicativos que direcionam os alunos para o objeto de ensino. Todo esse modo 

interativo de ensino pode contribuir, efetivamente, para a Educação, principal-

mente, quando bem planejada de maneira que atenda as demandas e as ex-

pectativas dos usuários. 

Muito além destes recursos disponíveis no Facebook, esta rede social 

permite, aos professores, a programação e a criação de aplicativos que ao se-

rem integrados passam a fazer parte da rede social, de forma aberta e acessí-

vel, e refletindo o espírito da Web 2.0, entre eles destacamos alguns no Quadro 

1.7. 
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Quadro 1.7 – Recursos para Facebook 

Nome Descrição 

Book Tag Permite criar listas de livros para a leitura num determinado grupo, per-
mitindo ainda criar questionários e reflexões sob a forma de comentá-
rios sobre os livros. 

Books iRead Permite partilhar livros (que ainda estamos a ler, livros lidos ou que gos-
taríamos de ler), adicionar tags e comentários de amigos. 

Poll Permite a realização de sondagens diversas. 

Quizze Creator Permite criar quizzes que poderão funcionar para inquéritos ou testes. 

Flickr Permite copiar fotos do Flickr para o Facebook. 

FotoFlexer: Editor de imagens para o Facebook, através da importação de imagens 
do Picasa, Flickr e outros. 

My Delicious Permite armazenar, organizar, catalogar e partilhar os endereços Web 
favoritos. 

Slideshare e Sli-
deQ 

Permite a ligação à conta do utilizador no Slideshare – ficheiros Power-
Point e pdf. 

Picnik Permite a disponibilização e edição de imagens online. 

RSS Feeds Permite concentrar num único espaço as atualizações e notícias de 
espaços online (blogues e portais). 

Google Docs Permite o acesso ao Google Docs através do Facebook. 

Favorite Pages Permite adicionar páginas favoritas do Facebook ao perfil. 

Formspring.me Permite enviar e receber perguntas anônimas. 

Files Permite armazenar e recuperar documentos no Facebook. 

Calendar Permite organizar a atividade diária, colocar avisos e partilhar com os 
amigos. 

Study Groups Permite, quando da realização de trabalhos de grupo, colocar em con-
tacto todos os membros do grupo. 

Flashcards Permite criar cartões em flash para estudar no Facebook. 

To-Do List Permite criar listas de tarefas no Facebook, podendo estas ser partilha-
das com outros. 

Hoot-me Aplicação gratuita para estudantes para obtenção de ajuda que permite 
perceber quem está a trabalhar e dessa forma partilhar ideias/opiniões. 

Udutu Teach Permite distribuir objetos de aprendizagem criados com a ferramenta 
Udutu. 

Podclass Permite partilhar informações dos mais diversos tipos, sendo semelhan-
te ao ambiente de aprendizagem Moodle. 

Fonte: Moreira; Januário (2014, p. 76) 

Diversas iniciativas, ao longo do mundo, surgem com a intencionalidade 

de inovar, cada vez mais, as estratégias e resultados, para melhorar os pro-

cessos de ensino e de aprendizagem. Considerando essa reflexão e a preocu-

pação no foco de aprendizagem via rede social e de forma colaborativa,  

[...] ficamos com poucas dúvidas relativamente às potencialida-
des educativas das redes sociais. Com efeito, estas redes que 
se desenvolvem no ciberespaço constituem um meio privilegia-
do para pensar, criar, comunicar e intervir sobre numerosas si-
tuações fomentando não só a aprendizagem formal, mas tam-
bém a aprendizagem informal e não formal. A existência destes 
espaços não estruturados, afirma-se, pois, como uma oportuni-
dade para a integração das diferentes aprendizagens, conce-
bendo desta forma a educação como um todo. Esta perspecti-
va deve de futuro, inspirar e orientar as reformas educativas, 
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tanto em nível da elaboração de programas como na definição 
de novas políticas pedagógicas (UNESCO, 2003 citado por 
MOREIRA; JANUÁRIO, 2014, p. 76) 

A rede social Facebook apresenta uma lista de utilidades para a educa-

ção, como citado no Quadro 1.7, no entanto seu principal papel é o estabeleci-

mento de vínculos de união com a educação não formal e informal. Já Haro 

(2010, p. 10) afirma que  

[...] esta união poderá produzir “uma retroalimentação que favo-
rece o processo educativo”. Sendo o Facebook, por excelência 
um espaço de interação e comunicação, o professor pode 
aproveitar as muitas horas que os seus estudantes passam co-
nectados, para utilizá-lo como um espaço de partilha de conte-
údos multimídia, de vídeos, de músicas, de fragmentos de fil-
mes ou de peças de teatro, relacionados com os temas lecio-
nados. Para, além disso, pode, também, aproveitar esse tempo 
para promover discussões e debates sobre os assuntos trata-
dos. 

Constata-se que nos últimos anos o uso das redes sociais digitais se in-

tensificou, tivemos inovações no cenário da educação para utilização e ade-

quações, pensando nos processos de ensino e de aprendizagem. Assim, cons-

tantemente, o Facebook é objeto de estudo para melhorar as experiências de 

educação em um olhar evolutivo e promissor. Essas novas experiências com o 

Facebook, ainda, permitem equacionar o processo educacional diferentemente 

dos habituais, pois a mudança não deve ser percebida somente do ponto de 

vista tecnológico ou o seu uso, mas, especialmente em termos de mudança de 

pensamento e da prática. 

A pesquisa de Guimarães (2018, p. 52), na qual ela cria grupos de estu-

dos na rede social, Facebook, ressalta que “[...] os alunos foram sendo estimu-

lados no compartilhamento das demandas, na medida em que cada grupo se 

esmerava em realizar postagens mais qualificadas, mais trabalhadas nas solici-

tações iniciais”.  

Mostraremos como utilizamos a rede social Facebook no Capítulo 2, bem 

como indicaremos os detalhes da metodologia aplicada e suas etapas. 
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CAPÍTULO 2 

TRILHANDO NOSSO CAMINHO 

Neste capítulo apresentamos quais foram as fontes de informação utiliza-

das durante os processos de investigação. O diferencial para o aluno, no tocan-

te a conscientização durante as intervenções que realizamos na pesquisa e o 

tipo de análises pretendidas foram fatores decisivos para a escolha da metodo-

logia e dos instrumentos usados na coleta de dados.  

 
Figura 2.1 – Etapas de investigação da pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A Figura 2.1 apresenta as etapas de investigação da pesquisa. Com essa 

organização, a partir da Seção 2.4, as Etapas são apresentadas de forma deta-

lhada. 
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2.1 Local da aplicação 

O curso foi proposto em dois encontros presencias e participações on-line 

por intermédio da rede social Facebook4, configurando-se como um curso hí-

brido. A coleta de dados ocorreu presencialmente, nos dois encontros presen-

cias, e por meio das interações via ferramenta “Comentar”. 

 
Figura 2.2 - Página do curso no Facebook 

Fonte: Página do curso de Educação Financeira no Facebook 
 

 A Figura 2.2 apresenta a página do curso no Facebook desenvolvida pa-

ra adicionar os participantes para promover as discussões sobre as temáticas 

semanais. 

2.2 Instrumentos de pesquisa 

Inicialmente, houve a necessidade da inserção do projeto na Plataforma 

Brasil para apreciação e aprovação pelo Comitê de Ética. Assim, foi inserido o 

projeto intitulado “O papel da educação financeira no processo de aprendiza-

gem de alunos da EJA por meio de ensino híbrido”, sob o CAAE 

02220818.4.0000.5493. Tendo sido aprovado em fevereiro de 2019. Conside-

rando esse aspecto, após a qualificação dessa pesquisa, foi sugerido a altera-

 

4 Você pode acessar o curso por meio do link:  
https://www.Facebook.com/Educa%C3%A7%C3%A3o-Financeira-2100181403606114/?Modal 
=admin_todo_tour 

https://www.facebook.com/Educa%C3%A7%C3%A3o-Financeira-2100181403606114/?Modal%20=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Educa%C3%A7%C3%A3o-Financeira-2100181403606114/?Modal%20=admin_todo_tour
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ção do título para: Qual é o seu “cafezinho”? A inclusão social de alunos da 

EJA. 

Para desenvolver a pesquisa e utilizar os dados produzidos a partir das 

discussões da ferramenta “Comentar”, fizemos a utilização do termo de con-

sentimento livre e esclarecido (Apêndice I), apresentado no primeiro encontro 

presencial, momento em que o participante pode optar por participar ou não do 

curso. Após ler e assinar, concordando com as informações contidas no termo 

de abertura desse projeto, o participante pode participar da aula inaugural e 

das atividades de interação na rede social Facebook. Utilizamos, também, a 

declaração de anuência (Apêndice VI) por meio da qual obtivemos autorização 

da escola parceira, na qual convidamos os participantes para a realização do 

nosso curso. 

2.3 Perfil dos Participantes 

As informações sobre o perfil dos indivíduos interessados foram solicita-

das, previamente, por meio de um formulário5. O perfil dos participantes6 é 

apresentado a partir do Quadro 2.1. 

Quadro 2.1 – Perfil dos participantes inscritos no curso 

NOME IDADE ANO DE ESTUDO  
(Ensino Médio) 

Keyse 18 1º ano 

Fernanda 23 2º ano 

Jessiara 35 2º ano 

Giselly 18 2º ano 

Danny 23 2º ano 

Ana Maria Ribeiro 36 1º ano 

Milla 33 2º ano 

Raimundo 31 2º ano 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

5https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciLNtO5iwy9JTmrqz0fREkwgWivIjvb4TuP-
Kf_iUSpWBBJA/viewform 
6 Os nomes dos participantes utilizados nesta pesquisa, são os mesmos utilizados no Facebo-
ok, devidamente autorizados por meio do TCLE (Apêndice I). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciLNtO5iwy9JTmrqz0fREkwgWivIjvb4TuP-Kf_iUSpWBBJA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciLNtO5iwy9JTmrqz0fREkwgWivIjvb4TuP-Kf_iUSpWBBJA/viewform
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Os partícipes foram convidados a participar conforme as especificidades 

desejadas para a pesquisa: alunos da EJA e com acesso a rede social Face-

book. 

A aula inaugural serviu para identificar cada ingressante e esclarecer pos-

síveis dúvidas relacionadas aos procedimentos, como interações e uso da fer-

ramenta. Além disso, iniciamos a discussão sobre o tema de EF.  

Para caracterizar os participantes, algumas questões foram aplicadas pa-

ra que pudéssemos delinear o perfil de cada um deles. Assim, quando os ques-

tionamos sobre se estão trabalhando atualmente, observamos que, dos oito 

participantes, cinco disseram não estar trabalhando e 3 estão trabalhando. 

Quando questionados sobre possuir interesse em fazer algum curso sobre 

Educação Financeira, 4 responderam sim, e  4 responderam que não possuíam 

interesse prévio.  

Questionamos os participantes quanto aos hábitos de leitura, e observa-

mos que 6 não possuem o costume de ler, enquanto apenas 2 possuem algum 

hábito de leitura.  

Em se tratando de uso das diversas redes sociais existentes, questiona-

mos quanto tempo eles utilizam as redes sociais diariamente, 4 dos participan-

tes responderam que usam as redes sociais acima de 3 horas diárias. Tivemos 

3 que usam as redes sociais entre 1 e 2 horas diárias e 1 usa aproximadamen-

te 10 minutos diários. 

Quando perguntamos: Você possui interesse em poupar? obtivemos res-

postas negativas em 6 dos membros e apenas 2 apresentaram interesse antes 

do início do curso. 

Por fim, questionamos: Qual o principal motivo de voltarem a estudar na 

EJA? Houve algumas respostas, como: “Fazer minha faculdade de contabilida-
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de e administração”7. Outra resposta foi: “Nao gosto de deixar coisas pela me-

tade” e, também, “Ficar mais mais culta e quando ler entender tudo que preciso 

economizar”. Tivemos, também, resposta como “quero me sentir alguem”. De-

monstrando, de modo igual, carência destes alunos em relação ao meio social 

e a necessidade de se inserir neste contexto.  

A intenção desse levantamento foi fornecer base de informações consis-

tentes sobre o perfil dos participantes, promovendo a caraterização de cada um 

deles para que pudéssemos entender cada vez mais suas necessidades.  

2.4 Caminho percorrido 

Na Etapa I, procuramos levantar trabalhos que pudessem trazer subsídios 

para nossa pesquisa e se relacionassem com nosso tema, sendo: Educação 

Financeira para Educação de Jovens e Adultos; Educação Financeira via redes 

sociais; Educação de Jovens e Adultos via redes sociais; e Educação financei-

ra para Educação de Jovens e Adultos via redes sociais. Buscamos por pes-

quisas que pudessem colaborar com as relações, a fim de encontrar caminhos 

para balizar nosso percurso metodológico. Dessa forma, durante a pesquisa, 

contemplamos o intervalo entre 2000 a 2019 e usamos palavras-chaves, com 

os temas citados acima, na busca por pesquisas bibliográficas correlacionadas 

com as palavras-chave do tema. 

No levantamento bibliográfico, consideramos o “Estado da Arte”, por meio 

de livros, teses, dissertações e artigos. A pesquisa se justifica a partir das in-

quietações do autor, tais inquietações estão relacionadas às interações e à 

aprendizagem que ocorrem em cursos realizados em ambientes virtuais, como 

as redes sociais. O que motivou a pesquisa foi descobrir como seria (a dinâmi-

ca e o funcionamento de) um curso de Educação Financeira em redes sociais, 

bem como observar a reflexão no tocante aos aspectos apresentados na litera-

tura sobre essa temática. Propondo, de tal modo, um curso de Educação Fi-

 

7 Vale ressaltar que as respostas foram copiadas integralmente do Facebook e com isso erros 
de grafia aparecem nas falas. 
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nanceira para ser ofertado em ambiente on-line e que pudesse trazer alguma 

contribuição, visando à inclusão social de alunos da EJA. 

Observamos que, sobre as questões financeiras, o desafio de aprendiza-

gem é maior, quando consideramos a aprendizagem tradicional. Nesse sentido, 

procuramos alcançar um resultado que nos permita refletir e potencializar as 

pesquisas sobre essa temática, por meio do auxílio da Educação Financeira, 

uma vez que ela é compreendida como um processo de transmissão de co-

nhecimento que permite o aprimoramento da capacidade financeira dos indiví-

duos, de modo que estes possam tomar decisões fundamentadas e seguras 

para a família, tornando-se mais integrados à sociedade, com uma postura 

proativa na busca de seu bem-estar (SAITO, 2007). 

Para levantar dados para a pesquisa, foi criado um curso sobre Educação 

Financeira em ambiente virtual, para isso, foram convidados a participar, de 

forma voluntária, 8 alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de uma es-

cola pública na cidade de Guarulhos/SP, com idades variando entre 18 e 50 

anos.  

O curso foi disponibilizado por meio da rede social Facebook e teve dura-

ção de cinco semanas, contendo, também, dois encontros presenciais durante 

o curso. O conteúdo do curso foi baseado em alguns vídeos de domínio público 

explicativos sobre EF disponíveis na plataforma de streaming do Youtube8.  

 As interações no fórum, bem como as vantagens de interações via ferra-

mentas virtuais para subsidiar a pesquisa e o resultado levantado, foram anali-

sados, em parte, com base nos estudos de Santos (2016). No final do período, 

os dados contribuíram para discussão em relação aos objetivos propostos.  

A pesquisa teve a fundamentação teórica a partir de estudos de autores 

relacionados à área da pesquisa sobre inclusão social, EF, aprendizagem em 

redes sociais e Ensino Híbrido. Além disso, contou com os materiais disponibi-

lizados para consulta, nas plataformas de busca por pesquisa, disponíveis em 

 

8 website de streaming: http://youtube.com   

http://youtube.com/
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ambientes virtuais, tais como repositórios virtuais e revistas científicas. A orga-

nização do curso via rede social foi desenhada conforme conteúdo dos vídeos, 

disponíveis nos Quadros 2.6 até 2.10.  Já a metodologia de trabalho, foi de ca-

ráter qualitativo, visto que demonstra “[...] o que convém ser feito, mas não 

quantificam os valores e as trocas simbólicas nem se submetem à prova de 

fatos, pois os dados analisados não-métricos (suscitados e de interação) e se 

valem de diferentes abordagens” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 32). Quan-

to à análise dos dados, se deu por meio da coleta dos dados apresentados ao 

longo do curso e, consequentemente, a partir do acompanhamento do aluno 

participante. 

O período escolhido para a nossa revisão de literatura situa-se entre 2013 

e 2019, pois tivemos significativa evolução no uso e nos cursos da educação a 

distância, o que refletiu em iniciativas de pesquisas que potencializaram os 

processos de ensino e aprendizagem a distância. Essa evolução refletiu na 

modalidade de qualificação profissional, surgindo, o novo papel do professor, 

como mediador.  

Nessa questão, houve a necessidade de se buscar novos projetos para 

essa nova configuração do ensino, sobretudo, nas ações que envolveram a 

Educação Financeira, surgindo, então, um aumento expressivo de pesquisa 

sobre essa temática, que será apresentada na Etapa I (seção 2.4.1).  

A Etapa 2 ficou reservada para o Desenho do Curso, para algumas refle-

xões em relação a utilização da rede social Facebook e para o aspecto estrutu-

ral do curso como um todo. Essa etapa será apresentada, na íntegra, na seção 

2.4.2. Dessa forma, o curso foi pensado em cinco Unidades, contendo 2 mo-

mentos presenciais: no início do curso, para apresentar a proposta, a ferramen-

ta e os desafios e um segundo encontro no final, para avaliação.  

A Etapa 3 foi reservada para a análise dos dados coletados a partir da 

aplicação do Curso. Essa Etapa será apresentada na Seção 2.4.3. 
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2.4.1 Etapa 1 - Revisão Bibliográfica 

A Etapa 1 destinou-se para a revisão bibliográfica, sendo dividida em 

seções. 

2.4.1.1 Educação Financeira para Educação de Jovens e Adultos 

A educação financeira na educação de jovens e adultos: uma leitura da 

produção de significados financeiro-econômicos de dois indivíduos-

consumidores, dissertação de Resende (2013), traz como objetivo maior de 

sua pesquisa a elaboração de “[...] um Produto Educacional que abordasse 

situações financeiro-econômicas, que pudessem compor um material de apoio 

às aulas dos professores de Matemática da EJA, no que diz respeito ao tema 

Educação Financeira”. Para este trabalho de investigação, a autora traz uma 

rica revisão de literatura, bem como suas contribuições teóricas.   

Em sua obra, para atingir os objetivos propostos, Resende (2013) verifica  

[...] diferentes modos de produção de significado para as ações 
de consumo; - as tomadas de decisão financeiro-econômicas 
para situações-problema que envolvem as mais variadas ações 
de consumo; - a leitura plausível de situações-problema cotidi-
anas ligadas a questões financeiro-econômicas, tomando como 
ferramentas a Matemática e a Matemática Financeira (RE-
SENDE, 2013, p. 19).  

Considerando esse pensamento, a autora destaca que “[...] diante dessa 

realidade, buscamos investigar como um aluno e uma aluna da EJA, de uma 

escola municipal de Juiz de Fora, tomam suas decisões financeiro-econômicas” 

(RESENDE, 2013, p. 18), considerando a situações de consumo, promovida 

pela leitura plausível em busca dos significados produzidos por eles, de tal ma-

neira que perante as entrevistas e das situações-problema que foram realiza-

das, “[...]  tendo nos guiado pela pergunta diretriz: o que os alunos e alunas da 

EJA têm a nos dizer sobre suas ações de consumo e tomadas de decisão fi-

nanceiro-econômicas cotidianas” (ibid.). 

Como procedimentos metodológicos, na primeira seção a autora apresen-

ta a pesquisa como uma abordagem qualitativa de investigação. Na segunda, 

ela descreve como se deu a sua pesquisa de campo, bem como o contexto 
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histórico e os sujeitos nela envolvidos. Esta última foi realizada em duas etapas 

e em lugares diferentes,  

[...] a primeira delas foi realizada na turma da Fase VIII (9° ano) 
de uma escola municipal de Juiz de Fora que oferece a EJA no 
período noturno. Escolhemos uma escola da rede municipal pa-
ra poder atuar nessa pesquisa como professores pesquisado-
res, visto que encontrávamos de licença do segundo cargo (o 
da rede estadual), para a realização das atividades do Mestra-
do Profissional em Educação Matemática da UFJF. O piloto de 
nossa pesquisa de campo ocorreu no segundo semestre de 
2011 (RESENDE, 2013, p. 83). 

Continuando nesse pensamento, na segunda parte da pesquisa, a autora 
apresenta que 

[...] o campo contou com a participação de dois alunos dessa 
turma (não mais alunos desta escola, visto que os mesmos ha-
viam concluído o Ensino Fundamental), cujos pseudônimos são 
Lúcia e Newton. Esses dois indivíduos-consumidores foram os 
únicos dos 19 alunos e alunas da Fase VIII (2011) desta escola 
que se disponibilizaram a continuar participando de nossa pes-
quisa. Segundo Oliveira (2007), se houver necessidade de re-
tornar ao campo para um melhor aprofundamento dos dados 
produzidos, é possível contatar os atores sociais tantas vezes 
quantas forem necessárias (RESENDE, 2013, p. 84). 

Em suas considerações finais a autora apresenta um panorama da pes-

quisa acerca de suas inferências em relação à investigação. Para tanto, ela 

acrescenta que: 

[...] a maioria dos trabalhos (artigos, dissertações e teses) que 
aborda o tema “Educação Financeira” o considera um tema im-
portante” a ser inserido no currículo escolar para que o indiví-
duo-consumidor (aluno ou aluna) tome melhor suas decisões 
financeiro-econômicas diante das mais variadas situações de 
consumo e, muitas vezes, o considera como solução para a 
maioria dos problemas financeiros em nosso país, como endi-

vidamento (RESENDE, 2013, p. 152).  

Considerando as reflexões sobre currículo com o olhar para a Educação 

Financeira, a autora ainda enfatiza  

[...] que ter conhecimento sobre cheque especial, financiamen-
tos e empréstimos, dentre outros tópicos da Educação Finan-
ceira, são importantes para o indivíduo-consumidor, mas não 
garantem uma melhor tomada de decisão financeiro-econômica 
diante do consumo, visto que determinadas situações emer-
genciais poderão levá-lo a ações financeiro-econômicas ines-
peradas” (RESENDE, 2013, p. 153). 
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Neste contexto, a pesquisa, realizada com dois indivíduos-consumidores, 

da Educação de Jovens e Adultos, constata que, em suas ações de consumo, 

a experiência adquirida por meio de tentativas-erro-acerto é um fator determi-

nante. Desse jeito, ela sugere que o professor de Matemática seja um leitor 

atento de modo a perceber como um indivíduo se comporta perante significa-

dos e situação diversas. Ela acredita que sua contribuição para a Educação 

Matemática  

[...] reside na possibilidade de colocar o indivíduo-consumidor 
(alunos e alunas da EJA) diante de situações de consumo que 
vivenciam em seu cotidiano, sem na maioria das vezes, terem 
conhecimento para operarem com instrumentos financeiros 
(RESENDE, 2013, p. 154). 

Nesse sentido, a pesquisa apresenta que a investigação possibilitou a 

discussão de temas financeiro-econômicos no público da EJA, tendo em vista 

que o tema Educação Financeira ainda é incipiente neste país, e principalmen-

te nesta modalidade de ensino. A autora finaliza apontando que ainda há muito 

a ser explorado quando o assunto é no contexto financeiro-econômico, uma 

vez que o tema Educação Financeira tem inúmeras possibilidades de estudo, 

principalmente na EJA. Assim, Resende (2013) assegura que futuras pesqui-

sas podem buscar inovações que proporcionem aos estudantes da EJA uma 

maior e melhor compreensão da sua realidade financeiro-econômica.  

Na dissertação de Natalino (2014), apresentada ao programa do Instituto 

de Ciências Exatas da Universidade Federal de Juiz de Fora, intitulado “Mate-

mática Financeira para o EJA”, a autora apresenta como principal ponto de par-

tida   

[...] a Matemática Financeira para alunos da Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA), com o objetivo de oferecer conhecimento 
para orientá-los no dia-a-dia. Sendo a EJA um projeto, onde o 
aluno completa a série desejada em um semestre e para isso o 
aluno deve ter 18 anos ou mais. O segmento é regulamentado 
pelo artigo 37 da Lei de Diretrizes e Bases da educação (NA-
TALINO, 2014, p. 4). 
 

Foram levantados conceitos para apoio ao trabalho, como: potências, 

porcentagem e introduzido conceitos de logaritmo e progressões, além dos 

próprios conceitos característicos da matemática financeira.  
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Dessa forma, observou-se nos procedimentos metodológicos da disserta-

ção a aplicação de “[...] quatro propostas de atividades de situações problemas 

relacionados ao cotidiano de muitos desses alunos, onde a retomada de con-

ceitos já aprendidos de matemática (NATALINO, 2014, p. 32)”. Aprofundando-

se neste assunto e  

[...] pensando no público alvo desse trabalho, a EJA, as quatro 
propostas apresentadas estarão ligadas a necessidade e reali-
dade desses alunos. Necessidade no que diz respeito aos con-
teúdos matemáticos abordados, pois são conteúdos presentes 
na proposta curricular dos anos da EJA I e EJA II, além de ou-
tros conteúdos revisados do ensino fundamental. Realidade, 
pois a matemática financeira é uma realidade para todo cida-
dão que compra, financia, ou seja, que participa na economia 
do mundo (NATALINO, 2014, p. 32). 

Sob essa perspectiva, observando as propostas curriculares dos anos da 

EJA, a autora detectou que 

[...] nas três primeiras propostas seria interessante o professor 
demonstrar o Teorema antes de apresentá-las. Contudo, as 
aplicações de logaritmos, potências e radicais de todas as pro-
postas poderiam ser trabalhadas na prática mesmo, mostrando 
como essas ferramentas são importantes e presentes no nosso 
dia-a-dia e muitas vezes não é percebido ou nem se entende 
como funciona ou aplica (NATALINO, 2014, p. 32). 

Seguindo a reflexão da autora, a metodologia foi conduzida para encon-

trar resposta para a pergunta inicial, desse modo, observou que  

[...] em todas as propostas será utilizada a calculadora científi-
ca, entretanto o professor não deve deixar de informar que a 
calculadora é um importante apoio, mas é necessário o enten-
dimento do processo para conseguir utilizá-la. As atividades te-
rão duração média de duas aulas de 50 minutos, com ressalvas 
aquelas em que utilizarão folders. Nessas seria viável pedir aos 
alunos com pelo menos dois dias de antecedência o material. 
Sendo alguns dos exemplos de aplicações da matemática fi-
nanceira, todas propostas apresentadas podem ser reformula-
das visando atender ou adequar à realidade encontrada por 
qualquer professor em sala de aula. O ambiente escolar para 
as turmas da EJA é muitas vezes visto com um resgate da ci-
dadania, uma nova oportunidade de formação. Tornar essa no-
va oportunidade prazerosa e com facilidade de acesso contribui 
muito para evitar evasão, segundo minha observação (NATA-
LINO, 2014, p. 32). 
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A autora conclui em sua pesquisa que existem frases de alunos sempre 

presentes nas aulas de matemática, como: “Qual é a utilidade dessa matéria? 

Que diferença fará em minha vida aprender esse conteúdo? Se essas pergun-

tas aparecessem na aplicação das atividades propostas nesse trabalho teriam 

respostas” (NATALINO, 2014, p. 42). Assim, reforça a autora que, ao aplicar 

atividades, 

[...] seria indispensável para o professor buscar na realidade 
dos alunos questões problemas, vivências do cotidiano, como 
empréstimos e financiamentos realizados por eles, levando a 
uma relação mais próxima desse conteúdo com os alunos, de 
identificação (NATALINO, 2014, p. 42). 

Desse modo, Natalino (2014) observa que aprender o conteúdo de mate-

mática financeira tem muita utilidade no dia a dia, pois esse conhecimento é de 

grande ajuda para tomada de decisões mais racionais contribuindo para a saú-

de financeira. A autora finaliza enfatizando que: 

[...] Com o objetivo de aplicação futura, as expectativas para 
essas propostas são de que os alunos do EJA, público alvo da 
proposta, aprimorem, relembrem ou até mesmo aprendam con-
ceitos que já deveriam ter sido aprendidos em anos anteriores, 
contudo a realidade na maioria das vezes não é essa. (NATA-
LINO, 2014, p. 44). 

Na dissertação de Bartmeyer (2015) a autora apresenta contribuição rele-

vante sobre seu trabalho intitulado “Ensino de habilidades monetárias para 

educandos com deficiência intelectual (DI) da educação de jovens e adultos 

(EJA)”. Como inquietação e problema da pesquisa ela apresenta a seguinte 

questão:  

Qual a influência da estratégia de ensino “Conhecer e Utilizar 
Dinheiro” para a aquisição de raciocínio matemático que possi-
bilite ao educando com DI da EJA reconhecer notas de papel 
moeda e moedas de metal do Sistema Monetário Brasileiro? 
(BARTMEYER, 2015, p. 15).  

Seu objetivo geral foi analisar a estratégia de ensino “Conhecer e Utilizar 

o Dinheiro” (BARTMEYER, 2015, p. 16), a ser aplicada em uma turma da EJA, 

formada por educandos com deficiência intelectual (DI), no que concerne à 

aquisição das habilidades de reconhecimento de notas de papel moeda e moe-
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das de metal do Sistema Monetário Brasileiro para uma maior autonomia do 

educando. Já para os objetivos específicos, a autora apresenta o seguinte: 

[...] estabelecer mecanismos e ferramentas que possam ser 
aplicados na prática docente no que concerne ao reconheci-
mento e utilização de notas de papel moeda e moedas de me-
tal do Sistema Monetário Brasileiro; Introduzir a prática do ma-
nuseio do dinheiro ao educando com DI da EJA da APAE de 
uma cidade do Paraná, por meio de atividades que possibilitem 
o manuseio de dinheiro e desenvoltura nas atividades de com-
pras; Elaborar um caderno pedagógico que contemple a estra-
tégia de ensino “Conhecer e Utilizar o Dinheiro”, voltada para o 
reconhecimento e comparação de notas de papel moeda e 
moedas de metal do Sistema Monetário Brasileiro em educa-
ção financeira, no cotidiano do educando com deficiência inte-
lectual (DI) da Educação de Jovens e Adultos (EJA) ?” 
(BARTMEYER, 2015, p. 16).  

Como procedimentos metodológicos, a autora apresenta traços pertinen-

tes do desenho a ser seguido para alcançar seus objetivos, caracterizando-se 

assim, como pesquisa aplicada, qualitativa e observação: 

[...] a metodologia numa pesquisa indica os passos a serem 
seguidos para se alcançar resultados satisfatórios. Requer um 
planejamento alicerçado em conhecimentos prévios e o resul-
tado nem sempre é previsível. Considerando isto, a metodolo-
gia empregada nesta pesquisa possibilitou pensar criticamente 
sobre a prática envolvida e escrever sobre ela. Para isso, atu-
ou-se diretamente em sala de aula com educandos com DI da 
EJA de uma escola de Educação Especial do Paraná. Os con-
teúdos de desenvolvimento de habilidades monetárias foram 
aplicados por meio de sequência didática. A metodologia con-
templou atividades que possibilitaram o manuseio do dinheiro 
pelo educando, o que gerou anotações minuciosas sobre os 
dados pesquisados individualmente. Pretendeu-se, por meio 
dessa metodologia, fazer uma tomada do que o educando co-
nhecia e o que passou a conhecer depois da intervenção 
(BARTMEYER, 2015, p. 49). 

Dessa forma, considerando os aspectos da pesquisa, a autora acrescenta 
que o estudo   

[...] caracterizou-se como aplicada por ter o propósito de habili-
tar o educando com DI à prática do manuseio do dinheiro, in-
troduzindo-o na prática do comércio. A pesquisa foi utilizada na 
área educacional visto que se pretendeu atuar de forma direta 
no ensino da matemática com os educandos com DI. Para a 
coleta de dados qualitativos, foi feita a observação onde a pes-
quisadora utilizou perguntas estruturadas impondo suas priori-
dades àqueles que são objetos do seu estudo. Pela observa-
ção, o pesquisador tem a vantagem de estar no local da pes-
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quisa diretamente ao invés de confiar em relatos, o que ocorreu 
com a presença do pesquisador fazendo o estudo em conjunto 
com a turma e, individualmente, com cada educando 
(BARTMEYER, 2015, p. 50). 

A proposta do trabalho da autora, de forma pertinente, produziu “[...] ano-

tações minuciosas dos eventos, as quais foram analisadas e organizadas para 

maior compreensão do mundo desses indivíduos dando ênfase à sua aprendi-

zagem” (BARTMEYER, 2015, p. 50).  Considerando essa perspectiva, para 

conduzir as pesquisas “[...]  foi utilizado o protocolo de observação [...] onde 

foram registradas as atividades realizadas individualmente, constando de um 

protocolo por educando, por dia de atividade” (ibid.). Desse modo, na intenção 

demonstrar a eficácia da pesquisa o projeto foi em uma instituição especializa-

da em “[...] educação para pessoas com DI, Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) de uma cidade do Paraná, numa turma de educandos da 

EJA com comprometimento intelectual em diferentes níveis(ibid.). 

 Com essa riqueza de detalhes, a autora pode estudar o grupo pesquisa-

do de educandos com deficiência intelectual da EJA - Ensino Fundamental na 

Modalidade Educação Especial. Uma sala com oito educandos com compro-

metimento intelectual diverso, assim: 

[...] embora não se tenha conseguido a classificação de cada 
educando de acordo com os níveis de comprometimento, por 
ser sigiloso o laudo médico, a orientadora educacional da 
APAE esclareceu que o grupo apresentava condições de fre-
quentar a EJA mesmo com suas limitações. Para fins de estudo 
optou-se por não identificar os educandos pelos nomes. Esta-
beleceu-se chamá-los pela designação “E” seguido do número 
que os identifica. Dois educandos apresentam grau de defici-
ência visual. Um deles, com grau moderado de deficiência vi-
sual, necessita levar o material para leitura mais perto do cam-
po de visão. Outro educando, além do grau de deficiência visu-
al apresenta comprometimento físico considerável, utilizando-
se de cadeira de rodas (BARTMEYER, 2015, p. 50).  

 A autora, ressalta, ainda, que algumas questões sobre o comprometi-

mento físico afetam também a fala, de tal modo, “[...] para este, o material foi 

todo impresso em fonte maior para atender a dificuldade motora e visual. Não 

consegue escrever devido ao comprometimento físico, mas lê razoavelmente” 

(BARTMEYER, 2015, p. 50).  Seguindo essa estratégia, a autora acrescenta 

que alguns alunos foram orientados a escrever seu nome sozinho e a sequên-
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cia de numeração até 10 “[...] um desses, somente copia seu nome do quadro 

e alguns desenhos simples. Cinco educandos escrevem somente em caixa al-

ta, dois também escrevem em letra cursiva” (ibid.). Segundo a autora, um dos 

alunos “[...] apresenta dificuldade de pronunciar as palavras e fala muito baixo, 

o que dificulta um pouco ser compreendido. Para a execução do estudo, consti-

tuiu-se uma equipe formada pela educadora regente, pela pesquisadora e sua 

orientadora” (ibid.). 

As etapas da pesquisa, organizadas para atingir os objetivos foram as 
seguintes:  

[...] para o desenvolvimento da pesquisa procedeu-se a uma 
sequência de quatro etapas da seguinte maneira distribuídas: 
na primeira etapa, desenvolveu-se o planejamento para a apli-
cação da pesquisa em que se criaram protocolos de coleta de 
dados e se fizeram contatos para pedidos de autorização; na 
segunda etapa, foi desenvolvida uma sequência didática que 
foi aplicada em situação real de ensino; na terceira etapa, or-
ganizaram-se os dados coletados durante a execução da se-
gunda etapa e ocorreu a análise dos mesmos; na quarta etapa, 
faz-se a proposição de um produto em forma de caderno peda-
gógico o qual passou por um processo de avaliação 
(BARTMEYER, 2015, p. 55). 

 O trabalho apresenta as etapas seguidas, sendo elas: Primeira Etapa - 

Planejamento da Pesquisa; Segunda Etapa - Aplicação da Sequência Didática; 

Terceira Etapa - Organização e Observação dos Dados e Quarta Etapa - Pro-

posição do Produto: Caderno pedagógico sobre o ensino de habilidades mone-

tárias para educandos com deficiência intelectual (DI) da Educação de Jovens 

e Adultos (EJA). Em suas considerações finais, a autora apresenta que  

[...] considera-se que os objetivos propostos foram atingidos 
tendo em vista os resultados alcançados durante o processo de 
aplicação da pesquisa. Os educandos demonstraram interesse 
pelo conteúdo de notas de papel moeda e moedas de metal do 
Sistema Monetário Brasileiro e agiram, no ensino e aprendiza-
gem, com espírito investigativo para responderem às questões 
de resolução de problemas. Nos jogos, predominou a curiosi-
dade e alegria enquanto desenvolviam estratégias. Resolução 
de problemas e jogos, juntos, contemplaram o ensino de habili-
dades matemáticas e monetárias (BARTMEYER, 2015, p. 119). 

Ainda com a autora, a pesquisa demonstra que o estudo apontou que “[...] 

a estratégia “Conhecer e Utilizar o Dinheiro” se mostrou eficaz no ensino e 

aprendizagem de educandos com DI da EJA considerando-se as limitações 
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cognitivas dos mesmos” (BARTMEYER, 2015, p. 8). Dessa maneira, essa es-

tratégia pode ser “[...] aplicada para o ensino de habilidades monetárias de ou-

tras turmas da Educação Especial e em classes regulares do Ensino Funda-

mental fazendo-se as devidas adaptações” (ibid.). 

Para futuros trabalhos, a autora sugere que deve ser necessário aplicar a 

determinada sequência didática como estratégia de ensino. Estendendo para 

outros anos do ensino fundamental, considerando novas adaptações. Por fim, 

ela acrescenta que cada turma possui uma realidade de vida diferente e que há 

determinada exigência do educador para que haja uma postura diferenciada 

nas adaptações de conteúdo. 

2.4.1.2 Educação de Jovens e Adultos via redes sociais 

Segundo Machado (2015), em sua pesquisa intitulada “Diálogos em re-

de: o uso do Facebook na educação de jovens e adultos” foi fruto de sua inqui-

etação sobre a experiência do uso do Facebook como meio de comunicação 

digital, na disciplina optativa Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos na 

perspectiva da Educação Popular, ofertada aos graduandos da Pedagogia e às 

demais licenciaturas. A pesquisa foi realizada na Universidade Federal de Mi-

nas Gerais (UFMG), no segundo semestre de 2014.  

[...] A investigação foi realizada a partir dos relatórios das aulas, 
de um questionário aplicado em sala de aula e outro digital 
compartilhado pelo Facebook, além da observação do fluxo de 
comunicação no grupo Turma 111 criado nesta rede social digi-
tal (MACHADO, 2015, p. 2). 

Segundo a autora, a disciplina objetivou uma imersão na Educação de 

Jovens e Adultos e nas ideias sobre a Educação Popular, apresentando a traje-

tória da modalidade, seus desafios e especificidades. Além disso, a discussão 

sobre a educação como um direito humano permeou todos os pontos do pro-

grama de ensino, discussão essa, fundamental na formação docente, uma vez 

que o analfabetismo ainda atinge um percentual significativo e indicativo das 

desigualdades sociais que perduram na nossa sociedade. Desse modo, sua 

pesquisa destaca que a formação de docentes preparados para lidar com essa 



71 

 

realidade, engajados em seu ofício, pode ser uma eficiente arma contra a mer-

cantilização da educação e a desvalorização profissional. 

A autora reforça conceitos relevantes sobre turma heterogênea e seus 

desafios e pontos convergentes, pois, como sujeitos da pesquisa, ela traz uma 

turma composta por dezesseis graduandos dos cursos de Pedagogia, Letras, 

Artes Plásticas, Antropologia e três mestrandos do Programa de Mestrado Pro-

fissional da UFMG (PROMESTRE) que desenvolvem pesquisas relacionadas 

com as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) e a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA).  

Nesse cenário, dentre os graduandos, Machado (2015) aponta que dois 

deles estavam cursando uma segunda graduação, cinco estavam no semestre 

de conclusão do curso e todos aqueles que não cursavam pedagogia eram 

provenientes de outras licenciaturas. Duas graduandas atuavam na EJA, outra 

trazia a experiência de um estágio obrigatório. A maioria dos graduandos era 

mulheres, apenas três homens, sendo que um deles abandonou a disciplina 

durante o curso para se envolver em um projeto de extensão, pois não conse-

guiu conciliar o tempo. Machado (2015, p. 3) acrescenta 

[...] que a disciplina, por sua vez, foi divulgada para além 
dos quadros institucionais, através do Facebook da pro-
fessora, criando uma rede de divulgação que culminou 
como meio de conhecimento de oito graduandos. O uso 
do Facebook, que é a rede social digital mais utilizada 
pelos graduandos, permitiu a extrapolação das formas 
institucionais, das ementas e distribuição de créditos, 
possibilitando outra porta de entrada para a discussão 
de um campo da educação tão importante e ao mesmo 
tempo tão desvalorizado. 

Percebemos, então, que a pesquisa de Machado (2015) apresenta sub-

sídio em relação à formação de educadores preparados para lidar com a de-

manda da EJA, além do mais, é um passo importante para a valorização dessa 

modalidade de educação. Neste aspecto, a autora observa que a valorização 

da formação docente, ainda vista como secundária nos currículos das licencia-

turas, é um desafio a ser encarado por toda a comunidade acadêmica. Neste 

sentido, assim como existe a demanda por uma formação docente ampla e va-
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lorizada voltada para a EJA, há a possibilidade de ela se afirmar sobre o uso 

das tecnologias digitais na educação. 

Considerando esse cenário descrito pela autora, entendemos que ele 

deve ser observado de forma reflexiva para que, o fascínio e as facilidades 

propiciadas pelas tecnologias digitais não levem a um ‘determinismo tecnológi-

co’, como sendo uma teoria reducionista que pressupõe que a tecnologia de 

uma sociedade impulsiona o desenvolvimento de sua estrutura social e valores 

culturais (MACHADO, 2015). Vale ressaltar que a pesquisa proporciona análise 

completa, pois a preocupação quanto ao determinismo tecnológico está pre-

sente nas escolhas metodológicas. Enfatiza a autora que, “[...] devido à varie-

dade de dados coletados no meio virtual e a observação das aulas foi preciso 

ampliar o desenho da pesquisa, através de uma triangulação de métodos” 

(MACHADO, 2015, p. 5) Contudo, 

[...] a análise consiste na observação das postagens no grupo 
fechado do Facebook, nos relatórios semanais produzidos pe-
los estudantes e a observação das aulas. A observação dos di-
versos modos de compreensão das experiências de vida e so-
cialização é importante elemento de análise do material coleta-
do, uma vez observado elementos da vivência em sala de aula 
e no ambiente virtual (MACHADO, 2015, p. 5). 

Nas palavras da autora “[...] o estudo de caso é a opção metodológica 

que melhor dialoga com o conjunto de vivências como estudante, mestranda, 

observadora e participante ativa do Facebook” sendo que um estudo de caso 

busca a generalização analítica que ajuda a explicar outros casos semelhantes 

(MACHADO, 2015, p. 6). 

Durante a pesquisa observou-se, segundo a autora, certa resistência re-

lacionada ao uso da tecnologia: 

Essa resistência está associada, a um choque geracional, uma 
vez que os jovens têm um grau de ciborguização mais elevado 
que os mais velhos. A incorporação das tecnologias digitais no 
cotidiano é um processo naturalizado pelos estudantes, pois, 
muitos são nativos digitais, ou seja, nascidos a partir da década 
de 1980, e que cresceram junto à expansão das tecnologias 
digitais. Esta não é a realidade de muitos docentes, que resis-
tem à sua incorporação a esse mundo digital” (MACHADO, 
2015, p. 7). 
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A pesquisa retrata que, “[...] por trazer questões ligadas à EJA dentro de 

uma perspectiva da educação popular, o uso do Facebook e, a participação 

ativa da professora, que posta, frequentemente, informações, vídeos e notícias 

sobre assuntos relacionados, possibilitaram uma maior imersão nas discussões 

sobre a educação brasileira e os desafios enfrentados” (MACHADO, 2015, p. 

8). Desse modo, entendemos que as novas formas de exclusão digital, relacio-

nadas à impossibilidade de acesso às tecnologias digitais e à internet, atingem 

diretamente a população mais pobre, que depende de uma educação pública 

de qualidade que contemple essa realidade. 

Em suas conclusões, a autora apresenta que as paredes das salas de au-

la estão cada vez mais frágeis. Não se pode negar e não se pode determinar 

que o desafio é criar estratégias para lidar com a, cada vez mais íntima, pre-

sença dos dispositivos digitais em nossas vidas. 

Na pesquisa de Lopes (2013) cujo o título é “O uso das redes sociais na 

Educação de Jovens e Adultos”, a autora “[...] objetivou investigar o olhar do 

professor sobre o uso das Redes Sociais em salas de aulas como recurso pe-

dagógico na produção do conhecimento dos alunos da Educação de Jovens e 

Adultos” (LOPES, 2013, p. 14). Sua pergunta norteadora, derivada de sua pre-

ocupação com as redes sociais e a escola, foi “[...] de que forma o professor de 

ensino fundamental pode utilizar as Redes Sociais em sua prática docente? ” 

(LOPES, 2013, p. 14).  

O presente tema contemporâneo reflete um cenário que está à margem 

da sociedade, em que alunos da EJA buscam por seu espaço. Dessa forma, 

em sua fundamentação teórica, foram levantados assuntos como: O Uso da 

Internet no Ensino; O que são Redes Sociais na Internet? E como surgiram as 

Redes Sociais? E por que elas surgem? Exemplos de Redes Sociais; Rede 

Social–Facebook; Rank Nacional e Internacional do Uso das Redes Sociais; O 

Uso do Facebook no Ensino. 

Como metodologia, a autora considera o método o conjunto das ativida-

des sistemáticas e racionais que permitem ao pesquisador fazer sua pesquisa, 

sendo:  
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[...] um instrumento de pesquisa quantitativa com o intuito de 
tornar válidos os objetivos propostos com a aplicação de dois 
questionários, sendo assim, realizou entrevistas com alunos e 
professores das Séries Finais do Ensino Fundamental de duas 
escolas do município de Nova Prata – RS, sendo duas turmas 
de oitava série do ensino diurno (tarde), de uma escola da peri-
feria, e uma turma de EJA, do noturno, da escola que fica loca-
lizada no centro da referida cidade. Esta pesquisa foi realizada 
com o intuito de verificar o uso das tecnologias no ensino, es-
pecialmente as redes sociais pelos professores e alunos de en-
sino fundamental de escolas da rede pública municipal, a turma 
de EJA com quem foi desenvolvido o projeto (LAKATOS, 2003 
citado por LOPES, 2013, p. 32). 

Neste sentido, a metodologia aplicada pela autora, apresenta os entre-

vistados, como:  

[...] 27 professores, sendo a maioria atuante no Ensino Funda-
mental, séries finais, verificou-se que cem por cento deles pos-
suem internet, no entanto, vinte e um por cento raramente 
usam o laboratório de informática com seus alunos, tamanha 
foi a surpresa ao ver que dezenove por cento dos professores 
nunca levam seus alunos ao laboratório de informática, isto é, 
há o recurso à disposição, porém, não usufruem desta ferra-
menta, no entanto, noventa e seis por cento considera impor-
tante a internet como ferramenta pedagógica, o que nos parece 
um tanto contraditório, pois na questão onde questionou-se se 
utilizam as redes sociais como recurso pedagógico a resposta 
de setenta e oito por cento também foi afirmativa e trinta e sete 
por cento nunca utilizou nenhuma das ferramentas que as Re-
des Sociais disponibilizam com seus alunos na sala de informá-

tica (LOPES, 2013, p. 33).  

 De tal ,maneira que mesmo como no resultado dos alunos, na pesquisa 

da autora, a rede social que se apresenta “[...] é o Facebook e oitenta e um por 

cento dos educadores tem seus alunos em seus contatos, o que prova que se-

ria possível aproveitar as ferramentas oferecidas pela rede social como instru-

mento pedagógico” (LOPES, 2013, p. 33). 

Como resultado, a autora aponta que, em seu trabalho, observou-se a 

evolução digital e como as redes sociais modificaram as relações e a maneira 

que os indivíduos se articulam em rede. Entende-se, portanto, que “[...] desde 

que a Internet foi concebida, sofreu avanços tecnológicos capazes de aproxi-

mar, de forma virtual, os seres humanos através destes elos chamados redes 

sociais, mantendo-os sempre conectados” (LOPES, 2013, p. 54). Dessa forma, 

também, foram apresentados recursos pedagógicos que a rede social (Face-
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book) possui e de que forma é possível utilizá-los no cotidiano de sala de aula, 

a fim de que o conhecimento seja construído a partir da troca, conjuntamente e 

não mais concedido de forma pronta por parte dos professores.  

Tendo isso em mente, é possível entender que todos ganham, visto que a 

troca de experiências mediadas pelo computador dá ao indivíduo a chance de 

inferir, transformar, interferir e produzir conteúdo. Outro ponto relevante que 

podemos destacar é o fato de que uso das redes sociais para promover ensino 

pode provocar mudança de hábitos por parte de professores, inclusive os mais 

tradicionais, visto que aproveita o interesse dos alunos para construir um elo 

afetivo capaz de estimular o desejo pelo aprender, despertando para a busca 

de novos saberes de forma alegre, divertida, prazerosa onde todos são coauto-

res de seu próprio conhecimento. A autora pontua que: 

[...] nossos alunos estão familiarizados com as Redes Sociais, 
usam-nas no dia a dia, conhecem suas ferramentas, no entan-
to, devemos alertá-los dos reais benefícios e malefícios ao ex-
pormo-nos nas Redes, e aí está um desafio para a educação, 
informar, interagir, esclarecer para então usufruir desta ferra-
menta tão rica chamada FACEBOOK (LOPES, 2013, p. 42).  

A autora ressalta que, durante a execução do seu projeto, havia alunos 

que nunca tinham utilizado o computador tampouco acessado a Internet e as 

Redes Sociais. Uma vez que, atualmente, fala-se do acesso à Internet como 

um direito básico do cidadão, neste quesito, a educação tem muito a evoluir, já 

que a Internet dos laboratórios, principalmente, de escolas públicas é muito 

lenta e as máquinas antigas demais.  

É necessário encarar esse problema de frente; como educadores, nós de-

vemos estimular os alunos a usar os recursos disponíveis na rede e não os 

privar de tal instrumento tecnológico, até porque a maioria possui acesso livre. 

Lopes (2013) afirma, ainda, que os colegas que sabem mais e tem mais expe-

riência, prontamente, auxiliam o parceiro que apresenta maior dificuldade ao 

usar o computador, a Internet e, consequentemente, a Rede Social. Assim a 

autora conclui que: 

[...] ao presenciar o primeiro contato de alguns alunos com o 
computador, consideramos um tanto hilário e irônico pois as 
crianças de hoje dominam as tecnologias desde bem cedo o 
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que faz com que nos questionemos: Será que a evolução tec-
nológica realmente é para todos ou privilégio de alguns? Onde 
estamos falhando? A culpa é somente dos gestores ou também 
nossa? Há muitas aberrações que precisamos desmistificar se 
realmente queremos inserir as Redes Sociais em nossa prática 
educativa e para que isto aconteça primeiro, cabe a nós edu-
cadores traçarmos metas, objetivos claros a respeito do assun-
to, conhecer o grupo, provar que realmente é possível agir de 
forma diferente frente a diversidade de informações propostos 
pelas Redes, prova disto foram nossos colegas professores 
que aliaram-se a nosso projeto auxiliando os alunos a desen-
volverem suas atividades publicadas no Facebook (LOPES, 
2013, p. 53).  

 O trabalho pode contribuir para que a autora percebesse que ainda há 

muita resistência, tanto dos docentes da escola quanto por parte dos gestores  

[...] que sem conhecimento sobre o assunto, impedem de que 
este tipo de trabalho seja desenvolvido em sua escola, igno-
rando a evolução tecnológica presente em todas as áreas de 
nossa vida, visto que os Sites de Relacionamento são vistos 
como distração nas escolas, ou seja, ainda temos a concepção 
de que se os educandos tiverem acesso usarão somente como 
forma de entretenimento, por isso, que no presente estudo, uti-
lizamos as Redes, mostrando que é possível sim aliarmo-nos 
àquilo que faz parte da vida de nossos jovens e adultos tornan-
do o ensino algo próximo e não distante da realidade (LOPES, 
2013, p. 53).  

Nessa perspectiva, após o conhecimento por parte de colegas, a autora 

enfatiza que os depoimentos dos envolvidos no projeto podem ser acrescenta-

dos na pesquisa. Para ela “[...] os depoimentos dos alunos foram de suma im-

portância, mostrando que a construção do conhecimento estimula o desejo pe-

lo aprender, aproximando o saber do aprendiz” (LOPES, 2013, p. 53) e não o 

apartando. Na intenção de incentivar a continuidade da utilização dos recursos 

e conhecimentos aqui apresentados, tem-se a certeza de que esta experiência 

não foi em vão, surtiu bons resultados, e que em “[...] um futuro próximo será 

possível dar continuidade às atividades realizadas após a realização deste cur-

so de Pós, já que este trabalho não tem a pretensão de esgotar o tema em 

questão” (LOPES, 2013, p. 54), mas contribuir para possíveis investigações e 

discussões a respeito do uso das Redes Sociais no âmbito educacional. 
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2.4.1.3 Educação Financeira via redes sociais 

Destacamos que foram escassas as pesquisas adequadas à temática 

Educação Financeira via redes sociais.  

Educação Financeira e as Mídias Sociais é o trabalho desenvolvido por 

Jacoby e Chiarello (2016), no qual aponta como tema principal a importância 

da Educação Financeira na vida de qualquer cidadão. Observa-se que é de 

grande valia que as crianças e adolescentes recebam uma Educação Financei-

ra o quanto antes, seja ela familiar, escolar ou virtual. Diante do exposto, o au-

tor busca responder, em seu trabalho, as seguintes questões: “[...] que concep-

ções de Educação Financeira são adotadas nos blogs destinados a crianças e 

adolescentes e quais as suas influências na sociedade do consumo?” “[...] 

quais os pressupostos da Educação Financeira estão presentes nos Blogs? O 

que configura o consumo? Qual a concepção de Educação Financeira?” (JA-

COBY; CHIARELLO, 2016, p. 87).  

Ainda, no trabalho citado, identificamos que a amostragem se deu por 

blogs de Educação Financeira destinada às crianças e aos adolescentes. Para 

a amostra houve a junção de “[...] quatro blogs: Educação Financeira – Cássia 

D’Aquino, Dinheirama, DSOP e Mais Ativos, que buscam a presentar novida-

des, curiosidades e dicas para uma boa Educação Financeira” (JACOBY; CHI-

ARELLO, 2016, p. 88). Segundo os autores, a escolha dos blogs deu-se tendo 

por base blogs que fazem parte da mídia social, os escolhidos foram os que 

possuíam maior destaque dentro e fora do universo midiático.  

É importante salientar que os autores possuem inúmeras publicações, 

bem como livros, artigos e resumos que investigam o assunto educação e fi-

nanças. Neste cenário, lideram projetos de Educação Financeira, alguns deles 

em escolas estaduais e municipais, além de ministrar palestras por todo o Bra-

sil.  

Observamos que o trabalho de investigação de Jacoby e Chiarello (2016) 

é desenvolvido utilizando categorias de análise definidas a priori, “[...] sendo 

elas: Dinheiro, Consumo e Criança. Buscou-se registros em cada Blog selecio-
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nado, agrupando-os de acordo com as categorias” (JACOBY; CHIARELLO, 

2016, p. 89). Após, utilizada análise vertical, cada uma das categorias foi anali-

sada separadamente.  

Os tópicos mais destacados nessa análise são sobre educação financeira 

e mídias sociais. O primeiro tópico busca entender a Educação Financeira co-

mo um conceito, bem como refletir sobre a sua evolução histórica. Já no tópico 

sobre mídias sociais, os autores afirmam que a tecnologia abriu o horizonte dos 

homens para o mundo. “Com as transformações das tecnologias da informação 

surge a sociedade da informação, que tem seus pontos positivos e negativos” 

(JACOBY; CHIARELLO, 2016, p. 90). Os autores acrescentam, ainda, que o 

termo “mídias sociais” é extremamente novo, visto que passou a ser usado a 

partir de 2005, em substituição a “novas mídias”. O uso desse termo ainda con-

funde muitas pessoas que se referem às redes sociais como mídias sociais. 

Nos procedimentos metodológicos, para entender a Educação Financeira 

na mídia, os autores afirmam que “[...] foi necessário entender alguns blogs de 

EF que têm como foco crianças e adolescentes; nessa perspectiva, foram sele-

cionados os websites que contribuem neste aspecto, aqueles que possuem 

projetos, livros e até campanhas” (JACOBY; CHIARELLO, 2016, p. 92).  

Na pesquisa, os autores escolheram os blogs após algumas análises que 

apontaram estes quatro Blogs para a EF nas escolas, cujo público-alvo é crian-

ças e os adolescentes. Os Blogs partem do princípio de que a EF deve ser en-

sinada para criança, pois, quanto antes tiver contato com esse assunto, melhor 

será a sua organização financeira. Além dos citados anteriormente, os autores 

apontam outros assuntos que mereceram um olhar mais minucioso: Como ga-

nhar dinheiro, Como poupar, Como gastar e Como doar. 

Nas considerações finais, os autores apresentam que frente às categorias 

apresentadas:  

[...] foi possível observar o importante papel que a mídia de-
senvolve, a grande quantidade de dicas e informações que ne-
la estão presentes, é um grande recurso a ser explorado. A ma-
teracia, nesse sentido, precisa estar presente não só nas atitu-
des da escola, como também da família, pois os professores 
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não precisam mapear receitas para que os alunos aprendam a 
educar-se financeiramente, mas, sim, possibilitar entendimen-
tos sobre suas relações com o dinheiro, bem como estimular a 
importância de traçar sonhos, pensando em educar nossos fu-
turos cidadãos para saberem vencer este contexto sociopolítico 
atual (JACOBY; CHIARELLO,  2016, p. 103).  

Em suma, Jacoby e Chiarello (2016) sugerem que pais e professores se 

preocupem mais com a uma EF eficaz, pois o consumismo não dá boas pers-

pectivas sociais e ambientais. A EF produz ferramentas para que o aluno possa 

perceber que fazendo uso delas ele pode ter uma vida com mais qualidade e 

segurança financeira, além disso, o aluno tem a possibilidade de se planejar 

criando condições e estratégias que garantam um futuro de independência fi-

nanceira.  

Consequentemente, para que haja sucesso e progresso na situação eco-

nômica e financeira é necessária uma mudança drástica nos hábitos de con-

sumo, é preciso focar na educação das crianças e adolescentes, visando à 

construção um país mais próspero e estruturado. 

2.4.1.4 Educação Financeira para Educação de Jovens e Adultos via re-

des sociais 

Cumpre ressaltar que em nossa revisão não encontramos trabalhos que 

versavam sobre o tripé: Educação Financeira, Educação de Jovens e Adultos e 

Redes Sociais. Sendo assim, trouxemos alguns trabalhos que abordam cada 

temática de forma individual, mas que de alguma forma contribuíram com nos-

sa pesquisa.  

No trabalho de Freitas (2015), intitulado Práticas pedagógicas inclusivas 

na Educação de Jovens e Adultos sob perspectivas da Educação Matemática, 

ele apresenta sua pesquisa objetivando melhorar e compreender os grandes 

desafios que envolvem a EJA, representados em parte por índices. Ele destaca 

análises propostas para a reversão da defasagem acadêmica que esse público 

encontra nos dias atuais, organizando um estudo no modelo de “Estado da Ar-

te”, buscando apresentar uma visão panorâmica sobre as contribuições que as 

pesquisas da área da Educação Matemática têm proporcionado a esta modali-

dade de ensino. 
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Sob essa ótica, o autor enfatiza ter ciência de que, ao “[...] optarmos por 

apresentar este estudo de um assunto tão abrangente e rico de significações, 

abraçamos um ambicioso projeto que sempre apresentará lacunas e omissões” 

(FREITAS, 2015, p. 522). Dessa maneira, podemos ter significados e reconhe-

cimento do esforço de muitos pesquisadores da área da Educação Matemática 

que estão envolvidos em um permanente processo que possibilite a ampliação 

da qualidade dos processos de ensino e aprendizagem. 

Conforme apresenta o autor, Estado da Arte é um instrumento que visa 

à compreensão do conhecimento sobre determinado assunto, em um período 

específico e, consequentemente, sua sistematização e análise. Para Romano-

wski e Ens (2006) citado por Freitas (2015, p. 523) a “[...] importância de pes-

quisas deste tipo é especialmente perceptível em nossa contemporaneidade, 

marcada por intensas mudanças associadas aos avanços da ciência e da tec-

nologia”. Neste sentido, Freitas (2015) apresenta contribuição acerca da consti-

tuição do campo teórico de uma área do conhecimento ao identificar os aportes 

teóricos e significativos da teoria e prática pedagógica, e ao apontar as restri-

ções sobre o campo em que se move a pesquisa e as experiências inovadoras 

como alternativas para solução de problemas matemáticos. 

Nesse aspecto, o autor analisa que a escolha acaba por privilegiar a 

produção teórica que, por sua natureza, foi legitimada por bancas compostas 

por especialistas pertencentes aos quadros de avaliadores dos periódicos e, 

portento, considera representar uma ampla e confiável fonte de dados a respei-

to do andamento e das conclusões de suas pesquisas. 

Para o autor, a metodologia proposta foi a de selecionar as produções 

voltadas para o tema “Educação Matemática na EJA”, publicadas no período 

de 2000 a 2010 em periódicos que constam na Listagem Qualis (CAPES-MEC) 

na área de Ensino de Ciências e Matemática, sendo que a pesquisa contou 

com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 

(FAPERJ) para que fosse ampliado o período de análise, passando a ser inclu-

ídos os anos de 2011 a 2015. 
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Desta forma, a pesquisa apresenta que, de um total inicial de cerca de 

16.000 artigos que tiveram contato, foram selecionados 135, que compuseram 

quatro Temas de Estudo: I) Formação/Atuação do Professor/Alfabetizador da 

EJA (37 artigos); II) Práticas Pedagógicas na EJA (46 artigos); III) Currículo da 

EJA (19 artigos), e IV) Avaliação da EJA (33 artigos). Desses temas, o autor 

deu ênfase ao tema II) Práticas Pedagógicas na EJA. 

Para a apreciação das produções, o autor recorreu à Análise Textual 

Discursiva (ATD) como forma de compreensão e descrição/interpretação dos 

temas previamente destacados, uma vez que, segundo Moraes e Galiazzi 

(2011) citado por Freitas (2015), suas características propiciam uma pesquisa 

qualitativa envolvendo análises de textos diversos, e a partir daí uma compre-

ensão dos fenômenos investigados, que, em seguida, culminaram no desen-

volvimento de um metatexto representativo desse movimento. 

Nesse sentido, o autor apresenta em suas considerações finais que o 

recorte desta pesquisa, moldada na metodologia de Estado da Arte da Educa-

ção Matemática voltada para a EJA, enumera pistas de possíveis caminhos 

que podem levar o leitor a encontrar algumas respostas, reconhecendo os pon-

tos em que pesquisadores já avançaram, e buscando as respostas a tantas 

outras perguntas que ainda aguardam serem respondidas. Mas, verificou-se o 

surgimento de muitos outros questionamentos, que por certo servirão de com-

bustível de forma a ampliar as buscas para se chegar a um melhor conheci-

mento desta modalidade de ensino. 

Na pesquisa de Pompermayer (2014) o autor esperava que, por meio de 

experiências anteriores, era possível utilizar o Facebook como uma ferramenta 

para auxiliar na aprendizagem de conceitos matemáticos. Dessa forma, surgiu 

o seguinte questionamento, que norteou a pesquisa: Como o aluno organiza a 

resolução de problemas de matemática em termos de esquemas via rede soci-

al Facebook. Este seria o desafio e a parte mais atraente da pesquisa, pois 

seria necessária uma análise das discussões e a observação das diversas ma-

neiras de representação e comunicação utilizadas pelos integrantes do grupo. 
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Entendemos que durante o trabalho realizado no grupo do Facebook o 

mediador ou os próprios alunos propuseram problemas a serem resolvidos. “É 

através das situações e dos problemas a resolver que um conceito adquire 

sentido para a criança” (POMPERMAYER, 2014, p. 14). O autor afirma que no 

desenvolvimento do trabalho foi possível identificar fatos que puderam ser in-

terpretados pela teoria de Vergnaud (Teoria dos Campos Conceituais). Um de-

les é a definição de “esquema”. 

Como sujeito da pesquisa, o autor apresenta que: 

A pesquisa foi realizada com alunos de um pré-vestibular popu-
lar. Todos os alunos são oriundos de escola pública com a ida-
de variando entre 15 e 60 anos. Para a pesquisa, foram convi-
dados a participar de forma aberta alunos de três turmas, uma 
do turno vespertino com cerca de 100 alunos e duas do turno 
noturno, uma destas com cerca de 100 alunos e a outra, com 
cerca de 40 alunos. No final do ano letivo o grupo do Facebook 
apresentava cerca de 80 integrantes, mas nem todos os mem-
bros eram participantes efetivos, ou seja, não foram todos que 
participavam das discussões. Na análise dos dados serão 
apresentados dados de 14 desses alunos, ressaltando que não 
são os únicos a participarem das atividades no grupo, mas par-
te dos que em suas participações ou parte delas apresentaram 
elementos suficientes para a analisadas (POMPERMAYER, 
2014, p. 28). 

Como metodologia, o autor informa que o trabalho é fruto de uma pesqui-

sa qualitativa colaborativa do tipo pesquisa-ação e que a metodologia foi esco-

lhida uma vez que nesta atividade realizada o pesquisador está introduzido no 

ambiente a ser estudado. Desta forma, identificou-se que existe uma coopera-

ção entre o professor-pesquisador e os estudantes participantes do grupo, 

compartilhando suas ideias a respeito das soluções 

O pesquisador, durante as discussões realizadas no grupo do 
Facebook, teve um papel importante em saber mediar, corrigir 
ou nortear as discussões. Isso fez com que ele também exer-
cesse o papel de auxiliar na resolução de problemas (POM-
PERMAYER, 2014, p. 29). 

O autor enfatiza o motivo de destaque da escolha da rede social Facebo-

ok, sendo “[...] uma grande parte dos jovens possui um perfil nessa rede social, 

e estão frequentemente conectados através de seus computadores, celulares 

ou tablets” (POMPERMAYER, 2014, p. 10). 
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Nesse cenário, o autor apresenta que “[...] o Facebook permite que os es-

tudantes interajam em tempo real mesmo estando a quilômetros de distância”. 

Se as crianças jogam no computador, podem se comunicar com qualquer pes-

soa que esteja, com elas, disposta a resolver um problema ou responder a uma 

determinada questão (POMPERMAYER, 2014, p. 12). 

Assim, o autor apresenta que na Teoria dos Campos Conceituais, con-

forme apresentado no título, a análise servirá de base para apreciação dos da-

dos da pesquisa, utilizando o computador e redes sociais virtuais. Nessa pers-

pectiva, o autor nota a importância do mediador em muitos casos para que os 

estudantes possam desenvolver seus esquemas para a resolução de cada ati-

vidade. O autor da pesquisa afirma que existe uma diferença entre os propósi-

tos do mediador e o significado que ele pretende dar em função dos seus co-

nhecimentos e o significado que o aluno toma para a situação que depende 

dos conhecimentos dele agora. 

A experimentação é fundamental para a construção do conhecimento. 

Atividades que façam o sujeito trabalhar competências são de grande impor-

tância para o desenvolvimento deles. Dessa maneira, saber utilizar novas tec-

nologias pode ser um caminho para a melhoria do ensino de um modo geral, a 

fim de modificar, ao menos em parte, o sistema educacional. 

2.4.2 Etapa 2 - Desenho do Curso 

O curso de Educação Financeira via Facebook foi pensado para ser oferta-

do em cinco semanas, entre os meses de março e abril de 2019, sendo que 

durante essas semanas, denominadas Unidades, os participantes deveriam 

assistir a alguns vídeos, participar de discussões por meio da ferramenta “Co-

mentar”9 e realizar uma avaliação.  

 

9 Todas as interações ocorridas no Comentar do Facebook, durante o Curso são apresentadas 
na íntegra nos Apêndices 2, 3 e 4. 
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Quadro 2.2 – Cronograma da proposta 

Unidade Período Atividade 
1 09/3 a 22/03 O que é Educação Financeira 

2 23/03 a 02/04 Planejando sua Vida Financeira 

3 03/04 a 16/04 Empréstimos 

4 17/04 a 30/04 Conquiste Sua Liberdade Financeira 

5 11/05 avaliação final 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Na primeira semana, denominada Unidade 1, houve o encontro presencial 

com o tema “O que é Educação Financeira” e o levantamento do entendimento 

dele pelos participantes. Nesse momento houve a apresentação do curso (Fi-

gura 2.3), do seu objetivo e das ferramentas que seriam utilizadas no decorrer 

do curso.   

 
Figura 2.3 - Apresentação do curso no Facebook 
Fonte: https://www.facebook.com/groups/cursoef/ 

Após esse encontro presencial, iniciamos a interação via Facebook. Em 

cada dia, durante o curso, os conteúdos foram postados no começo da manhã, 

e as interações poderiam ocorrer ao longo do dia: manhã, tarde e noite. No pe-

ríodo da manhã, o mediador, além de postar novos conteúdos, iniciava as inte-

rações e as mediações com os participantes. No período da tarde a interação 

do mediador ocorria entre 13h. e 14h., com possibilidades de uma nova posta-

https://www.facebook.com/groups/cursoef/
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gem de vídeo ou texto para complementar a reflexão e ampliar a discussão. A 

participação no período da noite foi destinada ao acompanhamento do tema 

discutido durante a coleta de dados.  

Em cada Unidade apresentamos um tema, com a postagem de um vídeo, 

a partir do qual reservamos uma discussão por meio da ferramenta “Comentar” 

do Facebook; partindo de uma questão norteadora, para que os alunos pudes-

sem interagir, e de forma colaborativa apresentar suas experiências, conheci-

mentos e reflexões acerca do tema. Os temas de cada Unidade estão apresen-

tados no Quadro 2.3. 

Quadro 2.3 – Organização do curso via Facebook 

UNIDADE TEMA LOCAL 
Unidade 1 Tema: O que é Educação Financeira  Encontro presencial 

Unidade 2 Tema: Planejando sua Vida Financeira Ensino via Facebook 

Unidade 3 Tema: Empréstimos  Ensino via Facebook 

Unidade 4 Tema: Conquiste Sua Liberdade Financeira  Ensino via Facebook 

Unidade 5 Tema: avaliação final Encontro presencial 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Importante ressaltar que, para conclusão do curso de Educação Finan-

ceira via Facebook, estabelecemos alguns critérios para aprovação, sendo ne-

cessária a elaboração e apresentação de um trabalho final, bem como o míni-

mo de 2 interações por tema discutido (Quadro 2.5).  

2.4.2.1 Aplicação do curso 

Ao iniciar o curso, alguns pontos necessitaram ser esclarecidos, como: as 

regras de interação (Quadro 2.5) e a conduta a ser seguida no ambiente do 

curso. Na sequência, são elencados os pontos apresentados durante a aula 

inaugural do curso. 
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Quadro 2.4 – Regras de participação 

IMPORTANTE SABER 

Com o advento da tecnologia, temos a possibilidade de criar linha de discussões em fóruns e 
chats para participar da troca de informação, potencializando o conhecimento. Assim, surge 
a necessidade de organizar estes espaços ricos de pensamentos, surgindo, assim, etiquetas 
para internet. Para esse trabalho, usaremos a Netiqueta10, senso essencial: 

 

• Escreva o título do tema de forma clara e objetiva. 

• Escreva uma saudação inicial, de acordo com o grau de formalidade exigido pela situa-
ção. 

• Comece a discussão pelo mais importante. 

• Não fique justificando o porquê do envio da mensagem. 

• Escreva seu nome no final de cada mensagem da discussão.  

• Não escreva mensagens em caracteres maiúsculos, pois o leitor interpretará que o autor 
ESTÁ GRITANDO! 

• Seja cuidadoso quando utiliza expressões sarcásticas ou humorísticas. 

• Não abrevie, pois, o seu leitor pode não entender e, pior, pode achar que você escreveu 
o e-mail rápido e sem cuidado algum. 

• Seja claro e cuidadoso no que escreve sobre terceiros.  

• Quando fizer referências a outros textos, não se esqueça de incluir as fontes e de respei-
tar os acordos de copyright e licenciamento (caso existam). 

Fonte: http://escreverbem.com.br/netiqueta 

Além das regras da Netiqueta, apresentamos, também, as regras de in-

teração e participação para apoiar os participantes ao longo do curso, conforme 

Quadros 2.4 e 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Disponível em: < http://escreverbem.com.br/netiqueta/>. Acesso em: fev. 2019. 

http://escreverbem.com.br/netiqueta
http://escreverbem.com.br/netiqueta/
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Quadro 2.5 – Regras de interação 
REGRAS DA INTERAÇÃO 

Sugerimos que você interaja, no mínimo, três vezes por tema discutido, sendo, no mínimo, 
uma interação por dia. Dessas três interações, esperamos que você. 

 
 
 
1 

Responda à questão norteadora sobre o tema; 
Saiba que sua participação no “Comentar” de cada semana é fundamental para o 
aprendizado, mas lembre-se que, quando você for contribuir para a discussão, enca-
minhe mensagens objetivas e sempre observando a quantidade de palavras utilizadas 
evitando textos longos.  Procure embasar as respostas sobre o tema e seu conheci-
mento sobre o assunto. 

 
 
2 

Interaja com um colega; 
 

Solicitamos que sempre contextualize sua postagem, acrescentando sua visão e ponto 
crítico, concordando ou discordando da reflexão do colega. 

 
 
 
 
 
 
3 

Traga alguma contribuição externa para a discussão; 
Durante a interação nos comentários traga contribuições para o grupo, como mensa-
gens com vídeos ou links para a web devem ser acompanhadas de uma breve descri-
ção do conteúdo e do motivo de sua relevância para a discussão. 
Serão bem-vindas as fotos de exercícios realizados em casa, como cálculos efetuados 
para resolver a situação-problema de cada semana, tire uma foto nítida e que os cole-
gas possam entender como foi o raciocínio.   
Lembre-se de que sua contribuição deve ter sentido para os demais envolvidos no 
grupo e deve ser postada com bom senso, responsabilidade e autoria. Não será per-
mitido o uso de palavrões ou termos que possam causar situações vexatória ao grupo. 
Solicitamos que somente enviem links externos quando eles realmente ajudarem as 
suas explicações/reflexões. Não enviem um texto e depois um link que vai competir 
com o seu texto. 

Fonte: Adaptado de http://escreverbem.com.br 

Para participar da pesquisa e para que pudéssemos utilizar as discus-

sões que dela decorressem, quando o participante optasse em realizar o curso, 

ele deveria ler e assinalar que está de acordo com as informações contidas no 

termo. Somente após esse procedimento é que ele poderia contribuir com a 

pesquisa.  

A partir do Quadro 2.6 apresentamos as unidades do curso e seus temas 

para nortear e subsidiar nossa pesquisa. Dessa forma, o tema da Unidade 1 

foi: O que é educação financeira, conforme o Quadro 2.6 e Figura 2.4. 
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Quadro 2.6 - Unidade 1: O que é educação financeira   
DA-

TA 

UNIDADE 1 – O QUE É EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

09/3 

A 

22/03 

Tema 1: O que é Educação Financeira 
Nessa unidade aconteceu o primeiro encontro presencial. Houve a apresenta-

ção da proposta do curso. Foi realizada a apresentação das regras de participação, 
regras de interação e regras para postagem. Nesse momento, foi informado que have-
ria uma avaliação e que abordará as questões algumas questões norteadoras. Foi 
apresentado o primeiro vídeo e a visualização do que será realizado ao longo das se-
manas. Foram apresentados as ferramentas e o manuseio. A intenção do encontro 
presencial e instigar discussão relacionada a matemática durante as interações. 
Temas abordados: 

1-Modificar seu perfil de consumidor;  
2-Reduza o estresse;  
3-Planejar o futuro;  
4- Promover o crescimento sustentável;  
5- Controle de gastos, receita X despesas;  
6-Análise de dívidas; 

Objetivo:  
 Apresentar o tema e realizar discussão acerta de saúde financeira. introdução 

ao tema educação financeira. 

Vídeo: 

 Curso Educação Financeira - O que é Educação Financeira. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=SiIztrwfg1s&list=PLrfk0nlDFiXOM_1_JOCG3ZEZ
mlz-U6TyU&index=1>. Acesso em janeiro de 2019.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A Figura 2.4 demonstra a Unidade 1 com o tema “O que é Educação Fi-

nanceira” no tocante a conscientização do aluno na prática de pensar a Educa-

ção Financeira. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4 - Página da Unidade 1 no Facebook 
Fonte: https://www.facebook.com/groups/cursoef/ 

https://www.youtube.com/watch?v=SiIztrwfg1s&list=PLrfk0nlDFiXOM_1_JOCG3ZEZmlz-U6TyU&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=SiIztrwfg1s&list=PLrfk0nlDFiXOM_1_JOCG3ZEZmlz-U6TyU&index=1
https://www.facebook.com/groups/cursoef/


89 

 

Já o Quadro 2.7 ficou reservado para expor a Unidade 2, tendo como te-

ma: Planejando sua vida financeira, que ficou subdividido em: teste sua inteli-

gência e Planejamento Financeiro. 

Quadro 2.7 - Unidade 2: Planejando sua Vida Financeira  

Data UNIDADE 2 – PLANEJANDO SUA VIDA FINANCEIRA 

23/03  
a  

02/04 

Tema 2: Teste Sua Inteligência 
Esse tema sugeriu a interação na rede social Facebook para discussão e le-

vantar pontos sobre o vídeo. 
Temas abordados: 

• Pensar no futuro; 

• Quanto pode economizar? 

• Como cortar gastas diário, como cafezinho; 

• Como você lida com seu dinheiro? 

• De onde vem o seu dinheiro? 
Objetivo:  

O objetivo desse tema foi possibilitar que o aluno possa refletir sobre como 
acontece o endividamento. 
Vídeo: 

Curso Educação Financeira - Teste Sua Inteligência. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=ZCMxPiWWTcw&index=2&list=PLrfk0nlDFiXO
M_1_JOCG3ZEZmlz-U6TyU>. Acesso em fev 2019. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A Figura 2.5 demonstra a Unidade 2 com o tema “Teste Sua Inteligência” 

e possibilitou que o aluno pudesse refletir sobre como acontece o endividamen-

to a Educação Financeira. 

 
Figura 2.5 - Página da Unidade 2 no Facebook 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/cursoef/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCMxPiWWTcw&index=2&list=PLrfk0nlDFiXOM_1_JOCG3ZEZmlz-U6TyU
https://www.youtube.com/watch?v=ZCMxPiWWTcw&index=2&list=PLrfk0nlDFiXOM_1_JOCG3ZEZmlz-U6TyU
https://www.facebook.com/groups/cursoef/
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Para a Unidade 3 ficou reservado o tema de empréstimo, nele discutimos 

os melhores e eficientes conceitos para a Educação Financeira, com reflexão 

da sua atual condição financeira, conforme o Quadro 2.8. 

Quadro 2.8 – Unidade 3:  Planejamento Financeiro 

Data UNIDADE 3 – Planejamento Financeiro 

03/04 
a 

16/04 

Tema 4:  Planejamento Financeiro 
Esse tema apresentará os melhores e eficientes conceitos para você saber controlar 
suas finanças e ter maior controle sobre o seu dinheiro. 
Temas abordados: 
Serão levantadas questão como: qual a sua condição financeira atual e em qual a 
condição financeira que você quer chegar ou se costumam usar algum desconto ou 
algum cupom de desconto em suas compras. 

Qual a sua maneira de produzir renda? 
Quais são as principais dificuldades que você tem em poupar? 

Objetivo:  
Reflexões acerca dos gastos e otimização do impacto final, dos gastos.  
Vídeo: 
Curso Educação Financeira - Planejamento Financeiro. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=EFywmTeuneU&index=4&list=PLrfk0nlDFiXOM
_1_JOCG3ZEZmlz-U6TyU>. Acesso em: fev 2019. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A Figura 2.6 apresenta a Unidade 3 com o tema “Planejamento Financei-

ro”. Essa unidade possibilitou que o aluno pusesse otimização ao impacto final 

dos gastos sobre a Educação Financeira. 

 
Figura 2.6 - Página da Unidade 3 no Facebook 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/cursoef/ 

https://www.youtube.com/watch?v=EFywmTeuneU&index=4&list=PLrfk0nlDFiXOM_1_JOCG3ZEZmlz-U6TyU
https://www.youtube.com/watch?v=EFywmTeuneU&index=4&list=PLrfk0nlDFiXOM_1_JOCG3ZEZmlz-U6TyU
https://www.facebook.com/groups/cursoef/
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Já a Unidade 4 apresenta o tema “Conquiste sua liberdade Financeira”, 

na qual abordamos os pensamentos financeiros sobre gastar, poupar e / ou 

guardar seu dinheiro, conforme Quadro 2.9. 

Quadro 2.9 – Unidade 4:  Conquiste Sua Liberdade Financeira 

Data UNIDADE 4 - CONQUISTE SUA LIBERDADE FINANCEIRA 

17/04 a 
30/04 

Tema 5: Conquistar Sua Liberdade Financeira 
Temas abordados:  

• Liberdade financeira; 

• Pensamentos financeiros; 

• Sobre o investimento: Gastar tudo, não gastar nada ou colocar o dinheiro 
para trabalhar para nós. 

Objetivo:  
Propor aos participantes discussão sobre as melhores escolhas para fazer nosso 
dinheiro trabalhar por nós.  
Vídeo: 
Curso Educação Financeira - Conquistar Sua Liberdade Financeira.  Disponí-
vel em: https://www.youtube.com/watch?v=-
XhxCN3UI0M&index=9&list=PLrfk0nlDFiXOM_1_JOCG3ZEZmlz-U6TyU. Acesso 
em: fev. 2019. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A Figura 2.7 apresenta a Unidade 4 com o tema “Conquistar Sua Liberda-

de Financeira” que propôs aos participantes algumas discussões sobre as me-

lhores escolhas para fazer o dinheiro trabalhar para nós, no cenário de Educa-

ção Financeira. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-XhxCN3UI0M&index=9&list=PLrfk0nlDFiXOM_1_JOCG3ZEZmlz-U6TyU
https://www.youtube.com/watch?v=-XhxCN3UI0M&index=9&list=PLrfk0nlDFiXOM_1_JOCG3ZEZmlz-U6TyU
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Figura 2.7 - Página da Unidade 4 no Facebook 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/cursoef/ 

Por fim, a Unidade 5 contemplou o tema “Avaliação do curso”, a qual ficou 

destinada para a avaliação de cada participante, bem como, uma reflexão das 

interações ocorridas ao longo do curso, visando verificar possíveis contribui-

ções para o cotidiano de cada integrante, no que se refere a sua vida financei-

ra.  

Quadro 2.10 – Unidade 5:  avaliação do curso 

Data UNIDADE 5 - AVALIAÇÃO DO CURSO 

11/05 

Avaliação do curso – haverá uma enquete, no Facebook, para avaliar o curso e 
identificar possíveis melhorias no desenho do curso. 

Nesse momento, haverá o encontro presencial para apresentação do trabalho final 
que será indicado aos participantes ao longo do processo do curso. 
A proposta para o trabalho será criar sua trajetória baseada em algumas questões 
como: 

• O que foi mais significativo para você? 

• O que o curso trouxe de influência na conscientização? 

• O que foi aprendido no curso que será aplicado no cotidiano? 
Dessa forma, no último encontro, os alunos discutiram em grupo sobre a proposta 
do curso para suas vidas, consolidando todo o aprendizado desenvolvido ao longo 
do curso. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

https://www.facebook.com/groups/cursoef/
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2.4.2.2 Coleta e Organização do Dados 

Todos os dados da pesquisa foram coletados a partir das interações ocor-

ridas no curso, por meio da ferramenta “Comentar”, bem como as reflexões 

ocorridas nos dois encontros presenciais. No que se refere aos encontros pre-

senciais a coleta de dados se deu por meio de observações e dos registros 

feitos pelos participantes, tais como entrega e apresentação do trabalho final. 

As interações no Facebook foram mediadas pelo pesquisador, observan-

do e registrando os dados necessários, e posteriormente, foram organizados 

por meio de quadros, apresentados em sua íntegra nos Apêndices, II, III, IV e 

V. Para as análises, criamos novos quadros apresentando recortes das intera-

ções presentes nos apêndices supracitados. 

2.4.3 Etapa 3 - Análise e Discussão 

A Etapa 3 – destina-se a análise e discussão dos dados coletados a partir 

da aplicação do Curso. Essa fase será apresentada no capítulo 3.  
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CAPÍTULO 3  

O QUE OS RESULTADOS NOS MOSTRAM!   

Neste capítulo apresentamos os cenários da pesquisa e buscamos anali-

sar os dados coletados a partir da interação e participação dos alunos no curso 

de EF oferecido por meio da rede social Facebook, com a finalidade de verificar 

se nossos objetivos foram alcançados. Para melhor organização, dividimos es-

te capítulo em seções, em que cada uma discute um dos objetivos alcançados. 

As interações ocorridas a partir da ferramenta “Comentar” da rede social 

Facebook nos deram subsídios para nossas análises, sendo necessário criar 

uma legenda para melhor organizar as interações entre os participantes e para 

melhor visualizar a contribuição de cada um deles. Dessa forma, nos inspira-

mos na organização de Santos (2016), como apresentado na Figura 3.1, para a 

criação da legenda de cada interação, conforme o Apêndice II. 

 
Figura 3.1 – Organização das mensagens enviadas no Comentar 

Fonte: Adaptado de Santos (2016, p. 142) 

Inicialmente, dos 8 participantes convidados e inscritos no curso, apenas 

6 participaram da Unidade 1, conforme Quadro 3.1.  
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Quadro 3.1 – Interações na unidade 1 - Facebook 

Participante Quantidade de interação 

Keyse 2 

Fernanda 6 

Jessiara 1 

Giselly 5 

Danny 3 

Ana Maria 1 

Milla 0 

Raimundo 0 

Professor 26 

Total 44 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Já na Unidade 2 tivemos 7 participantes, com um total de 55 interações, 

conforme o Quadro 3.2. 

Quadro 3.2 – Interações na unidade 2 - Facebook 

Participante Quantidade de interação 

Keyse 1 

Fernanda 8 

Jessiara 6 

Giselly 1 

Danny 1 

Ana Maria 2 

Milla 0 

Raimundo             4 
Professor 32 

Total 55 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Na Unidade 3 tivemos 57 interações, conforme o Quadro 3.3, com os par-

ticipantes. 

Quadro 3.3 – Interações na unidade 3 - Facebook 

Participante Quantidade de interação 

Keyse 0 

Fernanda 1 

Jessiara 3 

Giselly 1 

Danny 9 

Ana Maria 9 

Milla              1 

Raimundo              0 

Professor 33 

Total 57 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Na Unidade 4, tivemos um total de 32 interações, conforme o Quadro 3.4, 

com os seguintes participantes: Keyse, Fernanda, Jessiara, Giselly, Danny e 

Ana Maria. 

Quadro 3.4 – Interações na unidade 4 - Facebook 

Participante Quantidade de interação 

Keyse 1 

Fernanda 0 

Jessiara 1 

Giselly 1 

Danny 6 

Ana Maria 6 

Milla 0 

Raimundo 0 

Professor 17 

Total 32 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A Unidade 1 acorreu no período de 09/03/2019 a 22/03/2019. Nessa Uni-

dade houve o primeiro encontro presencial, no qual aconteceram as devidas 

apresentações; discussão da proposta do curso; instruções de uso da rede so-

cial Facebook e do uso da Netiqueta (Quadro 2.4), e, também houve a neces-

sidade de conversar sobre a interação entre os participantes. Todo esse proce-

dimento foi importante para atingir os objetivos propostos. 

Nas Unidades 2, 3 e 4 (período entre 23/03 a 30/04) tivemos as intera-

ções via rede social Facebook bem como a abordagem dos temas, conforme 

indicados no Quadro 2.3. No ambiente virtual do Facebook, houve a apresen-

tação dos temas de Educação Financeira, propostos em nossos objetivos, bem 

como a discussão dos participantes em busca de conhecer estes conceitos, 

trocar experiências e aprender cada vez mais. 

Já na Unidade 5, em 11/05/2019, tivemos nosso último encontro presen-

cial e o fechamento do curso com as percepções dos participantes. Assim, co-

mo apresentado anteriormente, na Seção 1.2.2, o público da EJA carece de 

atenção para que eles possam ser incluídos em nossa sociedade, desse modo, 

observamos que eles possuem sentimentos de suas fragilidades, medos e an-

seios por fazer parte da sociedade (SANTOS; PERIPOLLI, 2012). 
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3.1 Educação Financeira no cotidiano de alunos da EJA 

Esta Seção propõe resgatar uma das propostas desta pesquisa, sendo 

ela “Discutir temas da Educação Financeira que podem contribuir para a Inclu-

são Social alunos da EJA em seus cotidianos”. Para tanto, procuramos apre-

sentar, ao longo das unidades do curso de Educação Financeira via Facebook 

(Quadro 3.5),  temas pertinentes e que tivessem relação direta com o cotidiano 

do aluno e suas experiências diárias, no tocante a Educação Financeira.  

Necessitamos inserir, também, nesta argumentação os desafios do dia a 

dia, e a busca da realização dos nossos sonhos. Estes sonhos que podem se 

tornar pesadelos quando não conseguimos ter momentos de reflexão acerca 

dos nossos gastos. E por falar em sonhos  

[...] você já parou para pensar em quantos sonhos você pos-
sui? Mais que isso, você já pensou no que realmente você tem 
feito para realizá-los? Um problema que muitas pessoas en-
frentam é não saber como transformar os sonhos em realidade. 
Ora porque falta uma visão clara do caminho a ser percorrido 
entre o sonho e a sua concretização, ora porque é necessário 
pensar no assunto e assumir uma posição ativa para transfor-
mar os sonhos em projetos (BRASIL, 2013, p. 13). 

Considerando essa premissa e a necessidade de refletir sobre o tema de 

EF, o Quadro 3.5 apresenta os temas, do 1 ao 5, do curso e os assuntos discu-

tidos em cada um deles.  
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Quadro 3.5 – Temas de educação financeira das unidades para discussão 

Agente envolvido 
no curso 

Temas abordados no curso 

 
Pesquisador 

 
e 

 
Participante 

Tema 1: O que é educação financeira - Encontro presencial e virtual 

• Fábula da Cigarra e a formiga; 

• Tomador de recurso e investidor de recurso; 

• Reduza o estresse; 

• Planejar o futuro; 

• Promover o crescimento sustentável; 

• Controle de gastos, receita X despesas; 

• Análise de dívidas. 

Pesquisador 
 
e 

 
       Participante 

Tema 2: Teste Sua Inteligência 
Temas abordados: 

• Pensar no futuro; 

• Quanto pode economizar? 

• Como cortar gastas diário, como cafezinho; 

• Como você lida com seu dinheiro? 

• De onde vem o seu dinheiro? 
 

Pesquisador 
 
e 

 
       Participante 

Tema 3: Planejamento Financeiro 
Temas abordados: 

• Qual a sua maneira de produzir renda? 

• Quais são as principais dificuldades que você tem em 
poupar? 

 

Pesquisador 
 
e 

 
       Participante 

Tema 4: Conquistar Sua Liberdade Financeira 
Temas abordados:  

• Liberdade financeira; 

• Pensamentos financeiros; 

• Sobre o investimento: Gastar tudo, não gastar nada ou colo-
car o dinheiro para trabalhar para nós. 

Pesquisador 
 
e 

 
       Participante 

Tema 5: Avaliação do curso 

• O que foi mais significativo para você? 

• O que o curso trouxe de influência na conscientização? 

• O que foi aprendido no curso que será aplicado no cotidia-
no? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Dessa maneira, na Unidade 1 discutimos, por meio do Facebook, o tema 

norteador: “O que é educação financeira”. Seguindo a discussão do tema 1 do 

curso, no primeiro encontro presencial, os comentários dos alunos nos mostra-

ram seus anseios e a expectativa frente ao curso, uma vez que esperavam re-

ceber contribuições, para que pudessem realizar seus sonhos. Revisitando a 

literatura, Resende (2013, p. 154) acredita que qualquer contribuição para a 

Educação Financeira deve permear  

[...] na possibilidade de colocar o indivíduo-consumidor (alunos 
e alunas da EJA) diante de situações de consumo que vivenci-
am em seu cotidiano, sem na maioria das vezes, terem conhe-
cimento para operarem com instrumentos financeiros. 
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Iniciamos, então, nossa análise, no momento em que os participantes foram 

questionados sobre a fábula da “Cigarra e a formiga11”, apresentada em ví-

deo12.  Alguns dos participantes identificaram-se como a cigarra (Quadros 3.6 e 

3.7), pois no cenário de seus gastos e na reflexão sobre sua vida financeira, 

notaram que ainda há o uso exagerado de recursos financeiros. Vale ressaltar 

que todas as transcrições, dentro dos quadros são literais e em alguns momen-

tos são acrescentados, entre colchetes, elementos para melhorar a compreen-

são.  

Quadro 3.6 – Discussão sobre o tema: Pesquisador x Fernanda 

Participante Discussão Ação evidenciada 

Pesquisador-
U1- 8.14 

Perfeito Fernanda Souza, essa é a ideia, poupar 
cada vez mais. Veremos mais sobre investimentos 
nas próximas aulas. Agora, me fale, no vídeo que foi 
apresentado há uma fábula, da formiga e da cigarra, 
nessa fábula, onde você se encaixaria? Por quê? 

Propor reflexão sobre 
EF. 

Fernanda-U1-
4.15 

no momento eu sou a cigarra. Sei que o “inverno 
chegará” Mas continuo deixando para depois. 

Conscientização do 
cenário atual, em rela-
ção à EF. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Observamos, também, que a participante Fernanda (U1-4.15) possui es-

clarecimento sobre a sua vida financeira, essa premissa pode ser identificada 

no trecho “sei que o inverno chegará” enfatizando que terá dificuldades e não 

pode deixar para depois o pensamento das questões que envolvem a EF 

(Quadro 3.6).  

Vale ressaltar que o inverso também acontece, a participante Giselly (U1- 

2.24), por exemplo, demonstrou-se preocupada com o futuro, pois se identifi-

cou como a formiga da fábula, (Quadro 3.7).  

 

 

 

11LOBATO, Monteiro. Fábulas e Histórias diversas. 1.ed. São Paulo: Brasiliense, 1947, v.15. 300 p. 
(Obras completas) 
12Curso Educação Financeira - O que é Educação Financeira. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=SiIztrwfg1s&list=PLrfk0nlDFiXOM_1_JOCG3ZEZmlz-
U6TyU&index=1>. Acesso em janeiro de 2019. 
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Quadro 3.7 – Discussão sobre o tema: Pesquisador x Giselly 

Participante Discussão Ação evidenciada 

Pesquisador 
U1- 14.23 

Giselly Berto a educação financeira pode trazer sim, 
certo conforto, quando aplicada de maneira positivo. 
Em relação à fábula, cigarra ou formiga? Como usar 
o conhecimento de educação financeira para realizar 
sonhos? 

Propor reflexão sobre 
EF. 

Giselly-U1- 
2.24 

Estou como " Formiga " pois sempre tiro uma porcen-
tagem do meu dinheiro para um investimento futuro , 
Sempre deixo de reserva caso , a necessidade de 
usar , sei que não estarei no prejuízo deixando sem-
pre um reservado.  
A Educação financeira ira me ajudar a controlar mi-
nha vida financeira , e mostrar que dá para realizar 
sonhos , se souber equilibrar as finanças. 

Conscientização do 
cenário atual, em rela-
ção à EF. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Contrapondo essa reflexão, a participante Keyse (U1-1.2) comenta que 

costumo gastar além do que precisa, respondendo à pergunta norteadora do 

pesquisador (Quadro 3.7). Quando questionados: Você costuma gastar além 

do orçamento? A participante continua sua ponderação quando diz: “no vídeo13 

o professor cita dois grupos o 01 é o 02 eu faço parte do grupo 01” (KEYSE, 

U1-1.2), ela se refere aos exemplos citados no vídeo da unidade 1, sendo eles: 

Grupo 1 - tomador de recursos e Grupo 2 – investidor de recursos, sendo ela 

pertencente ao grupo 1.  

 

 

 

 

 

 

 

13 Curso Educação Financeira - O que é Educação Financeira. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=SiIztrwfg1s&list=PLrfk0nlDFiXOM_1_JOCG3ZEZmlz-
U6TyU&index=1>. Acesso em janeiro de 2019. 
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Quadro 3.8 – Discussão sobre o tema: Pesquisador x Keyse 

Participante Discussão Ação evidenciada 

Pesquisador 

"Você costuma gastar além do orçamento?"  
Deixe seu comentário. Propor reflexão sobre 

EF. 

Keyse-U1-1.2 

Sim costumo gastar além do que preciso, no ví-
deo o professor cita dois grupos o 01 é o 02 eu 
faço parte do grupo 01. No meu caso sou a cigar-
ra por que gasto além do meu limite, eu sou uma 
pessoa passivo financeiro.  
Eu tenho muita facilidade de gastar hoje é Esque-
cer o amanhã.  
Espero. Pode aprender com o curso a ser uma 
pessoa menos consumista é também consegui 
praneja [planejar]  meu futuro. 

Conscientização do 
cenário atual, em rela-
ção à EF. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A participante Keyse (U1-1.2) continua sua resposta informando que ela é 

a cigarra, pois costuma gastar além de seu limite, acrescentando ser uma pes-

soa passiva financeira. Na mesma linha de pensamento, ela acrescenta em 

sua reflexão: “Eu tenho muita facilidade de gastar hoje e Esquecer o amanhã” 

(ibid.). Por fim, Keyse (U1-1.2) acrescenta: “Espero. Pode aprender com o cur-

so a ser uma pessoa menos consumista é também consegui [conseguir] prane-

ja [planejar] meu futuro”. 

Na discussão, no espaço “Comentar” do Facebook, percebemos que o 

pesquisador incentivou e provocou a discussão, levantando questões sobre 

Educação Financeira, sendo: “Como você verifica suas entradas e saídas, digo 

seus ganhos e gastos mensalmente? Você realiza algum cálculo? (PESQUI-

SADOR U1- 6.10)”. Como resposta, Fernanda (U1-2.11), no Quadro 3.9, 

acrescenta que “[...] coloco entradas e saídas, mas às vezes esqueço e me 

perco totalmente [...], nesse comentário a participante apresenta suas dificul-

dades e em seguida afirma que “[...] mesmo quando consigo “anotar tudo”, 

acabo gastando demais e está complicado por que estava em meus planos 

começar a investir esse ano” (Ibid.). Por conseguinte, o pesquisador orienta a 

participante que “devemos pensar em quando e como gastar” (PESQUISADOR 

-U1- 7.12).  
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Quadro 3.9 – Discussão sobre o tema: Pesquisador x Fernanda 

Participante Discussão Ação evidenciada 

Pesquisador 
U1- 6.10 

Isso é algo para se analisar Fernanda Souza, o 
gasto sem controle pode causar impacto no or-
çamento mensal. Mas, em se tratando de sua 
planilha de controle, o que você precisa fazer 
para melhorar essa organização? Como você 
verifica suas entradas e saídas, digo seus ganhos 
e gastos mensalmente? Você realiza algum cál-
culo? 

Levantou-se questões 
sobre educação finan-
ceira. 

Fernanda-U1-
2.11 

eu coloco entradas e saídas, mas às vezes es-
queço e me perco totalmente...E mesmo quando 
consigo “anotar tudo”, acabo gastando demais e 
está complicado por que estava em meus planos 
começar a investir esse ano 

Análise de gastos e 
conscientização em 
investimentos. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Observamos, no Quadro 3.9, que o tema Educação Financeira foi explo-

rado em todas as interações, para que o participante tivesse oportunidade de 

entender os conceitos e aplicá-los em seu dia a dia. Notamos que a participan-

te Fernanda (U1-2.11) foi convidada a refletir sobre uma mensagem apresen-

tada previamente, que a partir de novas informações, deveria justificar suas 

respostas. 

Quadro 3.10 – Discussão sobre o tema: Pesquisador x Danny 

Participante Discussão Ação evidenciada 

Pesquisador 
U1-17.29 

[...] Danny Alves você segue essa prática? Como 
podemos assegurar que esse controle funciona 
ao final do mês, considerando os imprevistos? 

Levantou-se questões 
sobre educação finan-
ceira; 

Propor reflexão sobre 
EF. 

Danny 
U1- 1.32 

economia vive em ciclos, ciclos de prosperidade 
que se alternam com ciclos de recessão. O mo-
mento, pois, é de recessão, e requer, pois, atitu-
des e comportamentos compatíveis com as cir-
cunstâncias do momento. Embora estejamos 
vivendo o “inverno” da fábula da cigarra e da for-
miga, ainda é possível agir com o comportamento 
de formiga.E por isso tevemos [tivemos que] es-
tabelecendo um limite máximo de despesas para 
cada item do orçamento doméstico. Se sua média 
mensal de gastos com compras de supermercado 
tem sido de R$ 1,5 mil, estipule, para os próximos 
meses, uma meta mensal de gastos de R$ 1,3 
mil. 

Pesquisas de preços voltaram a ser mais impor-
tantes do que nunca. Se você está acostumado a 
cortar cabelo num local que cobra R$ 40, veja se 
existe alternativas mais baratas em outros locais 
que lhe cobrem um menor valor 

 

Análise de gastos e 
conscientização em 
investimentos. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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No Quadro 3.10 apresentamos a análise evidenciando a explanação so-

bre o tema de EF, como ponto focal de reflexão e compreensão de seus con-

ceitos. Nesta reflexão e considerando a fala de Natalino (2014, p. 4), devemos 

considerar a EF para alunos da EJA  

[...] com o objetivo de oferecer conhecimento para orientá-los 
no dia-a-dia. Sendo a EJA um projeto, onde o aluno completa a 
série desejada em um semestre e para isso o aluno deve ter 18 
anos ou mais. O segmento é regulamentado pelo artigo 37 da 
Lei de Diretrizes e Bases da educação (NATALINO, 2014, p. 4). 

Dessa maneira, na Unidade 2, observamos que os comentários dos 

alunos nos mostraram seus anseios e as expectativas que tinham frente ao 

curso, uma vez que participavam e contribuíam para reflexão acerca do tema 

norteador. 

A análise foi iniciada a partir dos comentários e a questão norteadora foi: 

“Quanto custa seu cafezinho?” Se cortar algum gasto diário, qual seria a 

porcentagem que iria sobrar do meu salário? 

Quadro 3.11 – Discussão sobre o tema: Pesquisador Ana Maria  

Participante Discussão Ação evidenciada 

Pesquisador- 
U2-3.3 

como cortar os gastos (desnecessários) diários? 
Comentem aqui. 

Propor reflexão sobre 
EF 

Ana Maria - 
U2- 1.4 

não é compra [comprar]  por o em purso [impulso] Análise de gastos e 
conscientização em 
investimentos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Observamos nesses comentários (Quadro 3.11) que a participante Ana 

Maria (U2-1.4) enfatiza que uma alternativa seria não comprar por impulso, ela 

fez a reflexão e apontou a solução para sua necessidade. Nesse sentido, pu-

demos demonstrar que ela pode analisar seu gasto e propor conscientização 

acerca da solução sobre o tema de Educação Financeira. 

Neste aspecto, é importante ressaltar que o aprendizado, bem como a 

aplicação dos “[...] conhecimentos práticos de educação financeira podem con-

tribuir para melhorar a gestão de nossas finanças pessoais, tornando nossas 



104 

 

vidas mais tranquilas e equilibradas sob o ponto de vista financeiro” (BRASIL, 

2013, p. 9).  

No Quadro 3.12 podemos observar nova reflexão sobre o tema e a possi-

bilidade de encontrar o seu “cafezinho”, ou seja, seu gasto diário. 

Quadro 3.12 – Discussão sobre o tema: Pesquisador Ana Maria  

Participante Discussão Ação evidenciada 

Pesquisador- 

Sim, essa é a ideia. Ter controle nos gastos requer 
um certo "controle". Agora, me fale, você assistiu ao 
vídeo acima, qual é o seu cafezinho? Qual é o seu 
gasto diário, mesmo que seja com baixo valor? 

Levantou-se questões 
sobre educação finan-
ceira; 

Propor reflexão sobre 
EF. 

Ana Maria - 
U2- 1.6 

Se tem um lanche em casa quero compra [comprar]  
outra coisa pra comer não Fasso [faço] o q [que]  tem 
em casa 

Conscientização do 
cenário atual, em rela-
ção à EF 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Ainda com a mesma participante, no Quadro 3.12 e em outro momento, 

ela diz que uma alternativa, no dia a dia, seria trocar a compra de um lanche 

por fazer em casa, economizando, assim, este gasto, propondo, novamente, a 

reflexão acerca do tema de Educação Financeira e conscientização que deve-

mos ter (ANA MARIA, U2- 1.6).  

É importante ressaltar que, no dia a dia, nas relações com o dinheiro, “[...] 

estamos sujeitos a um mundo financeiro muito mais complexo que o das gera-

ções anteriores” (BRASIL, 2013, p. 12). 

Já em outro momento da discussão com a mesma participante (Quadro 

3.10), na rede social Facebook, ela aponta que “sempre que tenho gasto 2,00 

Comprando ''besteirinhas'' No caso se eu gastasse durante 1 mês sairia o gas-

to de 60,00 reais e se multiplicar por 12 sairá 720,00 por ano” (ANA MARIA, 

U2- 2.6). 

Vale ressaltar que no desafio contemporâneo temos possibilidades no 

ambiente virtual, mas é preciso ter conhecimento sobre a tecnologia. Segundo 

Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015, p. 49), “[...] os nativos digitais são aque-

les que já nasceram inseridos em uma cultura digital cujas relações com essas 
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tecnologias foram apreendidas intuitivamente e marcam sua forma de relacio-

namento com os conhecimentos”. 

Quadro 3.13 – Discussão sobre o tema: Pesquisador x Ana Maria 

Participante Discussão Ação evidenciada 

Pesquisador- U2- 
5.7 

De fato, comer fora pode, ao final do mês, ter 
uma soma inesperada. Sobre esse seu exem-
plo, qual seria a porcentagem do seu salário 
que você gasta com lanche (no mês) comendo 
fora ? 

Levantou-se questões 
sobre educação finan-
ceira; 

Propor reflexão sobre 
EF. 

Ana Maria - U2- 
2.6 

sempre que tenho gasto 2,00 Comprando 
''besteirinhas'' No caso se eu gastasse durante 
1 mês sairia o gasto de 60,00 reais e se multi-
plicar por 12 sairá 720,00 por ano 

Conscientização do 
cenário atual, em rela-
ção à EF 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Considerando essa reflexão, pudemos perceber que a aluno nos traz par-

te de uma experiência acerca do tema de E.F. e nos apresenta sua dificuldade, 

o seu cafezinho, constatando que ela identifica uma possível situação que ne-

cessita de maior reflexão, planejamento e ação. 

Neste mesmo contexto de reflexão, a participante Keyse (U2- 1.9), no 

Quadro 3.14, nos mostra seu cafezinho, como sendo: “[...] gasto com salgado 

de fato se eu começasse a economizar esse dinheiro com certeza no final do 

mês sobraria um dinheirinho extra”. 

Quadro 3.14 – Discussão sobre o tema: Pesquisador x Keyse 

Participante Discussão Ação evidenciada 

Pesquisador- U2- 

1.1 

Vamos usar este espaço para interação. 

"Quanto custa seu cafézinho"      .  

Levantou-se questões 
sobre educação finan-
ceira; 

Propor reflexão sobre 
EF. 

Keyse - U2- 1.9 

Sempre que tenho 3 reais na bolsa gasto 

com salgado de fato se eu começasse a 

economizar esse dinheiro com certeza no 

final do mês sobraria um dinheirinho extra 

Conscientização do 

cenário atual, em rela-

ção à EF para tomada 

de decisão. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

É importante lembrar que, desde a infância, começamos a sofrer influên-

cias de uma série de situações vinculadas ao dinheiro. Observamos que para 
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tirar melhor proveito do dinheiro é necessário que o indivíduo saiba utilizá-lo da 

forma mais favorável possível. Assim, a falta de reflexão sobre a vida financeira  

[...] tem levado muitas pessoas ao endividamento excessivo, 
privando-as de parte de sua renda em função do pagamento de 
prestações mensais que reduzem suas capacidades de con-
sumir produtos que lhes trariam satisfação” (BRASIL, 2013, p. 
12). 

Na Unidade 3, pudemos perceber que a discussão entre o pesquisador e 

os participantes apresentaram mais profundas reflexões acerca do tema de 

Educação Financeira. A questão norteadora foi: "qual a sua condição finan-

ceira atual e em qual a condição financeira que você quer chegar? 

Nessa Unidade, oferecemos a cada participante, a oportunidade de trazer 

profunda reflexão de suas práticas diárias, apontando como eles encaram sua 

vida financeira e que querem chegar. Acreditamos que eles entenderam a pro-

posta do curso para suas vidas e “se doaram” um pouco mais às discussões. 

Nesse aspecto, apresentamos Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015, p. 

31), que trazem a seguinte premissa: “[...] a pessoa motivada para aprender 

consegue evoluir mais e desenvolver um projeto de vida mais significativo”. 

Pensamos, dessa forma, que algo despertou a motivação de cada indivíduo, 

como apresentado nos Quadros 3.15 ao 3.18. 

Quadro 3.15 – Discussão sobre o tema: Pesquisador x Mila 

Participante Discussão Ação evidenciada 

Pesquisador U3- 
1 .1 

Vamos refletir: "qual a sua condição finan-
ceira atual e em qual a condição financeira 

que você quer chegar???       

Levantou-se questões 
sobre educação finan-
ceira; 

Propor reflexão sobre 
EF. 

Mila U3-1.20 

pretendo me dedicar um pouco mais aos 
estudos, e me aperfeiçoar, em alguma 
área, já que as coisas não está [estão]  
fáceis 

Conscientização do 

cenário atual, em rela-

ção à EF 

Fonte: Elaborado pelo autor 

No Quadro 3.15 a participante Mila (U3-1.20) nos diz: “pretendo me dedi-

car um pouco mais aos estudos, e me aperfeiçoar, em alguma área [...]”, aqui a 

participante apresenta sua preocupação em ter uma formação para poder atuar 
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na sociedade e saber lidar com decisões econômicas, pois ela acrescenta: “[...] 

já que as coisas não está fáceis” (ibid.). Nesse ponto, sob a luz desse olhar, 

entendemos que a Educação Financeira é importante para a sociedade brasi-

leira, uma vez que está relacionada com as decisões econômicas dos indiví-

duos e das famílias, ou seja, com o bem-estar socioeconômico (GOMES, 

2012). 

Já no Quadro 3.16 trazemos a participante Fernanda (U3-1.2), com a se-

guinte reflexão acerca do tema dessa Unidade: “Atualmente está precária rs. 

Pretendo ser bem sucedida e luto para isso, ótimas aulas” 

Quadro 3.16 – Discussão sobre o tema: Pesquisador x Fernanda 

Participante Discussão Ação evidenciada 

Pesquisador U3- 1 .1 

Vamos refletir: "qual a sua condição finan-
ceira atual e em qual a condição financeira 

que você quer chegar???       

Propor reflexão sobre 
EF. 

Fernanda U3-1.2
  

Atualmente está precária rs. Pretendo ser 
bem sucedida e luto para isso, ótimas aulas 

Conscientização do 
cenário atual, em 
relação à EF 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Em sua fala a participante demonstra identificar sua saúde financeira, 

uma vez que ela pode refletir a partir dos elementos apresentados no vídeo 

cuja finalidade foi dar a oportunidade para estes alunos da EJA tivessem maior 

percepção sobre seus gastos.  

Considerando essa ponderação, a Educação Financeira apresenta cami-

nhos para que haja benefícios para a sociedade, desse modo, há possibilida-

des de promover o equilíbrio das finanças pessoais. (BRASIL, 2013, p. 12). 

À vista disso, a participante finaliza sua argumentação, com: “[...] ótimas 

aulas”, percebendo que a motivação faz parte de discussões em ambientes 

virtuais. Devemos valorizar todas as relações, não somente “[...] a relação exis-

tente entre os alunos e a tecnologia, e a utilização desta pelos alunos na cons-

trução do conhecimento (FRANCO, 2017, p. 19). É fundamental valorizar as 

demais relações, sendo: “[...] as relações aluno-professor, professor-aluno e 

aluno-aluno, que fazem parte do ensino híbrido (ibid.). 



108 

 

Quadro 3.17 – Discussão sobre o tema: Pesquisador x Danny  

Participante Discussão Ação evidenciada 

Pesquisador U3- 1 
.1 

Vamos refletir: "qual a sua condição financeira 
atual e em qual a condição financeira que 

você quer chegar???       

Levantou-se questões 
sobre educação fi-
nanceira. 

Danny U3- 1.6 

Atualmente minha condição financeira está 
precária, pretendo arruma um serviço é coloca 
umas conta em dia , é depois guarda um pou-
co para investir nós [nos] meus estudos. 

Conscientização do 
cenário atual, em 
relação à EF 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A participante Danny (U3- 1.6), no Quadro 3.17, apresenta que: “Atual-

mente minha condição financeira está precária, pretendo arruma [arrumar] um 

serviço é coloca [colocar] umas conta [contas] em dia [...], aqui ela nos traz sua 

percepção da realidade e a necessidade de sua “participação” no mercado pro-

fissional. Consequentemente, ela acrescenta que: “[...] é [e] depois guarda 

[guardar] um pouco para investir nós [nos] meus estudos”. Aqui a participante 

apresentou seu planejamento para o futuro, seu sonho.   

E por falar em sonhos [...] já pensou no que realmente você 
tem feito para realizá-los? Um problema que muitas pessoas 
enfrentam é não saber como transformar os sonhos em reali-
dade. Ora porque falta uma visão clara do caminho a ser per-
corrido entre o sonho e a sua concretização, ora porque é ne-
cessário pensar no assunto e assumir uma posição ativa para 
transformar os sonhos em projetos (BRASIL, 2013, p. 13). 

De tal modo, este sonho pode se tornar pesadelo quando não se tem no-

ções básicas de Educação Financeira, e quando não se tem atração para estu-

dar sobre finanças. 

Quadro 3.18 – Discussão sobre o tema: Pesquisador x Danny  

Participante Discussão Ação evidenciada 

Pesquisador U3- 1 
.1 

Vamos refletir: "qual a sua condição financeira 
atual e em qual a condição financeira que 

você quer chegar???       

Propor reflexão sobre 
EF. 

Danny U3- 2.8 

Quero gastar o máximo só o necessário, é 
penso envestir [investir] em algo fazer bom-
bom para vender para ter uma renda a mas 
[mais]. 

Conscientização do 
cenário atual, em 
relação à EF 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Com a participante Danny (U3- 2.8), no Quadro 3.18, não é diferente, ela 

apresenta que: “Quero gastar o máximo só o necessário, é penso envestir [in-

vestir] em algo fazer bombom para vender para ter uma renda a mas [mais].”  
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A participante Danny nos traz, também, a questão de seu sonho, este 

pensamento que move e que pode potencializar qualquer planejamento de sua 

vida financeira, principalmente para promover relações com a saúde financeira. 

Neste aspecto, é relevante ressaltar que o simples fato de organizar a vida fi-

nanceira ou de fazer breves anotações dos consumos diários já são passos 

importantes para começar a adotar um controle no orçamento e ter domínio da 

situação financeira pessoal. 

O tema norteador da Unidade 4 foi: Vamos aprender sobre conquistar 

Sua Liberdade Financeira? Vamos aprender mais sobre propor liberdade 

financeira, poupar ou investir? Nesta Unidade pudemos identificar a evolu-

ção de cada participante em relação ao tema de Educação Financeira e o hábi-

to de discutir sobre temas relacionados a esse e apresentar possibilidades de 

melhorias.  

No Quadro 3.19, notamos que a participante Ana Maria (U4- 2.5) acres-

centa: “Eu a cheia muito bom e em importante mais no momento não estou 

guadando [guardando] não está dando pra guardar nada estou desempregada 

no momento”. Aqui percebemos a dificuldade de reflexão sobre temas de gas-

tos, investimentos e como reduzir algo que não faz parte do dia a dia de muitos 

brasileiros.  

Quadro 3.19 – Discussão sobre o tema: Pesquisador x Ana Maria 

Participante Discussão Ação evidenciada 

Pesquisador U4- 
3.4 

O pensamento de reduzir os gastos mensais é 
fundamental para que possamos colocar o 
dinheiro para trabalhar para nós. O que achou 
do vídeo? Quais são seus exemplos de com-
pras e gastos? Consegue guardar 5% do seu 
orçamento? 

Levantou-se questões 
sobre educação fi-
nanceira; 

Propor reflexão sobre 
EF. 

Ana Maria U4- 2.5 

Eu a cheia muito bom e em importante mais 
no momento não estou guadando [guardando] 
não está dando pra guardar nada estou de-
sempregada no momento 

Conscientização do 
cenário atual, em 
relação à EF 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Observamos que a experiência de recomeço de vida, a partir do apren-

dizado na EJA, se torna uma esperança na realização de sonhos destes alu-

nos. Portanto, faz-se necessário uma educação reflexiva voltada para jovens e 
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adultos, a fim de que se promova a inclusão social. Além disso, conforme 

(SANTOS; PERIPOLLI, 2012, p. 228),  

Através do anseio de cada um dos sujeitos da pesquisa e das 
análises das falas, acreditamos que os alunos que participaram 
da pesquisa, buscam na escola preencher um espaço vazio do 
estudo, preencher um espaço que os têm deixado à margem, 
ou indiferente dentro da sociedade e, essa exclusão se dá, não 
só pela sociedade, mas pelas próprias pessoas analfabetas, 
porque, para muitos, o analfabetismo se caracteriza como uma 
doença e, por esse motivo, prefere se isolar. 

Percebemos que alguns temas foram importantes para reflexão, no entan-

to, a participante Ana Maria, não conseguiu se aprofundar na ponderação, pois 

considerando sua pouca vivência com o tema por estar fora do mercado profis-

sional formal, a sua reflexão ficou comprometida, identificada fortemente em 

sua fala. 

A participante Danny (U4- 3.11) reforça em sua fala que: “Muita gente se 

confunde bem aqui, pois não sabe dizer ao certo qual a diferença entre econo-

mizar e poupar...Poupar dinheiro significa, basicamente, guardar uma parte do 

que ganha. Mas não vale poupar no supermercado e depois usar esse dinheiro 

para pagar a conta do barzinho.” (Quadro 3.20). Nesse ponto, a participante 

apresenta, de certa forma, sua definição de “poupar e economizar” tema apre-

sentado no vídeo desta Unidade. 

Quadro 3.20 – Discussão sobre o tema: Pesquisador x Danny 

Participante Discussão Ação evidenciada 

Pesquisador U4- 
6.10 

Quando fazemos o exercício de economizar e 
investir, aprendemos a ter domínio de nossa 
vida financeira. No vídeo é apresentada a 
diferença de poupar e investir, quando enten-
demos essa diferença podemos ter sucesso. 
E para você qual essa diferença? O que fazer 
com essa diferença na prática? 

Levantou-se questões 
sobre educação fi-
nanceira; 

Propor reflexão sobre 
EF. 

Danny U4- 3.11 

Muita gente se confunde bem aqui, pois não 
sabe dizer ao certo qual a diferença entre 
economizar e poupar...Poupar dinheiro signifi-
ca, basicamente, guardar uma parte do que 
ganha. Mas não vale poupar no supermerca-
do e depois usar esse dinheiro para pagar a 
conta do barzinho. 

Conscientização do 
cenário atual, em 
relação à EF 

Fonte: Elaborado pelo autor 



111 

 

É fundamental enfatizar que aprendemos a ter domínio de nossa vida fi-

nanceira quando entendemos a diferença entre poupar e investir. Sendo que 

poupar é o ato de guardar e investir é fazer nosso dinheiro “trabalhar” para nós. 

Nesse sentido, temos que nos valer de uma discussão adequada que 

atenda às expectativas de cada indivíduo, com o auxílio da Educação Financei-

ra, compreendida como aquisição de informação para que possa haver o co-

nhecimento que permite o aprimoramento da capacidade financeira dos indiví-

duos, de modo que eles possam tomar decisões fundamentadas e seguras pa-

ra a família e tornarem-se mais integrados à sociedade, com uma postura proa-

tiva na busca de seu bem-estar (SAITO, 2007). 

Quadro 3.21 – Discussão sobre o tema: Pesquisador x Danny 

Participante Discussão Ação evidenciada 

Pesquisador 
U4 - 7.12  

Interessante sua análise e esse é o caminho, pre-
cisamos agir de forma consciente para não ter 
prejuízo no futuro. No vídeo é apresentado o 
exemplo de poupar 10 mil reais, vamos usar esse 
exemplo para pensar em quanto podemos ganhar 
poupando?  

Imagine esse valor na poupança por 12 meses 
com taxa de juros de 0.5% ao mês. Quanto você 
teria de lucro? Use a calculadora no link para facili-
tar. 

http://twixar.me/YYCK 

Quanto ganharia? 

Levantou-se questões 
sobre educação fi-
nanceira; 

Propor reflexão sobre 
EF. 

Danny U4 - 
7.12 

Primeiro vamos fazer uma conta simples: pegar a 
quantia que você deseja ter no mês, no caso R$ 
10 mil e dividi-la por 0,4%, que representa a remu-
neração de juros mensal, ou seja, o que o você 
quer juntar em 12 meses seu dinheiro. O resultado 
desse cálculo é quanto você precisa ter investido 
para voce quiser viver com a qualidade de vida 
que tem hoje e não precisar trabalhar.  

Conscientização do 
cenário atual, em 
relação à EF 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Ainda com a participante Danny (U4 - 7.12), no Quadro 3.21, observamos 

que ela apresenta uma reflexão, acerca do tema de E.F.: “Primeiro vamos fazer 

uma conta simples: pegar a quantia que você deseja ter no mês, no caso R$ 10 

mil e dividi-la por 0,4%, que representa a remuneração de juros mensal”. Aqui, 

a participante relaciona o aprendizado que obteve no curso ao mesmo tempo 

em que resgata o que foi aprendido na escola, para fazer seu cálculo. Em se-
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guida, ela acrescenta que “[...], ou seja, o que o você quer juntar em 12 meses 

seu dinheiro” (ibid.). Por fim, a participante enfatiza que “[...] o resultado desse 

cálculo é quanto você precisa ter investido para voce quiser viver com a quali-

dade de vida que tem hoje e não precisar trabalhar” (ibid.). 

De tal modo, vale ressaltar que alguns conhecimentos e comportamentos 

básicos são fundamentais e necessários para uma boa Educação Financeira, 

como: entender o funcionamento do mercado financeiro e o modo como os ju-

ros influenciam a vida financeira do cidadão (a favor e contra); consumir de 

forma consciente, evitando o consumismo compulsivo; saber se comportar di-

ante das oportunidades de financiamentos disponíveis, utilizando o crédito com 

sabedoria e evitando o superendividamento; entender a importância e as van-

tagens de planejar e acompanhar o orçamento pessoal e familiar; compreender 

que a poupança é um bom caminho, tanto para concretizar sonhos e realizar 

projetos como para reduzir os riscos em eventos inesperados; e, por fim, man-

ter uma boa gestão financeira pessoal (BRASIL, 2013). 

Dessa maneira, passamos a desenvolver um pensamento que incita o 

nosso desejo de aprender a lidar com o mundo das finanças e nos estimula a 

desenvolver conhecimento, aptidões e habilidades financeiras, de modo a nos 

formarmos indivíduos pensantes, capazes de tomar decisões. De tal modo, 

apropriamo-nos de informações sobre os assuntos financeiros disponíveis, nos 

preparando para administrar as nossas finanças pessoais com êxito. 

Por fim, na Unidade 5, tivemos a consolidação dos saberes adquiridos 

em nosso curso, com a última aula presencial, na qual, tivemos a oportunidade 

de resgatar o que foi discutido ao longo do curso e promover a avaliação em 

concordância com os nossos objetivos. Observamos na avaliação final que os 

participantes puderam resgatar sua motivação, seus sonhos e seus anseios em 

relação a saúde financeira. 

Vale, também, resgatar os aspectos de vulnerabilidade desses alunos da 

EJA, conforme exposto na Seção 1.2.2, por exemplo. Em sua pesquisa Santos 

(2016, p. 56, grifo nosso), enfatiza a identificação de “[...] um aumento médio 

de 1% do nível de poupança dos alunos que participaram do estudo piloto (so-
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bre Educação Financeira) e que esse aumento pode refletir direta e proporcio-

nalmente no aumento Produto Interno Bruto (PIB)”. Esse pesquisador obser-

vou, também, que “[...] os alunos se tornaram mais críticos e passaram a nego-

ciar o pagamento de compras, além de organizar todos os gastos mensais.” 

(ibid.). 

Evidenciamos, a partir do questionamento inicial apresentado na abertu-

ra da Unidade 1, perpassando pelas Unidades 2, 3 e 4, e finalizando na Unida-

de 5, que houve a preocupação de trabalhar com os participantes e com a te-

mática de EF. Dessa maneira, pudemos identificar que os participantes apre-

sentaram a proposta de EF em suas atividades durante as suas reflexões, mas 

a dificuldade se apresentou em torno do uso no dia a dia de seus recursos fi-

nanceiros. Do mesmo modo, demonstramos que o tema de Educação Finan-

ceira permeou toda a discussão relacionando a prática dos participantes, pro-

movendo a reflexão, sobre a saúde financeira, individual e da família. 

3.2 Estratégias de mediação e influência na conscientização 
de alunos da EJA  

Essa seção ficou destinada a algumas considerações sobre nosso se-

gundo objetivo: Identificar quais estratégias de mediação, durante as inte-

rações ocorridas em um curso de Educação Financeira Híbrido, influenci-

am na conscientização de alunos da EJA. Cumpre ressaltar que as caracte-

rísticas apontadas nos Quadros 1.1 e 1.2 estiveram presentes nas interações, 

evidenciando os elementos que contribuem para conscientizar provocar maior 

autonomia dos participantes. Nesse sentido, identificamos as expectativas dos 

participantes que foram tratadas nas Unidades do curso. 

Vale salientar que todas as interações são apresentadas, na íntegra, nos 

Apêndice I, Apêndice II, Apêndice III, Apêndice IV e Apêndice V, e aqui, trou-

xemos um recorte das interações que julgamos necessárias e relevantes para 

nossa discussão.  

Ressaltamos que, assim como Resende (2013, p. 18), tivemos a intenção 

de conscientizar os participantes a terem autonomia. Considerando esse pen-

samento, a autora destaca que os alunos  



114 

 

[...] tomam suas decisões financeiro-econômicas frente a situa-
ções de consumo, por meio da leitura plausível dos significados 
produzidos por eles, diante das entrevistas e das situações-
problema que realizaram, tendo nos guiado pela pergunta dire-
triz: o que os alunos e alunas da EJA têm a nos dizer sobre su-
as ações de consumo e tomadas de decisão financeiro-
econômicas cotidianas”. 

Seguindo com essa necessidade de reflexão, observamos que  

[...] o ensino centrado no aluno, a atenção à aprendizagem sig-
nificativa e a ênfase na pedagogia da pergunta passam a exigir 
novos espaços de aprendizagem e, mesmo considerando o 
espaço tradicional da sala de aula, são necessários uma revi-
são e novos procedimentos (SILVA; PEREZ, 2012, p. 125 cita-
do por BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015, p. 112). 

Considerando esses conceitos, é importante ressaltar que o educador, 

professor ou pesquisador deve promover a conscientização dos alunos para 

que eles possam desenvolver sua autonomia e a curiosidade, introduzindo si-

tuações do dia a dia. 

Destacamos, então, que a Unidade 1 do curso de Educação Financeira, 

aconteceu em momentos presenciais e virtuais, na rede social Facebook, ca-

racterizando assim, o Ensino Híbrido, que consiste em pensar a educação co-

mo, sendo “[...] misturada, híbrida, sempre combinou vários espaços, tempos, 

atividades, metodologias e públicos” (MORAN, 2015, p. 27). 

Dessa forma, seguimos essa análise conforme proposta de Diesel, Baldez 

e Martins (2017); Freire (1996), apontada no Quadro 1.1 e Bacich, Tanzi Neto e 

Trevisani (2015) e Bergmann e Sams (2018), exposta no Quadro 1.2, que 

apresenta os princípios e características a serem evidenciados durante as inte-

rações ocorridas a distância, no uso da ferramenta Facebook para potencializar 

a autonomia.  

Nesse cenário, conforme Souza (2006, p. 28), o Ensino “[...] Híbrido ocor-

re quando não mais se precisa “sair” do espaço físico para entrar em contato 

com ambientes digitais”, observando a necessidade de os participantes atua-

rem de forma efetiva nas interações.  
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Nesse contexto, dentre os critérios de análise de como o Ensino Hí-

brido, aplicado em um curso de Educação Financeira, fortifica a autonomia de 

alunos da EJA, podemos inferir que a metodologia permite que jovens e adul-

tos recebam e transmitam informação em uma rede que é atualizada diaria-

mente.  Desse modo, por meio dos comentários da rede social podemos ter a 

aproximação do pesquisador com o aluno, ocorrendo amparo e promovendo 

feedback especializado.  

Continuando com essa ideia, observamos feedback no seguinte comentá-

rio do Pesquisador (U1-3.5): “Keyse Pellegrini essa é uma reflexão que preci-

samos ter, todo mês. Quanto temos de recursos e quanto gastamos, assim ve-

rificar o que podemos "poupar".” Percebemos nessa fala que o pesquisador 

promoveu feedback especializado para que houvesse reflexão acerca do tema 

de EF.  

Já quando questionada: “Qual a sua motivação para gastar, seria roupa, 

passeio, diversão ou presentes? Como diminuir esse gasto e direcionar esse 

valor para investir? O que é preciso para efetivamente poupar? (ibid.)”, fica evi-

dente que o feedback foi efetivo. Dessa forma, entendemos que o pesquisador 

realizou uma problematização, trazendo situações que envolvem histórias reais 

entre os alunos, buscando um trabalho com realidade e reflexão. 

A troca de informação, nesse cenário, proporcionou a aluna acompanha-

mento, análise e retorno, que podem garantir que sua compreensão tenha sig-

nificado para as ações do seu cotidiano. Por conseguinte, no comentário do 

Pesquisador (U1-7.12), ele esclarece: “Fernanda Souza devemos pensar em 

quando e como gastar...”.  

Nesta reflexão, o professor procura atuar como mediador e facilitador, tra-

zendo a participante para o centro da discussão e produzindo empatia. Já na 

sequência, o pesquisador questiona: “[...] mas nessa questão como seria a 

forma ideal de planejamento efetivo dos gastos? Como será a forma de inves-

timento que você está idealizando? Pensou na % dos lucros que deseja? 

(ibid.). Nesse aspecto, o pesquisador deixa claro que essas questões precisam 

ser respondidas e que, conforme Berbel (2011, p. 29)  
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[...] o engajamento do aluno em relação a novas aprendiza-
gens, pela compreensão, pela escolha e pelo interesse o enga-
jamento do aluno em relação a novas aprendizagens, pela 
compreensão, pela escolha e pelo interesse, é condição es-
sencial para ampliar suas possibilidades de exercitar a liberda-
de e a autonomia na tomada de decisões em diferentes mo-
mentos do processo que vivencia, preparando-se para o exer-
cício profissional futuro. 

 No primeiro encontro presencial, os alunos tiveram a explicação dos con-

ceitos introdutórios, bem como o cenário e os caminhos que iriam percorrer no 

curso de Educação Financeira, houve a necessidade de explicar que ocorreri-

am dificuldades de entendimento em relação ao uso efetivo de recursos finan-

ceiros. Fatos que, portanto, valorizam as relações aluno-professor, professor-

aluno e aluno-aluno e que faz parte do Ensino Híbrido no seu momento off-line. 

Nessa perspectiva de conscientização, a interação foi identificada na Uni-

dade 1 como o principal desafio do curso via redes sociais, para alunos da 

EJA, evidenciado pela quantidade de interações. Posto isso, no Quadro 3.22 

observamos o quantitativo de interação para a questão inicial do curso: “O que 

é educação financeira?” e os conceitos básicos de EF utilizados no cotidiano.  

Quadro 3.22 - Interações Unidade 1 

Participante Quantidade de interação 

Keyse 2 

Fernanda 6 

Jessiara 1 

Giselly 5 

Danny 3 

Ana Maria Ribeiro 1 

Professor 26 

Total 44 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Vale ressaltar que ao falar de interação, resgatamos conceitos básicos 

dos ambientes sociais e virtuais que são formados de participação humana e 

das relações que podem acontecer em ambientes virtuais. Nesse sentido, al-

gumas características foram fundamentais para que houvesse interação, como: 

ser objetivo, estimular a participação de cada aluno, promover exemplos para 

melhorar a compreensão, entre outros elementos necessários para que ocor-

resse a discussão nos comentários do Facebook. 
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No Quadro 3.23 elencamos alguns comentários relacionando esses escla-

recimentos, com a intenção de promover a interação e proporcionar o momento 

de reflexão, criar comentários com objetivo de indicar um único entendimento 

na discussão com os alunos para os eixos centrais.  

Buscamos como apoio nessa análise o trabalho de Santos (2016) indica-

do no Quadro 1.3, que nos afirma que é importante que o pesquisador apre-

sente algumas características. Isso pode ser observado no Quadro 3.23, no 

que diz respeito a tópicos como: Ser objetivo; Estimular os participantes; 

Exemplificar as ações; Ampliar a discussão sem perder o foco. 

Quadro 3.23 – Interações Pesquisador x Keyse  

Código da 
interação 

Texto da interação – tutor 
Ação do media-
dor evidenciada 

 

Pesquisador 
U1-2.3 

Keyse é importante saber em qual posição estamos, 
antes de nos planejarmos. O vídeo é bem explicativo e 
nos faz refletir. Agora, te pergunto: qual seria a estra-
tégia para poupar? Será que no próximo mês você 
consegue poupar 5 % do que ganha mensalmente? 
Se você ganhasse o dobro do seu salário atual, con-
seguiria poupar 10%? 

Ser objetivo; 

Estimular os partici-
pantes; 

Ampliar a discussão 
sem perder o foco. 

Keyse- U1 -
2. 4 

Realmente acho que não, mesmo ganhador o dobro 
acho que também não pelo o simples fato de ser eu 
tenho mais, gastaria mais 

Exemplificar as 
ações; 

Ser objetivo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Notamos que o pesquisador apresenta o panorama do curso e orienta o 

participante no que se refere ao “[...] propósito de aprendizagem sobre educa-

ção financeira, aprender, discutir com os colegas e encontrar saídas individuais 

para que possamos estabelecer relação tranquila entre necessidade e impulso” 

(PESQUISADOR U1- 23.39), de modo a proporcionar e ampliar a discussão 

sem perder o foco. Nesse comentário, percebemos a tentativa de exemplificar 

as ações e estimular os participantes na questão: “[...] utiliza algum fluxo de 

caixa para controlar suas receitas e despesas (entradas e saídas)? ” 

Na Unidade 1 percebemos que o curso pode contribuir, durante a media-

ção nos comentários, com a reflexão acerca do tema de Educação Financeira. 

Sob esse aspecto, procuramos dar instrução direta e fazer perguntas diretas. 

Sugerimos, então, que os alunos explicassem ou elaborassem melhor suas 



118 

 

ideias, promovendo objetividade e o poder de síntese em cada um dos inte-

grantes. Dessa forma, o aluno pode refletir e responder questões como: qual 

seria a estratégia para poupar? Será que no próximo mês você consegue pou-

par 5 % do que ganha mensalmente? Se você ganhasse o dobro do seu salário 

atual, conseguiria poupar 10%?, temas apresentados no vídeo da Unidade. 

No mesmo cenário, seguindo a proposta de Santos (2016) no Quadro 1.4, 

constatamos que ocorreu o estímulo dos participantes, uma vez que o pesqui-

sador pode dar conselhos ou oferecer sugestões; oferecer feedback e congra-

tulações pelas contribuições on-line no prazo máximo de 24 horas; estimular o 

estudante a participar e buscar suas próprias respostas; detectar incidência de 

dúvidas ou desmotivação, como observado no comentário (PESQUISADOR- 

U1-2.3). 

A interação da participante Danny (U1- 2.34) pode ilustrar o momento de 

estímulo feito pelo mediador. Ela realizou a interação sugerindo que identifica 

seu perfil de consumista, reconhecendo sua fragilidade em relação ao tema de 

Educação Financeira e, em seguida, ela retoma e informa que o curso irá pro-

mover apoio em sua trajetória. De tal modo, podemos constatar que Danny 

(U1- 2.34) foi incentivada à aprendizagem por meio da indagação e do diálogo. 

Notamos nesse comentário que a participante pode receber conhecimento por 

meio dessa pesquisa, no que tange à consciência e autonomia em seu dia a 

dia, no uso de recursos financeiros.    

Uma das características da interação, segundo Santos (2016) é estimu-

lar os participantes, dessa forma, o estímulo foi constante, para que houvesse 

interação entre pesquisador e participante.  

Perceber que, algumas características foram usadas durante as intera-

ções, como: Usar ferramenta tecnológica específica para potencializar a 

construção do conhecimento; Utilizar ferramenta que possibilite ao professor 

coletar dados de cada um dos seus alunos para personalizar o ensino e a 

aprendizagem; Permitir que adultos, jovens recebam e transmitam informação 

em uma rede que é atualizada diariamente; Valorizar, as relações aluno-

professor, professor-aluno e aluno-aluno, que fazem parte do ensino híbrido 
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no seu momento off-line e Professor atua como mediador, facilitador e ativa-

dor em diferentes momentos da aula (Quadro 1.2).  

Dessa forma, após a questão sobre “Como você verifica suas entradas e 

saídas, digo seus ganhos e gastos mentalmente? Você realiza algum cálcu-

lo?” a participante ressalta: 

[...] não, eu coloco entradas e saídas, mas às vezes esqueço e 
me perco totalmente. E mesmo quando consigo “anotar tudo”, 
acabo gastando demais e está complicado por que estava em 
meus planos começar a investir esse ano (FERNANDA - U1 
2.7) 

Notamos que a Unidade 1 privilegiou interação entre os participantes de 

forma efetiva, trazendo a eles elementos inerentes à interação para promover a 

conscientização a fim de incentivar a autonomia e a tomada de decisão em sua 

vida financeira. 

Considerado esse cenário de mediação, no encontro presencial, pudemos 

perceber como o pesquisador pode atuar como mediador, facilitador e motiva-

dor (Quadro 1.1) em diferentes momentos. O pesquisador, no papel de profes-

sor, participou do percurso dos alunos com o intuito de garantir que eles tives-

sem conteúdos que trouxessem significados em seu dia a dia, promovendo 

situações que causassem reflexões acerca da análise do comportamento sobre 

suas finanças, conforme demonstrado no Quadro 3.24.  
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Quadro 3.24 – Descrição dos comentários: Pesquisador x Keyse 

Participante Descrição Contribuição para Conscien-

tização 

Pesquisador - 
U1-1.1 

"Você costuma gastar além do orçamen-
to?"  
Deixe seu comentário. 
 

Professor atua como mediador, 
facilitador e ativador em diferen-
tes momentos da aula; 
processo de ensino-
aprendizagem com ênfase às 
situações de sala de aula, em 
que os alunos são ensinados 
pelo professor. 

Keyse - U1-
1.2 

Sim costumo gastar além do que preciso, 
no vídeo o professor cita dois grupos o 01 
é o 02 eu faço parte do grupo 01. 
No meu caso sou a cigarra por que gasto 
além do meu limite, eu sou uma pessoa 
passivo financeiro. 
Eu tenho muita facilidade de gastar hoje é 
Esquecer o amanhã.  
Espero. Pode aprender com o curso a ser 
uma pessoa menos consumista é também 
consegui praneja [planejar] meu futuro. 

Utilizar ferramenta que possibilite 
ao professor coletar dados de 
cada um dos seus alunos para 
personalizar o ensino e a apren-
dizagem. 
 

Pesquisador-
U1-2.3 

Keyse Pellegrini é importante saber em 
qual posição estamos, antes de nos pla-
nejarmos. O vídeo é bem explicativo e 
nos faz refletir. 

Amparar o aluno, promovendo 
feedback especializado. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Observamos que o pesquisador valorizou as relações aluno-professor, 

professor-aluno e aluno-aluno, que fazem parte do Ensino Híbrido no seu mo-

mento off-line. Nesse aspecto, notamos que o pesquisador utiliza ferramentas 

que possibilitem ao professor coletar dados de cada um dos seus alunos para 

personalizar o ensino e a aprendizagem, contribuindo para autonomia do parti-

cipante.  

No que tange aos processos de ensino e de aprendizagem, no Quadro 

3.25, percebemos maior afinidade entre os alunos, dando ao ambiente virtual 

um caráter de proximidade e empatia entre as relações virtuais, isso se deu 

com a mesma ênfase da sala de aula, em que os alunos são ensinados pelo 

professor. Assim, observamos que o professor, em sala de aula, atua como 

mediador, facilitador e motivador em diferentes momentos da aula e ampara o 

aluno, promovendo feedback especializado (Quadro 1.2). 
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Quadro 3.25 – Descrição dos comentários: Pesquisador x Fernanda 
Participante Descrição Contribuição para Conscien-

tização 

 
Pesquisador-

U1-1.1 
 

"Você costuma gastar além do orça-

mento?"       

Deixe seu comentário. 

Processo de ensino-aprendizagem 
com ênfase às situações de sala 
de aula, em que os alunos são 
ensinados pelo professor; 
Usar ferramenta tecnológica espe-
cífica para potencializar a constru-
ção do conhecimento. 

Fernanda - 
U1- 1.9 

Gasto muito além do meu orçamento, 
uso algumas planilhas para tentar me 
organizar e ainda assim deslizo sempre, 
esse curso será incrível pra mim! 

Utilizar ferramenta que possibilite 
ao professor coletar dados de 
cada um dos seus alunos para 
personalizar o ensino e a aprendi-
zagem. 
 

 
Pesquisador-

U1-2-11 
 

Isso é algo para se analisar Fernanda 
Souza, o gasto sem controle pode cau-
sar impacto no orçamento mensal. Mas, 
em se tratando de sua planilha de con-
trole, o que você precisa fazer para me-
lhorar essa organização? Como você 
verifica suas entradas e saídas, digo 
seus ganhos e gastos mensalmente? 
Você realiza algum cálculo? 

Professor atua como mediador, 
facilitador e ativador em diferentes 
momentos da aula. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Observamos que os alunos da EJA possuem suas peculiaridades intrín-

secas a sua maneira de viver, portanto, devemos ter um olhar diferenciado pa-

ra cada estratégia de ensino. O aluno tem contato com a informação por outros 

meios, traz consigo seu conhecimento de mundo, além disso, suas ricas expe-

riências proporcionam a ele uma complexidade de descobertas e anseios e que 

devemos considerar ao longo do curso. Dessa forma, “[...] é importante que o 

aluno se torne um pesquisador e utilizador desses ambientes, fazendo parte, 

assim, de um aprendizado em que é o precursor não somente o professor na 

sala de aula, mas também ele próprio” (FRANCO, 2017, p. 22). Nesse sentido, 

no cenário do Quadro 3.25, notamos que usar ferramenta tecnológica específi-

ca para potencializar a construção do conhecimento é fundamental. 

Conforme apontado na EJA, nosso curso de EF via rede social tem o de-

sejo de perceber que a intenção desse programa (EJA) é tornar o indivíduo 

consciente sobre as questões de EF para ter autonomia e melhorar sua tomada 

de decisão no que se refere a conhecimentos pautados no currículo de ensino 

atual do país. Cumpre ressaltar que a reflexão acerca da compreensão dos 

temas de EF está pautada na ideia de detectar fragilidades, ter habilidade para 



122 

 

tomada de decisão, ter conscientização de modo a melhorar sua autonomia, 

sua participação, seu conhecimento e, consequentemente, sinta-se parte da 

sociedade. 

Nesse cenário, o curso foi criado para que o aluno pudesse pensar em 

criatividade e trabalho coletivo, do mesmo modo, o ensino de EF na EJA foi 

pensado para contribuir expressivamente para a formação de jovens e adultos, 

estes que, por sua vez, buscam escolas que os incitem a construir estratégias 

para resolver problemas, que demonstrem e justifiquem os resultados, que fa-

çam fluir a sua criatividade, estimulem a iniciativa pessoal, o trabalho coletivo e 

a autonomia promovida pela confiança e pela capacidade individual de enfren-

tar desafios (BRASIL, 2002). 

Ainda na busca por conscientização e autonomia, Rodrigues (2018, p. 

13), enfatiza que as metodologias ativas apresentam um benefício para a práti-

ca do professor: “[...] muito mais do que apenas trabalhar com os conteúdos 

previamente estabelecidos no currículo das disciplinas, as metodologias ativas 

auxiliam o educador a desenvolver a autonomia e a curiosidade dos seus alu-

nos”. 

Considerando essa discussão, observamos que o pesquisador propõe re-

flexão para autonomia do participante, inserindo situações dentro do contexto, 

para que ele possa identifica-las no seu cotidiano, conforme o trecho “[...] o 

planejamento de quando e onde gastar é essencial nos dias de hoje, assim, 

não seremos pegos de surpresa” (PESQUISADOR U1-20.33). 

Vale ressaltar que para Diesel, Baldez e Martins (2017, p. 15) 

A metodologia ativa concebe uma oportunidade de harmonizar 
ao aluno uma melhor participação ativa dentro da sala de aula, 
apresentando como resultado (rápido aprendizado), desenca-
deia a formação do senso crítico e da noção de autonomia do 
indivíduo. Ressaltado, também, que os aspectos a autonomia, 
enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a 
ser. Considerando que não ocorre em data marcada, e seguin-
do essa premissa, o sentido que uma pedagogia da autonomia 
tem de estar centrada em experiências estimuladoras da deci-
são e da responsabilidade, vale dizer, em experiências respei-
tosas da liberdade.  
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Contudo, o desafio é cada vez maior quando falamos em promover cons-

cientização para autonomia e desenvolver habilidades de reflexão nos alunos 

da EJA, uma vez que, essa questão apresenta fatores característicos de evolu-

ção do processo de ensino e de aprendizagem, no qual o aluno deve ser prota-

gonista do próprio ensino e possuir autonomia para que esse processo aconte-

ça. 

Na Unidade 2, foi o momento em que houve a análise a partir dos comen-

tários sobre a questão norteadora: “Quanto custa seu cafezinho?” Se cortar 

algum gasto diário, qual seria a porcentagem que iria sobrar do meu salá-

rio? Observamos que o feedback esteve presente em todas as interações no 

ambiente virtual Facebook desta Unidade, conforme os quadros a seguir. 

Nessa ocasião, os participantes puderam refletir e encontrar o seu “cafe-

zinho” diário, aquele gasto que não temos o hábito de mensurar, mas que pode 

causar um problema quando não identificado e controlado. Esse assunto foi 

proposto no vídeo da Unidade 2.  

No Quadro 3.26 observamos a interação da participante Danny (U2-1.11) 

que apresentou a seguinte ponderação: “No meu caso gasto mas [mais] com 

chocolates então fiz a soma olha o tanto que posso economizar”, nesse contex-

to, a participante pode detectar seu “cafezinho”, promovendo sua conscientiza-

ção. Além disso, observamos, também, que por meio de proposta de interação, 

a participante pode utilizar ferramenta que possibilite ao professor coletar da-

dos de cada um dos seus alunos para personalizar o ensino (Quadro 1.2), e 

que caracteriza o Ensino Híbrido. 

Continuando com a reflexão, a participante Danny (U2-1.11) acrescenta 

que: “[...] durante o dia eu sempre faço uma paradinha. As vezes como um 

chocolate, outros um salgado, ou um docinho”. Aqui, a fala dela se caracteriza 

em: Permitir que adultos, jovens recebam e transmitam informação em uma 

rede que é atualizada diariamente (Quadro 1.2). Na sequência, a participante 

acrescenta que: “[...] Apesar de custar pouco, em média R$ 3, eu multiplicar 

por 30 dias dá R$ 90 ao mês e multiplicando por 12, eu vou ter poupado R$ 

1.080 ao ano” (ibid.). Assim, o pesquisador apresenta seu apoio, conforme 
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apresentado no Quadro 3.26 (Pesquisador U2-8.12) e permite o Amparar o 

aluno, promovendo feedback especializado (Quadro 1.2). 

Quadro 3.26 – Descrição dos comentários: Pesquisador x Danny 
Participante Descrição Contribuição para Conscien-

tização 

Pesquisador 
U2- 1.1 

Pessoal, vamos usar este espaço para 
interação. "Quanto custa seu cafézi-

nho"      . Se cortar algum gasto diário, qual 

seria a porcentagem que iria sobrar do 
meu salário? 

Utilizar ferramenta que possi-
bilite ao professor coletar da-
dos de cada um dos seus 
alunos para personalizar o 
ensino e a aprendizagem. 

Danny  U2- 
1.11 

No meu caso gasto mas [mais] com cho-
colates então fiz a soma olha o tanto que 
posso economizar. Durante o dia eu sem-
pre faço uma paradinha. As vezes como 
um chocolate, outros um salgado, ou um 
docinho. Apesar de custar pouco, em mé-
dia R$ 3, eu multiplicar por 30 dias dá R$ 
90 ao mês e multiplicando por 12, eu vou 
ter poupado R$ 1.080 ao ano.  

Permitir que adultos, jovens 
recebam e transmitam infor-
mação em uma rede que é 
atualizada diariamente. 

Pesquisador 
U2-  8.12 

Excelente reflexão, quando identificamos 
algo, que no dia a dia, não custa muito, 
devemos somar e ver quando isso repre-
senta ao longo do mês. Ótimo cálculo. 
Qual seria a estratégia, sem deixar de 
lado seu desejo diário por um doce ou 
salgado? Outra reflexão importante: quan-
to isso representa, em porcentagem %, de 
seu salário mensal? 

Amparar o aluno, promovendo 
feedback especializado 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Considerando esses aspectos na fala da participante Danny (U2-1.11), 

podemos perceber que a “[...] “privação e falta de recursos” que lhes garantam 

a subsistência, a moradia, saúde, segurança, educação é uma situação de vul-

nerabilidade” (PEREIRA, 2019, p. 276), dessa forma, devemos identificar este 

cenário de necessidade e “[...] se não houver uma política pública de incentivo 

à produção e renda, essas pessoas, que não são poucas, adentrarão em uma 

situação de pobreza que beira a zona do desfiliamento” social (ibid.).  

Assim, “[...] refletir sobre a EJA como lugar de inclusão social é condição 

primeira para garantir o direito a essas pessoas a alfabetização, escolarização 

ampla, profissionalização, assistência social, psíquica” entre outros (PEREIRA, 

2019, p. 282). 

Identificamos que os participantes demonstraram ter conhecimento sobre 

Educação Financeira, e, de algum modo, têm conscientização de que precisam 
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ter autonomia para poderem tomar decisão e a possibilidade de agir de forma 

coerente e reflexiva acerca de decisões financeiras diárias. 

Podemos aqui resgatar a atuação do professor, conforme apresentado no 

Quadro 1.1 com a característica “professor como mediador, facilitador e moti-

vador” em que observamos a mudança do perfil do professor, que não se defi-

ne como o único detentor do conhecimento ou o único responsável por transmi-

ti-lo. Na perspectiva das metodologias ativas, o professor atua como mediador, 

facilitador e motivador em diferentes momentos da aula.  

Ao falar de interação, devemos lembrar-nos das estratégias de mediação 

apresentadas por Gondin (2017, p. 23), posto que “[...] esse processo pressu-

põe a existência de um fluxo e de código de comunicação; é um processo sis-

temático de informações que conecta diferentes agentes”, dessa maneira, de-

vemos ressaltar que “[...] para ser aprofundado, pressupõe seletividade nos 

relacionamentos interindustriais e requer a presença de determinado sistema 

de incentivos indutor do processo” (ibid.). 

Vale lembrar que, nessa perspectiva de conscientização, a interação foi 

identificada, novamente na Unidade 2, como um desafio do curso via redes 

sociais, para alunos da EJA, evidenciado pela quantidade de interações. No 

Quadro 3.27 observamos o quantitativo de interação para a questão norteadora 

da Unidade.  

Quadro 3.27 – Interações na unidade 2 - Facebook 

Participante Quantidade de interação 

Keyse 1 

Fernanda 8 

Jessiara 6 

Giselly 1 

Danny 1 

Ana Maria 2 

Milla 0 

Raimundo               4 

Professor 32 

Total 55 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Continuando a Unidade 2, percebemos no Quadro 3.28, por meio da par-

ticipante Giselly (U2-1.14) que interagir na rede, especificamente no curso de 
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EF, é: Permitir que adultos, jovens recebam e transmitam informação em uma 

rede que é atualizada diariamente, conforme  característica do Ensino Híbrido, 

disponível no Quadro 1.2, ao observamos seus comentários, quando ela diz: 

“sempre que tenho gasto 2,00 Comprando ''besteirinhas'' No caso se eu gas-

tasse durante 1 mês sairia o gasto de 60,00 reais e se multiplicar por 12 sairá 

720,00 por ano”. Desta maneira, por meio da ferramenta tecnológica específica 

para potencializar a construção do conhecimento (Quadro 1.2), realizamos a 

interação e conseguimos extrair alguns elementos para conduzir as discussões 

utilizando, por exemplo, a ferramenta tecnológica específica para potencializar 

a construção do conhecimento (Quadro 1.2) denominada Facebook. Demons-

trando, segundo os autores Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015); Bergmann e 

Sams (2018), que é possível realizar cursos via rede social para que haja inte-

ração, relacionando tema, participante e ferramenta tecnológica.  

Quadro 3.28 – Descrição dos comentários: Pesquisador x Giselly 
Participante Descrição Contribuição para Conscien-

tização 

Pesquisador 
U2- 1.1 

Pessoal, vamos usar este espaço para 
interação. "Quanto custa seu cafézi-
nho". Se cortar algum gasto diário, qual 
seria a porcentagem que iria sobrar do 
meu salário? 

Usar ferramenta tecnológica es-
pecífica para potencializar a 
construção do conhecimento. 

Giselly U2-  
1.14 

sempre que tenho gasto 2,00 Com-
prando ''besteirinhas'' No caso se eu 
gastasse durante 1 mês sairia o gasto 
de 60,00 reais e se multiplicar por 12 
sairá 720,00 por ano. 

Utilizar ferramenta que possibilite 
ao professor coletar dados de 
cada um dos seus alunos para 
personalizar o ensino e a apren-
dizagem; 

Permitir que adultos, jovens rece-
bam e transmitam informação em 
uma rede que é atualizada diari-
amente. 

Pesquisador 
U2- 10.15 

Ótima reflexão, é sempre importante 
analisar o quanto o gasto diário repre-
senta ao longo do mês, pois podemos 
antecipar o cálculo e identificar possí-
veis gastos que podem comprometer o 
orçamento. a 

Amparar o aluno, promovendo 
feedback especializado. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Apontamos, aqui, a conscientização da participante (Quadro 3.28), 

quando ela demonstra, por meio da interação na rede social Facebook, que 

identificou seu gasto com “besteira” e que necessita ter maior “controle” sobre 

suas finanças.  
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Em se tratando de vulnerabilidade, podemos ressaltar algumas fragilida-

des encontradas nas falas dos autores na Seção 1.2.2. Além disso, percebe-

mos a grande barreira para voltar a estudar é o pré-conceito que eles estabele-

cem sobre si, a vergonha e, principalmente, a baixa autoestima (SANTOS; PE-

RIPOLLI, 2012, p. 22). 

Já no Quadro 3.29, observamos o participante Raimundo (U2-3.43 e U2-

4.44) e sua participação na discussão, via rede social. Ele apresenta algo pecu-

liar, seu consumo de cigarro, mas enfatiza que é “meu cigarro mais isso estou 

ainda na luta pra parar.” 

Quadro 3.29 – Descrição dos comentários: Pesquisador x Raimundo 
Participante Descrição Contribuição para Conscien-

tização 

Pesquisador 
U2- 1.1 

Pessoal, vamos usar este espaço para 
interação. "Quanto custa seu cafézi-
nho" 

Se cortar algum gasto diário, qual seria 
a porcentagem que iria sobrar do meu 
salário? 

Usar ferramenta tecnológica es-
pecífica para potencializar a 
construção do conhecimento. 

Raimundo U2-  
3.43 e Rai-
mundo  U2-  

4.44 

meu cigarro mais isso estou ainda na 
luta pra parar [...]  E com 5$ um dia um 
que teria 

Utilizar ferramenta que possibilite 
ao professor coletar dados de 
cada um dos seus alunos para 
personalizar o ensino e a apren-
dizagem; 

Permitir que adultos, jovens rece-
bam e transmitam informação em 
uma rede que é atualizada diari-
amente 

Pesquisador 
U2- 27.45 

Esse é uma luta pessoal, precisa ser 
analisado o valor gasto, caso você faça 
a opção em economizar, precisa pen-
sar nesse aspecto.  

Vamos considerar esse valor, diário de 
5 reais.  

Quanto você economizaria em 1 mês? 

Quanto você economizaria em 1 ano? 

Amparar o aluno, promovendo 
feedback especializado. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nesse sentido, o participante acrescenta que “E com 5$ [R$5] um dia um 

que teria” (Raimundo, U2-4.44), enfatizando que “teria” R$ 5,00 por dia de eco-

nomia. Nesse aspecto, observamos que esse comentário permitir que adultos, 
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jovens recebam e transmitam informação em uma rede que é atualizada diari-

amente (Quadro 1.2), identificando, também, seu gasto diário. 

Vale ressaltar que o Pesquisador (U2- 27.45) acrescenta que “Esse é uma 

luta pessoal, precisa ser analisado o valor gasto, caso você faça a opção em 

economizar, precisa pensar nesse aspecto” e que há amparo o aluno, promo-

vendo feedback especializado (Quadro 1.2).  

Identificamos, até esse ponto, que os participantes puderam interagir, se-

guindo a premissa desenhada para o curso e que as discussões proporciona-

ram elementos para reflexão. Com a metodologia ativa, o docente consegue 

propor a ação de problematizar a realidade entre os alunos, buscando o traba-

lho com a reflexão crítica, conforme item “problematização da realidade e refle-

xão”, no Quadro 1.1. 

 Dorneles (2018, p. 69), nos trouxe importantes contribuições quando 

acrescenta que entender “[...] o conceito de inclusão/exclusão é muito comple-

xo e relativo, por se tratar do lugar e dos olhos de quem enxerga esse(s) pro-

cesso(s) e do lugar que o sujeito ocupa em determinado contexto social”. Nes-

sa perspectiva, podemos apontar a vulnerabilidade dos alunos da EJA, desta-

cados em nossa trajetória da pesquisa. 

Ainda na Unidade 2, observamos que o Pesquisador (U2-23.36) traz moti-

vação para a participante e acrescenta uma sugestão para que ela faça “[...] o 

cálculo no site sugerido no vídeo e veja as opções de retorno desse investi-

mento, as taxas. Aguardo sua simulação.” Dessa maneira, a participante volta 

com sua contribuição realizada no website indicado. Como retorno, temos a 

participante Fernanda (U2- 7.35) apresentando que “é exatamente o valor que 

penso em investir durante 2 anos”. 
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Figura 3.2 – Fernanda (U2-8.37) 
Fonte: Rede Facebook14 – Curso de Educação Financeira 

Nesse comentário, a participante pode apresentar seu sonho, reflexão 

sobre o tema de EF, bem como seu planejamento em busca da realização dos 

sonhos. 

Na Unidade 3, pudemos perceber que a discussão entre pesquisador e 

os participantes apresentaram melhores reflexões acerca de Educação Finan-

ceira. A interação se aproximou das reflexões sobre o tema: Planejamento 

financeiro, e a questão norteadora foi: "qual a sua condição financeira atual 

e em qual a condição financeira que você quer chegar? No Quadro 3.30 

observamos as interações realizadas por cada participante para que nossos 

objetivos fossem atingidos.  

Quadro 3.30 – Interações na unidade 3 - Facebook 

Participante Quantidade de interação 

Keyse 0 

Fernanda 1 

Jessiara 3 

Giselly 1 

Danny 9 

Ana Maria 9 

Milla               1 

Raimundo               0 

Professor 33 

Total 57 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

14 https://www.Facebook.com/events/385364328956662/ 

https://www.facebook.com/events/385364328956662/
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No Quadro 3.31 notamos que a participante Ana Maria (U3-1.22) nos 

permitiu identificar uma aproximação maior da conscientização adquirida com o 

curso, quando ela reforça que: “A minha situação não está do geito [jeito] qui 

[que] eu quero mais [mas] tá dando de passa mais estou a procura de melhori-

as”. A aluna enfatiza sua situação real de vida e que, com a reflexão adquirida 

no curso de Educação Financeira, via rede social, agora, ela pode ter a tomada 

de decisão adequada, conforme as reflexões apresentadas durante a discus-

são na rede social. 

Quadro 3.31 – Descrição dos comentários: Pesquisador x Ana Maria 
Participante Descrição Contribuição para 

Conscientização 

Pesquisador 
U3 - 1.1 

Vamos refletir: "qual a sua condição financeira 
atual e em qual a condição financeira que você 
quer chegar??? Deixe abaixo seu comentário. 

Usar ferramenta tecnoló-
gica específica para po-
tencializar a construção 
do conhecimento 

Ana Maria U3 
- 1.22 

A minha situação não está do geito [jeito] qui 
[que] eu quero [mas] mais tá dando de passa 
mais estou a procura de melhorias 

Utilizar ferramenta que 
possibilite ao professor 
coletar dados de cada um 
dos seus alunos para 
personalizar o ensino e a 
aprendizagem 

Pesquisador 
U3 - 12.23 

sim, nem sempre as coisas são como pensa-
mos, mas sempre podemos mudar nosso ce-
nário. Em se tratando de planejamento, você 
assistiu ao vídeo, qual o seu planejamento 
para conseguir recursos para conquistar os 
desejos? 

Amparar o aluno, promo-
vendo feedback especiali-
zado. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

É importante ressaltar que, em se tratando de vulnerabilidade, o curso 

pode despertar em cada participante a conscientização sobre a vida financeira, 

pois temos como premissa aspectos relacionados ao estudante, dado que este 

está no cerne dos processos de ensino e de aprendizagem. Assim, a meta de 

aprender com as metodologias ativas proporciona desafios aos alunos, em ra-

zão de se tornam responsáveis pela sua aprendizagem, conforme a caracterís-

tica “Aluno como centro do ensino e de aprendizagem” no Quadro 1.1.  

Dessa maneira, alguns conceitos são fundamentais para o entendimento 

do cenário em que estamos observando, como a contribuição de Pereira (2019, 

p. 274) na qual aponta que “[...] essas pessoas foram propositalmente esqueci-

das nas parcas políticas de inserção e integração em EJA, porque eram ações 

para os menos excluídos e que, mesmos assim, não lograram o êxito pretendi-



131 

 

do pelo Estado”, considerando essa constatação, podemos refletir sobre “[...] 

quanto à erradicação do analfabetismo entre a população adulta, a história da 

Educação de Adultos não nos deixa mentir” (ibid.) e que ainda persiste em 

nossa sociedade. 

Quadro 3.32 – Descrição dos comentários: Pesquisador x Ana Maria  
Participante Descrição Contribuição para Conscien-

tização 

Pesquisador 
U3- 1 .1 

Vamos refletir: "qual a sua condição 
financeira atual e em qual a condição 

financeira que você quer chegar???       

Utilizar ferramenta que possibilite 
ao professor coletar dados de 
cada um dos seus alunos para 
personalizar o ensino e a apren-
dizagem; 

Permitir que adultos, jovens rece-
bam e transmitam informação em 
uma rede que é atualizada diari-
amente 

Ana Maria  
U3- 2.24 

e consegui um trabalho e terminar 
meus estudos para mim consegui mi-
nhas conquistas 

Usar ferramenta tecnológica es-
pecífica para potencializar a 
construção do conhecimento 

Pesquisador 
U3-13.25 

entendo, mas em seu planejamento, 
qual a porcentagem que precisa eco-
nomizar, para conquistar seus objeti-
vos? Seria 20%, 30% ou 50% da recei-
ta mensal? 

Amparar o aluno, promovendo 
feedback especializado. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Podemos agora voltas à participante Ana Maria (U3- 2.24), que no Quadro 

3.32, comenta: “e consegui um trabalho e terminar meus estudos para mim 

consegui [conseguir] minhas conquistas”, a partir da fala dela, observamos o 

uso da ferramenta tecnológica específica para potencializar a construção do 

conhecimento (Quadro 1.2), elementos considerados pelos autores na consta-

tação do Ensino Híbrido. 

Notamos que o fator motivação, resgatado na fala da participante (Quadro 

3.31), quando o pesquisador reforça a necessidade de a participante fornecer 

melhor resposta, foi dado por meio do “feedback especializado”, pois ocorreu a 

tentativa do resgate para a discussão no sentido de não perder o foco do racio-

cínio, em relação a pergunta inicial.  

Em se tratando de motivação, entendemos que, de acordo com a contri-

buição de Pereira (2016, p. 278), esses “[...] sujeitos da EJA que estão, concre-



132 

 

tamente, vivendo em situações desumanas, entender as situações é o primeiro 

passo para instituir uma educação humanizadora.” 

Vale enfatizar que, alguns aspectos indicados neste recorte, encontrados 

nas falas dos participantes desta Unidade, podem contribuir para o resultado 

da pesquisa, de modo a destacar que cada interação teve o seu significado, a 

sua devida atenção e, sobretudo, fez sentido na vida de cada participante, con-

forme mostraremos nos comentários da Unidade 5. 

Na Unidade 4, a reflexão foi com as questões norteadoras: Vamos 

aprender sobre conquistar Sua Liberdade Financeira? Vamos aprender 

mais sobre propor liberdade financeira, poupar ou investir? Nesta Unidade 

pudemos identificar a evolução de cada participante em relação ao tema de 

Educação Financeira, bem como seu hábito de discutir sobre temas relaciona-

dos a esse assunto e, por fim, apresentar possibilidades de melhorias na cons-

cientização para uma tomada de decisão coerente.  

Quadro 3.33 – Interações na unidade 4 - Facebook 

Participante Quantidade de interação 

Keyse 1 

Fernanda 0 

Jessiara 1 

Giselly 1 

Danny 6 

Ana Maria 6 

Milla 0 

Raimundo 0 

Professor 17 

Total 32 

Fonte: Elaborado pelo autor 

No Quadro 3.33 observamos as interações dos participantes, que, assim 

como em um curso presencial, tivemos alguns participantes ausentes. 

Na Unidade 4, discutimos as seguintes indagações: Como conquistar 

Sua Liberdade Financeira? Como aprender mais sobre propor liberdade finan-

ceira, poupar ou investir? Dessa maneira, a reflexão pairou sobre o investimen-

to: Gastar tudo, não gastar nada ou colocar o dinheiro para trabalhar para nós? 
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Reparamos que os participantes não possuíam muita experiência sobre 

o “pensar em investir”, considerando suas necessidades e fragilidades expos-

tas na Seção 1.2.2, vimos que essa reflexão ficou muito no planejamento futu-

ro. Pudemos identificar esse aspecto no comentário da participante Ana Maria 

(U4-2.2), no Quadro 3.34, em que reforça: “tenho muita dificuldade pra guardar 

dinheiro”. Neste momento, observamos que conseguimos permitir que adultos, 

jovens recebam e transmitam informação em uma rede que é atualizada diari-

amente (Quadro 1.2), conforme apresenta a literatura. 

Ainda no Quadro 3.34, pudemos observar, também, que com a metodolo-

gia ativa, o docente consegue propor a ação de problematizar a realidade entre 

os alunos, buscando o trabalho com a reflexão crítica, tópico “problematização 

da realidade e reflexão” do Quadro 1.1. 
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Quadro 3.34 – Descrição dos comentários: Pesquisador x Ana Maria  
Participante Descrição Contribuição para Conscien-

tização 

Pesquisador 
U4- 1.1 

Caros, vamos refletir? Assistam o ví-
deo o que acharam do vídeo? Vamos 
aprender sobre conquistar Sua Liber-
dade Financeira?  

 

Usar ferramenta tecnológica es-
pecífica para potencializar a 
construção do conhecimento 

Ana Maria U4- 
2.2 

tenho muita dificuldade pra guardar 
dinheiro 

Permitir que adultos, jovens rece-
bam e transmitam informação em 
uma rede que é atualizada diari-
amente; 
Utilizar ferramenta que possibilite 
ao professor coletar dados de 
cada um dos seus alunos para 
personalizar o ensino e a apren-
dizagem. 

Pesquisador 
U4- 3.4 

o pensamento de reduzir os gastos 
mensais é fundamental para que pos-
samos colocar o dinheiro para traba-
lhar para nós. O que achou do vídeo? 
Quais são seus exemplos de compras 
e gastos? Consegue guardar 5% do 
seu orçamento? 

Amparar o aluno, promovendo 
feedback especializado 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Neste momento, é importante resgatar a necessidade da participante do 

Quadro 3.34, aluna da EJA, em que está no centro do processo de ensino e de 

aprendizagem, conforme Quadro 1.1, pois eles se tornam responsáveis pela 

sua aprendizagem. 

Considerando estes aspectos de interação e de Ensino Híbrido, devemos 

resgatar o item Inovação, o qual se destaca por não ser uma tarefa simples, 

porém, quando pensamos em metodologia ativa, é comum que a palavra ino-

vação acompanhe o trabalho em sala de aula, visto que o docente necessita se 

afastar da abordagem mais clássica, em que seu papel é apenas de transmis-

sor do conhecimento. Dessa forma, inovar, no cenário das metodologias ativas, 

é procurar trazer sempre o novo para a sala de aula, é ser criativo, é inverter o 

modo de ver o aprendizado, é procurar novas formas de mediar os educandos 

nos processos de ensino e de aprendizagem, conforme o Quadro 1.1.  

Dessa maneira, o Pesquisador (U4-3.4), no Quadro 3.34, questiona a par-

ticipante: “O que achou do vídeo? Quais são seus exemplos de compras e gas-
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tos? Consegue guardar 5% do seu orçamento? Promovendo, portanto, a am-

pliação da reflexão inicial.  

O Quadro 3.35 apresenta recorte dos comentários da participante Danny 

(U4- 1.7) que apresenta o seguinte comentário: “Achei muito interessante o 

vídeo é [e] no momento estou poupando gasta [gastar] estou gastando o que 

preciso é [e] pagando algumas contas para poder guarda [guardar] alguma 

renda extra”. Notamos que a participante refletiu sobre sua vida financeira e 

identificou possibilidades de planejamento para o futuro, na conscientização 

para tomada de decisão. 

Quadro 3.35 – Descrição dos comentários: Pesquisador x Danny 
Participante Descrição Contribuição para Conscien-

tização 

Pesquisador 
U4- 1.1 

Caros, vamos refletir? Assistam o ví-
deo o que acharam do vídeo? Vamos 
aprender sobre conquistar Sua Liber-
dade Financeira?  

 

Usar ferramenta tecnológica es-
pecífica para potencializar a 
construção do conhecimento 

Danny - U4- 
1.7 

Achei muito interessante o vídeo é [e] 
no momento estou poupando gasta 
[gastar] estou gastando o que preciso é 
[e] pagando algumas contas para po-
der guarda [guardar] alguma renda 
extra 

Permitir que adultos, jovens rece-
bam e transmitam informação em 
uma rede que é atualizada diari-
amente; 
Utilizar ferramenta que possibilite 
ao professor coletar dados de 
cada um dos seus alunos para 
personalizar o ensino e a apren-
dizagem. 

Pesquisador devemos entender e identificar como 
podemos ter maior rendimento de nos-
sas economias. Pensando nisso, como 
podemos colocar nosso dinheiro para 
trabalhar para nós? 

Amparar o aluno, promovendo 
feedback especializado 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Verificamos, também, que foi possível utilizar ferramenta que possibilite 

ao professor coletar dados de cada um dos seus alunos para personalizar o 

ensino conforme apresentado no Quadro 1.2, característica do Ensino Híbrido. 

Vale ressaltar que, identificamos a problematização da realidade dos par-

ticipantes buscando sua reflexão, como apresentado no Quadro 1.1, e que tem 

como premissa a metodologia ativa, docente consegue propor a ação de pro-

blematizar a realidade entre os alunos, buscando o trabalho com a reflexão 

crítica. 
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Pereira (2016, p. 290), afirma que é fundamental resgatar “[...] o sentido 

de inclusão social da EJA quando abre possibilidade de trabalhar com os mais 

pobres dos pobres, recuperando nestes o sentido de pertencimento do sujeito” 

considerando, portanto, os jovens e adultos, “[...] nas suas relações mais am-

plas com a comunidade, percebendo seu potencial de transformação” (ibid.), 

potencializando a conscientização estes alunos para tomada de decisão.  

O Quadro 3.36 demonstra novamente a participante Danny (U4-5.14) que 

nos traz rica reflexão acerca do tema de EF:   

Se a pessoa optar por ter uma renda mensal maior que R$ 10 
mil é só aplicar o valor na conta: o valor que deseja ter por mês 
quando se quer investir dividido pelo 0,4% (remuneração do 
IPCA+2050 atualizada além da correção da inflação) e o resul-
tado é o valor que você precisa ter investido para manter uma 

boa qualidade de vida sem ter que trabalhar. 
 

Identificamos, nesse ponto, que a participante considerou todas as aná-

lises vistas nos vídeos disponibilizados a partir da Unidade 1. Ela buscou mais 

informações sobre investimentos e resgatou elementos aprendidos em outras 

ocasiões de seus estudos. Salientamos que oferecemos a possibilidade de que 

adultos, jovens recebam e transmitam informação em uma rede que é atualiza-

da diariamente (Quadro 1.2). 

É importante ressaltar a autonomia na argumentação e na conscientiza-

ção para tomada de decisão, elementos constantes no Quadro 1.1:  

A metodologia ativa concebe uma oportunidade de harmonizar 
ao aluno uma melhor participação ativa dentro da sala de aula, 
apresentando como resultado, desencadeia a formação do 
senso crítico e da noção de autonomia do indivíduo. Ressalta-
do, também, que os aspectos a autonomia, enquanto amadu-
recimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Considerando 
que não ocorre em data marcada, e seguindo essa premissa, o 
sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar centra-
da em experiências estimuladoras da decisão e da responsabi-
lidade, vale dizer, em experiências respeitosas da liberdade. 
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Quadro 3.36 – Descrição dos comentários: Pesquisador x Danny  
Participante Descrição Contribuição para 

Conscientização 

Pesquisador 
U4- 1.1 

Caros, vamos refletir? Assistam o vídeo o 
que acharam do vídeo? Vamos aprender 
sobre conquistar Sua Liberdade Financeira?  

Usar ferramenta tecnológi-
ca específica para potenci-
alizar a construção do co-
nhecimento. 

Danny  U4 - 
5.14 

Se a pessoa optar por ter uma renda mensal 
maior que R$ 10 mil é só aplicar o valor na 
conta: o valor que deseja ter por mês quando 
se quer investir dividido pelo 0,4% (remune-
ração do IPCA+2050 atualizada além da cor-
reção da inflação) e o resultado é o valor que 
você precisa ter investido para manter uma 
boa qualidade de vida sem ter que trabalhar. 

Permitir que adultos, jovens 
recebam e transmitam in-
formação em uma rede que 
é atualizada diariamente. 

Danny U4 - 
6.15 

Para ficar mais claro: renda desejada dividida 
pela remuneração mensal do título = quantia 
necessária para ter essa renda no futuro. O 
resultado passa a ser seu objetivo financeiro. 

Utilizar ferramenta que 
possibilite ao professor 
coletar dados de cada um 
dos seus alunos para per-
sonalizar o ensino e a 
aprendizagem. 

Pesquisador 
U4 - 9.17 

parabéns, você foi além do proposto. é impor-
tante saber essa relação de investimentos e 
influenciar nossos familiares. Você acredita 
que se investimos de forma consciente ao 
longo da vida podemos ter um futuro só com 
os investimentos e resultados deles? Quanto 
tempo devemos investir e quanto devemos 
investir? 

Amparar o aluno, promo-
vendo feedback especiali-
zado 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Outros aspectos a serem enfatizados, no Quadro 3.36, vistos na rede so-

cial Facebook, foi quando a participante Danny (U4 - 6.15) diz: “Para ficar mais 

claro: renda desejada dividida pela remuneração mensal do título = quantia ne-

cessária para ter essa renda no futuro. O resultado passa a ser seu objetivo 

financeiro”. Essa discussão fez a participante utilizar ferramenta que possibilite 

ao professor coletar dados de cada um dos seus alunos para personalizar o 

ensino (Quadro 1.2). Além disso, ela nos possibilitou observar sua reflexão e a 

constatação de conscientização acerca do tema de EF. 

Nesse sentido, devemos resgatar aspectos que nos permitam aproximar o 

desejo destes alunos em investir recursos financeiros, mesmo estando em si-

tuação de baixa renda, para o planejamento para o futuro. Assim, Pereira 

(2016) afirma que “[...] é uma situação de vulnerabilidade que, se não houver 

uma política pública de incentivo à produção e renda, essas pessoas, que não 

são poucas, adentrarão em uma situação de pobreza que beira a zona do des-

filiamento” social. 
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A Unidade 5 do curso de Educação Financeira aconteceu, novamente, 

em momento presencial e virtual, sendo que a parte presencial foi destinada 

para o fechamento do curso, feedback final a partir dos dados coletados no 

ambiente virtual. Neste momento, observamos e registramos suas impressões 

do ambiente virtual Facebook, na rede social, caracterizando assim, o Ensino 

Híbrido. Consideramos aqui o Ensino Híbrido que consiste em pensar a educa-

ção como, sendo “[...] misturada, híbrida, sempre combinou vários espaços, 

tempos, atividades, metodologias e públicos” (MORAN, 2015, p. 27). 

Na ocasião do momento presencial tivemos a possibilidade de resolver 

soluções para alguns problemas financeiros, discutir o tema de Educação Fi-

nanceira e apontar a impressão geral sobre o curso via rede social. 

No último encontro presencial tivemos a participação de Danny, Keyse, 

Ana Maria, Jessiara, Raimundo e Fernanda. Propusemos uma atividade: uma 

solução para um problema financeiro que seria o seguinte: 

Quadro 3.37 – Atividade presencial   
Abaixo, temos um demonstrativo de conta corrente: 

Quanto ele pagará de juros, se “cobrir” o cheque especial após 30 dias? 

CONTA CORRENTE 

   SALDO DA CONTA                                                                 200,00 D 

ENCARGOS FINANCEIROS CHEQUE ESPECIAL 

  TAXA DE JUROS DO MÊS: 

                                                                        8,94% A.M.  
Fonte: Elaborado pelo autor 

A participante Danny realizou os cálculos (Figura 3.3) apresentando o va-

lor dos juros, como sendo R$17,88 e abaixo o resultado, “Ele pagará 217,00”. 

Demonstrando a somatória de R$200,00 + o valor dos juros R$ 17,88= 217,00, 

se esquecendo dos 0,88 centavos. 
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Figura 3.3 – Resultado de atividade – participante Danny    

Fonte: Curso de Educação Financeira 

Já a participante Jessiara apresenta sua “fórmula” (Figura 3.4), sendo: 

“200x 08,94%” e na sequência encontra R$17,88 de juros. Como a atividade foi 

presencial, após essa reflexão, houve a discussão a fim de captar se todos en-

tenderam a proposta da atividade, o cálculo realizado e a reflexão sobre os ju-

ros que acrescidos em cada produto. 

 
Figura 3.4 – Resultado de atividade – participante Jessiara 

Fonte: Curso de Educação Financeira 

Outra atividade solicitada na ocasião do encontro presencial foi: 

Imagine que você faz um depósito de R$ 400,00 na poupança, com ren-

dimento de 0,5% ao mês.  

a) Qual será o saldo após 30 dias? Qual cálculo você faria? 

 

b) Qual será o saldo após 60 dias? Qual cálculo você faria? 

Observamos, conforme Figura 3.5 e Figura 3.6, que os participantes reali-

zaram a atividade proposta e que indicaram as respostas, como solicitado. Vale 

ressaltar que a discussão acerca da atividade, na consolidação dos saberes, 

ao final do encontro, pode nos proporcionar reflexão, pois, além das respostas 
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solicitadas, surgiu a opção c, como uma sequência dos cálculos solicitados na 

opção a e b. 

 
Figura 3.5 – Resultado de atividade 2 – participante Jessiara 

Fonte: Rede Facebook15 – Curso de Educação Financeira 

Notamos que houve conscientização por intermédio do curso de Educa-

ção Financeira, uma vez que foi possível notar vários momentos de reflexão 

sobre os temas abordados ao longo das cinco unidades. Neste momento res-

gatamos a ideia de que “[...] o aprendizado e a aplicação de conhecimentos 

práticos de educação financeira podem contribuir para melhorar a gestão de 

nossas finanças pessoais, tornando nossas vidas mais tranquilas e equilibra-

das sob o ponto de vista financeiro” (BRASIL, 2013, p. 9).  

Desse modo, no Ensino Híbrido, o desafio se destaca, pois conforme o 

indivíduo muda as suas necessidades mudam, se fazendo necessário aperfei-

çoar ainda mais a interação os momentos presencias, e para que o momento 

on-line possa ter relação estreita e atraente com o tema a ser aplicado em sala 

de aula. 

 
Figura 3.6 – Resultado de atividade 2 – participante Raimundo 

Fonte: Curso de Educação Financeira 

 

15 https://www.Facebook.com/events/385364328956662/ 

https://www.facebook.com/events/385364328956662/
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No momento que reservamos para discussão do tema de Educação Fi-

nanceira, notamos que os participantes acharam relevante adquirir conheci-

mentos sobre Educação Financeira na escola, pois todos os, presentes no 

momento, indicaram essa constatação. 

Outro ponto que tivemos todas as respostas positivas quando questionam 

se consideram importante que a família possua o hábito de poupar. Sobre essa 

conscientização, notamos que, agora, há reflexão para as próximas compras, 

em seu consumo diário, por exemplo. 

Já quando questionamos, “quando saem às compras, você e sua família 

têm o hábito de fazer levantamento ou pesquisa de preços antes de efetuar a 

compra?” Novamente, tivemos todas as aprovações em relação à reflexão para 

tomada de decisão. Enfatizaram que há necessidade de planejamento prévio, 

como visto nos vídeos.  

Assim, as impressões sobre a Unidade 5 superou as expectativas do pes-

quisador, uma vez que houve entendimento e que apesar das limitações dos 

participantes, cada um pode contribuir com aquilo que possui de informação, 

conhecimento e experiência de vida. 

Notamos, então, que os aspectos mais significativos sobre a temática de 

EF para os alunos foram as discussões, os vídeos, a possibilidade de interação 

e de diálogo aberto sobre assuntos de Educação Financeira, via rede social 

Facebook. As interações do ambiente virtual possibilitaram suprir as possíveis 

expectativas sobre o tema do curso. Já em relação à conscientização, verifica-

mos que, ao longo do curso, principalmente, na Unidade 5, o curso trouxe 

grande influência na conscientização e reflexão gerada em todas as futuras 

compras que os participantes realizarão. Assim, as demais Unidades do curso 

puderam colaborar para o “pensar” no dia a dia sobre temas de controle dos 

gastos, consumo consciente e investimentos.  

3.3 Contributos da rede social Facebook  

Apesar de não ser um de nossos objetivos, tínhamos a finalidade de refle-

tir sobre o potencial da rede social Facebook e os contributos que essa Rede 
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Social pode fornecer para apoiar cursos, tais como o nosso curso de Educação 

Financeira para os alunos da EJA.  

São várias as ferramentas disponíveis no Facebook e que podem ser 

usadas para promover melhor interação e mediação, conforme apresentado no 

Quadro 1.7. Observamos que o pesquisador criou um evento para convidar 

seus participantes para uma aula inaugural, conforme Figura 3.5. Nessa ótica, 

sabemos que “[...] o uso de funcionalidades como Grupos e Eventos tem des-

taque na literatura, dadas as possíveis semelhanças com as funcionalidades 

disponíveis nas salas de aula virtuais dos AVA” (FERREIRA; BOHADAN, 2014, 

p.  257). Assim, o recurso do Facebook, de criação de eventos para o grupo, 

está ligado a uma das etapas do projeto, a qual deve ser acessada no decorrer 

do curso ou que necessita da confirmação da participação dos membros. 

Nesse sentido, em relação à criação de eventos, há um recurso disponível 

no Facebook para essa divulgação aos participantes. Notamos que essa ferra-

menta pode ser usada para convidar e lembrar os participantes sobre qualquer 

tipo de evento, e que o alcance (visualização pelo membro) é efetivo, conforme 

Figura 3.5.  
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Figura 3.5 – Criação de evento – convite de aula inaugural    
Fonte: Rede Facebook16 – Curso de Educação Financeira 

 

Em se tratando das contribuições que o Facebook, considerando seu ape-

lo midiático e a facilidade de acesso,  pode trazer para o curso de Educação 

Financeira, compreendemos que a opção denominada “Enquete” pode ser útil 

para identificar diversas questões em que os participantes podem escolher sua 

opção de resposta.  

A enquete proposta para esse curso apresentou a seguinte questão: Co-

mo será minha dedicação durante o curso? De tal modo, na observação dos 

participantes, entendemos que, ao entrar no Curso de Educação Financeira, 

eles deveriam responder a uma enquete (Figura 3.6) sobre como seria sua de-

dicação durante o curso, instrumento posposto para influenciá-los positivamen-

te em suas interações. Nesse aspecto, na opção “Enquete” disponível no Fa-

cebook para os participantes do curso de EF, eles escolheram a opção deseja-

 

16 https://www.Facebook.com/events/385364328956662/ 

https://www.facebook.com/events/385364328956662/
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da, conforme disponibilidade, respondendo prontamente as reflexões sugeri-

das.  

A Enquete pode promover maior fluxo de interações entre o pesquisador 

e os participantes, de forma a suscitar suas reflexões acerca das situações fi-

nanceiras do cotidiano, desse modo, essa opção torna-se importante para a 

pesquisa no que tange à criação de perguntas dentro do curso de Educação 

Financeira (CHAGAS; LINHARES, 2014). 

 
Figura 3.6 – Enquete 

Fonte: Rede Facebook17 – Curso de Educação Financeira 

Com a enquete, compreendemos que a maioria dos participantes disse 

que estavam com sua dedicação em nível de entusiasmo, de tal maneira que 

queriam aprender mais sobre Educação Financeira.  

Durante a Unidade 1, pudemos perceber que houve pouco acesso (no 

início) por parte dos participantes para postagem de comentários, porém, as 

interações ocorreram, em sua maioria, entre os participantes com o pesquisa-

dor. Na perspectiva do pesquisador, nos Quadros (3.34; 3.35 e 3.36), apresen-

 

17 https://www.Facebook.com/groups/cursoef/ 

https://www.facebook.com/groups/cursoef/


145 

 

tamos as relações de interações que refletem o resultado desejado para a pes-

quisa, permitindo que o pesquisador participe e guie o participante para o ca-

minho esperado da pesquisa, percorrendo o caminho para a autonomia. 

No Quadro 3.37 observamos a interação e a ação do participante e do 

pesquisador.  A participante Danny (U1-3.38) relata que, após o início do curso, 

começou “[...] a refletir , agora gasto menos é , estou conseguindo pagar algu-

mas contas atrasadas já estão em dia é até o final desse curso quero aprender 

mas...”, identificamos, assim, sua participação no desenvolvimento de comen-

tários baseado na questão proposta pelo pesquisador e observamos, também, 

seu desenvolvimento nos comentários sobre qualquer publicação-escritos, cri-

térios idealizado por Guimarães (2018) apresentado no Quadro 1.5. 

Quadro 3.38 – Contribuições do Facebook 

Código da 
interação  

Texto da interação - Participante Contribuições do Facebook 

Danny 
U1-3.38 

 

Depois que comecei fazer esse curso 
comecei a refletir, agora gasto menos é, 
estou conseguindo pagar algumas con-
tas atrasadas já estão em dia é até o 
final desse curso quero aprender mas.. 

Comentários sobre qualquer 
publicação-escritos, vídeos ou 
imagens, o que favorece a cria-
ção de um ambiente de debates 
e discussões ou simplesmente 
expressar a sua opinião sobre o 
assunto publicado; 
 
Participar de enquetes; 
 
Publicação no grupo, promo-
vendo empatia. 

Código da 
interação  

Texto da interação - Pesquisador Contribuições do Facebook 

Pesquisador- 
U1-23. 39 

Esse é o propósito, aprendizagem so-
bre educação financeira, aprender, 
discutir com os colegas e encontrar 
saídas individuais para que possamos 
estabelecer relação tranquila entre ne-
cessidade e impulso, ao pensar em 
comprar algo. Nessa relação, você utili-
za algum fluxo de caixa para controlar 
suas receitas e despesas (entradas e 
saídas)? 

Os participantes desenvolveram 
comentários baseado, em ví-
deos e nas questões propostas; 
 
Desenvolver comentários sobre 
qualquer publicação-escritos;  

 
Retirar dúvidas por chat e parti-
cipar de debates em tempo real. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nesse sentido, ainda no Quadro 3.38, por meio da interação da Danny 

(U1-3.38), constatamos que essa interação aconteceu, pois, a participante pu-

blicou algum comentário no grupo, promovendo empatia. Continuando com a 

análise das interações dos participantes, no desejo de identificar a contribuição 
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da rede social Facebook, o Quadro 3.38, demonstra que essa contribuição 

aconteceu e que o pesquisador evidenciou a necessidade de instigar os co-

mentários para ampliar as discussões e reflexão. 

Quadro 3.39 – Contribuições do Facebook 

Código da 
interação  

Texto da interação - Participante Contribuições do Facebook 

Danny- 
U1- 2.34 

Meu perfil é de consumista rs , mas 
com a ajuda do curso financias , vou ser 
mas econômica rs.. 

Desenvolver comentários sobre 
qualquer publicação -escritos; 

Os participantes desenvolveram 
comentários baseado, em ví-
deos e nas questões propostas 
pelo pesquisador.  

Código da 
interação  

Texto da interação - Pesquisador Contribuições do Facebook 

Pesquisador- 
U1-22.35 

 

Entendo. A conscientização, nesse 
momento, é fundamental. É você co-
nhece alguém com perfil diferente? 
Como a pessoa controla o gasto? Jes-
siara Azevedo e você, como se define? 

Desenvolver comentários sobre 
qualquer publicação-escritos.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

O Quadro 3.39 apresenta o comentário de Danny (U1- 2.34), a partici-

pante comenta: “meu perfil é de consumista, mas com a ajuda do curso finan-

cias [...]”, nesse relato percebemos que a participante consegue identificar seu 

perfil relacionando-o com o vídeo proposto, nesse sentido, conseguimos de-

senvolver comentários sobre qualquer publicação-escritos em que os partici-

pantes desenvolvem comentários baseados, em vídeos e nas questões propos-

tas pelo pesquisador e nas possibilidades desenhadas nas pesquisas de Fran-

co (2017); Diesel, Baldez e Martins (2017) e Guimarães (2018) no Quadro 1.5. 
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Quadro 3.40 – Contribuições do Facebook 

Código da 
interação  

Texto da interação – Participante 
Contribuições 
do Facebook 

Danny U1- 

1.32 

economia vive em ciclos, ciclos de prosperidade que 
se alternam com ciclos de recessão. 
O momento, pois, é de recessão, e requer, pois, 
atitudes e comportamentos compatíveis com as cir-
cunstâncias do momento. Embora estejamos viven-
do o “inverno” da fábula da cigarra e da formiga, 
ainda é possível agir com o comportamento de for-
miga. E por isso tevemos  
estabelecendo um limite máximo de despesas para 
cada item do orçamento doméstico. Se sua média 
mensal de gastos com compras de supermercado 
tem sido de R$ 1,5 mil, estipule, para os próximos 
meses, uma meta mensal de gastos de R$ 1,3 mil. 

Pesquisas de preços voltaram a ser mais importan-
tes do que nunca. Se você está acostumado a cortar 
cabelo num local que cobra R$ 40, veja se existe 
alternativas mais baratas em outros locais que lhe 
cobrem um menor valor. 

Metodologias em 
que se usam ví-
deos, assistir, pau-
sando e copiando o 
conteúdo de acor-
do com sua veloci-
dade;  
 
O professor atua 
como mediador, 
facilitador e ativa-
dor em diferentes 
momentos da aula. 
 
 

 

 

Código da 
interação  

Texto da interação – Pesquisador 
Contribuições 
do Facebook 

Pesquisador 
U1-20.33 

Muito bem Danny Alves o planejamento de quando e 
onde gastar e essencial nos dias de hoje, assim, não 
seremos pegos de surpresa. A educação financeira 
pode nos conduzir a ter ótimos frutos no futuro. O 
vídeo nos traz o perfil de consumidor, sendo tomador 
de recurso e o investidor. Qual seria o seu perfil e 
por quê? Você conhece alguém com o perfil diferen-
te do seu? Como ele é no dia a dia? 

Autonomia; 
 
Todas as dúvidas 
foram retiradas 
baseadas nos co-
mentários deixa-
dos; 
 
Desenvolver co-
mentários sobre 
qualquer publica-
ção -escritos. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Já o Quadro 3.40 nos traz outro relato da participante Danny (U1- 1.32), 

em que ela se aprofunda um pouco mais quando apresenta que “economia vive 

em ciclos, ciclos de prosperidade que se alternam com ciclos de recessão [...]”.  

Nesse comentário, percebemos que a participante ampliar a discussão sem 

perder o foco, ação evidenciada pelas características apresentadas pelos auto-

res, conforme Quadro 1.6. 

Considerando essa discussão, observamos que o pesquisador propõe re-

flexão para autonomia dos participantes, como alunos e contexto, para que 

eles possam identificar, considerando o trecho “[...] o planejamento de quando 
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e onde gastar e essencial nos dias de hoje, assim, não seremos pegos de sur-

presa” (PESQUISADOR U1-20.33), se referindo à interação com Danny. 

Seguindo com a participante Danny (U1- 1.32), ela acrescenta que “Em-

bora estejamos vivendo o ‘inverno’ da fábula da cigarra e da formiga, ainda é 

possível agir com o comportamento de formiga”. Essa participante demonstra 

sua vontade de mudar, percebendo que o cenário econômico atual em que se 

encontra é preocupante. Nesse aspecto, pudemos identificar que a rede social 

Facebook, por meio de seu ambiente disponível para interação, permitiu refle-

xão acerta do tema, nos aproximando dos objetivos de nossa pesquisa.  

No mesmo discurso, Danny (U1- 1.32), relata que “[...] se sua média men-

sal de gastos com compras de supermercado tem sido de R$ 1,5 mil, estipule, 

para os próximos meses, uma meta mensal de gastos de R$ 1,3 mil”. Aqui, 

compreendemos que a contribuição da rede social Facebook pode promover 

um cenário para reflexão do tema de EF, e que, por vezes, nos esquecemos 

deste pensamento ao desejar algo.  

Na sequência, a participante acrescenta que “pesquisas de preços volta-

ram a ser mais importantes do que nunca. Se você está acostumado a cortar 

cabelo num local que cobra R$ 40, veja se existe alternativas mais baratas em 

outros locais que lhe cobrem um menor valor” Danny (U1- 1.32). Neste comen-

tário da participante, pudemos ponderar que houve uma reflexão acerca dos 

gastos mensais e que ela se preocupou, no exemplo, em encontrar outras alte-

rativas e locais com preços mais acessíveis.  

Cumpre ressaltar que um dos desafios do professor é de instigar o aluno 

à reflexão acerca do tema de EF, promovendo caminhos para o pensamento 

de alternativas eficazes, como enfatiza Natalino (2014, p. 42).  

[...] seria indispensável para o professor buscar na realidade 
dos alunos questões problemas, vivências do cotidiano, como 
empréstimos e financiamentos realizados por eles, levando a 
uma relação mais próxima desse conteúdo com os alunos, de 
identificação. 

Sendo assim, percebemos na Unidade 1 que o desafio é grande, pois 

apesar de haver ferramenta com todo seu potencial para ser utilizada, possibili-
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tando criar discussões em que o tema possa ser aprofundado, não houve na 

unidade 1, essa reflexão mais aprofundada. Além disso, ainda na Unidade 1, 

estavam se ambientando com o curso, sendo normal o ocorrido. Acreditamos 

que os participantes não tiveram tempo para entrar na rede social, como fora 

combinado na aula inaugural, dificultando assim, as interações entre os partici-

pantes.  

Dessa forma, nesta Unidade, procuramos evidenciar (Quadro 3.37) os 

contributos da rede social Facebook para oferta de um curso de Educação Fi-

nanceira. Temos um cenário contemporâneo carente de orientação e reflexão, 

uma vez que o tempo dos participantes, tanto para participar como para refletir, 

são escassos.  

Quadro 3.41 – Contribuições do Facebook: Keyse, Fernanda e Pesquisador 

Código da 
interação 

Texto da interação Contribuições do 
Facebook 

Keyse U1 -
2. 4 

Realmente acho que não, mesmo ganhador o 
dobro acho que também não pelo o simples 
fato de ser eu tenho mais, gastaria mais 

Papel de aprendiz 
como protagonista do 
processo e passando 
da posição de agente 
passivo e receptor 
para agente ativo. 

Fernanda 
U1- 1.9 

Gasto muito além do meu orçamento, uso 
algumas planilhas para tentar me organizar e 
ainda assim deslizo sempre, esse curso será 
incrível pra mim! 

Possibilitar espaço 
disponível para o alu-
no apresentar consci-
entização e Autono-
mia. 

Pesquisa-
dor 

Unidade 1 - O que é Educação Financeira       

Vamos aprender sobre saúde financeira? 
Assistam o vídeo abaixo. 
Vídeo:  
https://www.youtube.com/watch?v=SiIztrwfg1s
&t=327s 
"Você costuma gastar além do orçamen-

to?"      

Deixe seu comentário. 

Metodologias em que 
se usam vídeos, assis-
tir, pausando e copi-
ando o conteúdo de 
acordo com sua velo-
cidade. 

 

Pesquisa-
dor U1 – 

3.5 

Keyse Pellegrini essa é uma reflexão que 
precisamos ter, todo mês. Quanto temos de 
recursos e quanto gastamos, assim verificar o 
que podemos "poupar". Qual a sua motivação 
para gastar, seria roupa, passeio, diversão ou 
presentes? Como diminuir esse gasto e dire-
cionar esse valor para investir? O que é preci-
so para efetivamente poupar? 

O professor atua como 
mediador, facilitador e 
ativador em diferentes 
momentos da aula. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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No Quadro 3.41, a participante Keyse (U1 -2.4) enfatiza que “Realmente 

acho que não, mesmo ganhador o dobro acho que também não pelo o simples 

fato de ser eu tenho mais, gastaria mais”. Com isso, a participante percebe 

que, por meio do Facebook, pode identificar seu papel em sua vida financeira. 

Dessa mesma forma, Machado (2015, p. 5) acrescenta que em cursos via Fa-

cebook é importante que se tenha uma análise da “[...] observação das posta-

gens no grupo fechado do Facebook, nos relatórios semanais produzidos pelos 

estudantes e a observação das aulas”, para que se possa ter melhor resultado 

em cursos via redes sociais. 

No comentário de Fernanda (U1- 1.9) a participante percebeu que, por 

meio do Facebook, pode identificar seu papel em sua vida financeira, no se-

guinte comentário: “Gasto muito além do meu orçamento, uso algumas plani-

lhas para tentar me organizar e ainda assim deslizo sempre, esse curso será 

incrível pra mim! (Ibid.)”. Pudemos perceber a expectativa da aluna com o cur-

so, conforme as palavras de Lopes (2013, p. 42):   

[...] nossos alunos estão familiarizados com as Redes Sociais, 
usam-nas no dia a dia, conhecem suas ferramentas, no entan-
to, devemos alertá-los dos reais benefícios e malefícios ao ex-
pormo-nos nas Redes, e aí está um desafio para a educação, 
informar, interagir, esclarecer para então usufruir desta ferra-
menta tão rica chamada FACEBOOK.   

Com essa reflexão, notamos que o desafio é amplo, no entanto, a relação 

de conteúdos de EF aplicados via Facebook contribuiu para que o participante 

possa refletir e identificar pontos de atenção em sua vida financeira a partir do 

curso de Educação Financeira Híbrido. 
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CAPÍTULO 4 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse é o momento de realizarmos a reflexão final dessa pesquisa que foi 

desenvolvida com muita satisfação e que resultou neste texto. Esse capítulo 

final traz o apanhado de reflexões sobre nossas motivações; uma breve síntese 

da pesquisa; o desenvolvimento; as limitações; e, por fim, as perspectivas futu-

ras para o tema Educação Financeira, inclusão social, EJA e redes sociais. 

4.1 Como tudo começou 

A motivação para o desenvolvimento dessa pesquisa se deu a partir de 

nossa inquietação sobre o tema Educação Financeira e Inclusão Social, na ob-

servação da literatura sobre temas que abordam o Ensino Híbrido e uso das 

redes sociais voltado para a Educação. 

A ideia inicial da pesquisa partiu da necessidade de entender quais seri-

am os impactos na vida financeira e social de alunos da EJA. Pensamos que 

isto poderia ser feito à luz das bibliografias que investigamos neste estudo e, a 

partir a leitura delas surgiu a ideia de preparar um curso para que a partir de 

um contato mais próximo com o grupo de participantes obtivéssemos a discus-

são de alguns temas sobre Educação Financeira, com base na perspectiva do 

Ensino Híbrido. 

Entender o cenário dos alunos da EJA é um desafio que requer atenção, 

uma vez que com a observação de cada indivíduo como um ser social e indivi-

dual é possível perceber que cada um tem suas peculiaridades, seus modos de 

pensar e diferentes reflexões sobre o que vem a ser educação financeira. Jul-

gamos que é fundamental levar tal assunto para a escola, pois, não queremos 

que nosso estudo seja somente números por traz de resultados estatísticos, 

disponibilizados para a sociedade.  

Sabemos que os processos de ensino e de aprendizagem podem ser vis-

tos, nesta pesquisa, como algo que pode contribuir para autonomia dos alunos 

da EJA, na tomada de decisão, em sua vida financeira. Apontamos, portanto, 
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nesta pesquisa, possibilidades para os alunos que desejam ter conscientização 

nas tomadas de decisão e escolher seu modo de viver e ter bem-estar.  

A oportunidade de escrever sobre alunos da EJA, foi muito prazerosa, 

pois percebemos que a necessidade de informação e conhecimento dos parti-

cipantes é essencial para seu processo de compreensão e assimilação de as-

suntos sobre Educação Financeira em rede social. Dessa maneira, nasceu 

nosso trabalho que veio para colaborar com uma sociedade que busca melho-

rias nos processos de ensino e de aprendizagem e progresso na conscientiza-

ção dos alunos da EJA, sem deixar fora a tecnologia e a interatividade na Edu-

cação por meio das redes sociais. 

Nossos resultados nos deixaram satisfeitos, pois nos possibilitou trazer 

para a discussão aspectos como: Inclusão Social e EJA, assuntos que, cons-

tantemente, estão em pauta e apresentam diversas fragilidades na sociedade 

contemporânea.  

Procuramos suprir algumas lacunas com informação sobre a vulnerabili-

dade dos participantes e a inclusão social que o curso pode oferecer, além dis-

so, identificamos, por meio da literatura, elementos que contribuíram com o 

cenário pesquisado e possibilitaram novos horizontes no que tange à Educação 

Financeira, à inclusão social e à EJA para ser desenvolvido em nossa pesqui-

sa.  

Tivemos que buscar estratégias de mediação para possibilitar a discussão 

com nossos participantes na rede social Facebook, pois o desafio de discutir 

temas sobre Educação Financeira nos permitiu identificar aspectos relaciona-

dos ao olhar sobre o pesquisador-aluno e aluno-pesquisador. Assim, nasceu 

este trabalho, cheio de reflexões, discussões e aspectos resultantes dos deba-

tes com cada participante, em momentos presenciais e na Rede Social, apre-

sentando possibilidades para novas reflexões e novos projetos. Dessa forma, 

organizamos nosso curso em cinco Unidades. A seguir, apresentaremos a sín-

tese da pesquisa.  
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4.2 Síntese de pesquisa 

Observamos, na sociedade contemporânea, que a informação passou e 

passa por transformações, embora, com o advento da internet as possibilida-

des de comunicação tenham aumentado. Do analógico para o digital, a socie-

dade evoluiu e evolui, constantemente.  

Como já sabemos, a internet possibilitou a promoção de processos de 

Educação a Distância e, cada vez mais, em evidencia sua potencialidade, tor-

nando, desse modo, a Educação algo mais acessível ao cidadão. 

Nesse cenário evolutivo e tecnológico, surgiram as redes sociais digitais, 

com as suas variedades de processos de comunicação e de entretenimento, 

promovendo maior autonomia para que as relações sociais pudessem trans-

cender aspectos das relações presenciais.  

Sob o olhar para a Educação, hoje, as redes sociais são mais exploradas 

e usadas para os processos de ensino e de aprendizagem, considerando suas 

possibilidades de comunicação. Neste contexto, “pensamos” nesta pesquisa, 

num conjunto de evolução da tecnologia, e com isso, vislumbramos diversas 

possibilidades que se encaixam nos processos de ensino e de aprendizagem, 

por meio de interação, considerando momentos presencias e momentos virtu-

ais na rede social. 

Outro aspecto relevante na pesquisa foi a análise, perpassando pela Edu-

cação Financeira e Ensino Híbrido, em que pudemos potencializar as discus-

sões com os participantes a fim de identificar os conceitos e as informações 

que os alunos têm sobre finanças, assim como estimular a conscientização no 

desenvolvimento de sua autonomia na tomada de decisão pessoal.  

Dessa maneira, tínhamos como objetivo apontar quais os prováveis im-

pactos de um curso de Educação Financeira poderiam auxiliar para a conscien-

tização dos participantes, promover a inclusão social de alunos da EJA, e que 

foram resultantes da discussão de alguns temas sobre Educação Financeira. 

Assim, possibilitar, também, maior reflexão acerca de discutir temas da Educa-
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ção Financeira que pudessem contribuir para a Inclusão Social alunos da EJA 

em seus cotidianos; e identificar quais estratégias de mediação, durante as in-

terações ocorridas em um curso de Educação Financeira Híbrido, influenciam 

na conscientização de alunos da EJA. 

Considerando nossos objetivos, criamos um curso na rede social Facebo-

ok e coletamos as discussões ocorridas lá e as que foram geradas em momen-

tos presenciais. Dessa maneira, extraímos elementos para que pudéssemos 

analisar cada participante e cada contribuição com o intuito de proporcionar 

reflexões e uma possível fonte de estudo para fomentar outros projetos.  

Ademais, nossos estudos puderam identificar que houve conscientização 

dos participantes, alunos da EJA, e que o pensamento em relação a suas vidas 

financeiras e a preocupação com o assunto que é cada vez mais latente. Pu-

demos observar, também, que cada Unidade do curso pode apresentar uma 

reflexão para a conscientização na tomada de decisão, como vimos no Capítu-

lo 3.  

A partir dessa premissa, o curso foi idealizado em cinco Unidades, sendo 

dois encontros presenciais: um encontro na primeira Unidade e um último en-

contro na Unidade cinco, caracterizando, dessa forma, o Ensino Híbrido. 

A primeira Unidade contou com o tema “O que é Educação Financeira”, 

permitindo no momento presencial iniciasse a discussão, continuando, posteri-

ormente, na rede social Facebook. 

As unidades 2, 3 e 4 contribuíram para melhorar e exercitar a assimilação 

do conteúdo, da mesma maneira que, durante as interações, proporcionou-nos 

identificar as possibilidades de discutir o tema de Educação Financeira. Nesse 

sentido, a Unidade 2 contou com o tema: Teste Sua Inteligência. A Unidade 3 

trouxe possibilidades para discutir o Planejamento Financeiro e a Unidade 4, 

em rede social Facebook, discutiu: Conquistar Sua Liberdade Financeira. 

Já na última Unidade tivemos a avaliação do curso e um último encontro 

presencial para consolidar os saberes e discutir tudo o que foi visto no curso 

sobre Educação Financeira. Esse encontro teve como finalidade saber quais 
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mudanças os alunos adotaram para melhor planejar sua vida financeira de for-

ma a tornar suas decisões mais eficientes e coerentes. Dessa maneira, ao final 

do curso, realizamos a coleta dos dados por meio da rede social Facebook, 

após a coleta, iniciamos a análise dos dados coletados, permitindo, assim, a 

concretização dessa pesquisa. 

4.3 Desenvolvimento – experiência de um curso híbrido 

Ao pensar em desenvolver essa pesquisa, não imaginávamos as possibi-

lidades que esse tema pudesse nos apresentar em relação à fragilidade do te-

ma e, principalmente, as fragilidades dos alunos da EJA em relação ao Ensino 

Híbrido. 

Em busca de alcançar resultados para suprir a lacuna desta pesquisa, 

considerando nossos objetivos, as ações que nos auxiliaram em busca por 

respostas e os impactos para a conscientização dos participantes, pudemos 

perceber que, para termos resultados, precisaríamos dividir essa reflexão em 

duas possibilidades de investigação, sendo a primeira: Discutir temas da Edu-

cação Financeira que podem contribuir para a Inclusão Social alunos da EJA 

em seus cotidianos; e a segunda: Identificar quais estratégias de mediação, 

durante as interações ocorridas em um curso de Educação Financeira Híbrido, 

influenciam na conscientização de alunos da EJA. 

Em busca por respostas à primeira inquietação, sendo: Discutir temas da 

Educação Financeira que podem contribuir para a Inclusão Social alunos da 

EJA em seus cotidianos, pudemos identificar, na coleta e análise da pesquisa, 

que os temas foram discutidos em todas as cinco unidades e que os alunos 

puderam ter experiências diferenciadas ao promover reflexão sobre o uso dos 

recursos financeiros em cada momento de consumo. 

Já em relação ao segundo objetivo: Identificar quais estratégias de medi-

ação, durante as interações ocorridas em um curso de Educação Financeira 

Híbrido, influenciam na conscientização de alunos da EJA, percebemos que as 

estratégias de mediação foram aplicadas, conforme os critérios encontrados na 

literatura, durante a pesquisa, e que constam dos Quadros 1.3 e 1.4, nos quais 

entendemos que  os participantes foram influenciados positivamente e, como 
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visto na coleta e análise, demonstraram sua compreensão durante as intera-

ções, confirmando que a nossa escolha estratégica foi adequada.  

Vale ressaltar que tivemos, como reflexão norteadora, a seguinte inquie-

tação: Quais os impactos na inclusão social de alunos da EJA são resul-

tantes da discussão de alguns temas sobre Educação Financeira? Dessa 

maneira, pudemos identificar que o impacto principal foi conscientização e o 

desenvolvimento da autonomia, dos participantes, para a tomada de decisão 

futura, como visto na análise desta pesquisa. Identificamos que, com a discus-

são do tema de Educação Financeira em rede social Facebook, percebemos 

que os participantes foram impactados a “repensar” suas decisões futuras e 

considerar os gastos, nas compras com ou sem juros. 

Desse modo, as potencialidades para uso do tema apresentadas ao longo 

do curso para os alunos permitiram-nos identificar as principais ocorrências 

causadas pela vulnerabilidade destes alunos e, principalmente, pudemos iden-

tificá-las a partir das discussões em cada Unidade do curso. 

Inicialmente, pensamos em enfatizar os aspectos da Educação Financei-

ra, observando o comportamento dos alunos da EJA em relação ao tema e 

identificar se poderia haver aprendizagem para estes participantes. No entanto, 

o desafio foi diferente, tivemos que deixar de lado a ideia de aprendizagem e 

verificar possibilidades de inclusão social, com o conhecimento sobre EF por 

meio da interação na rede social. Dessa maneira, criamos um curso no Face-

book para possibilitar a interação entre os participantes e apontar se haveria 

conscientização para que eles pudessem ter autonomia para tomada de deci-

são, sobre assuntos financeiros.  

Perceber, assim, que o desafio de promover interação, por meio da medi-

ação nas redes sociais, possibilitou coletar os dados para a análise desta pes-

quisa, no entanto, a observação dessa interação pode proporcionar elementos 

para reflexão acerca da conscientização dos participantes, sobre o tema Edu-

cação Financeira. Desse modo, criamos um curso híbrido para a Educação, 

utilizando as redes sociais, o qual apresentou alguns fatores desafiadores, co-

mo:  
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• Disponibilidade de acesso nas redes sociais – pudemos identificar que 

os participantes não apresentaram, ao longo do curso, muita disponibili-

dade para acessar e participar das discussões. Houve a participação, no 

entanto, eles poderiam explorar mais ainda as potencialidades das inte-

rações via rede social, tendo em vista que essa tecnologia pode ser 

usada em qualquer momento e em qualquer lugar. 

 

• Disponibilidade de participar dos momentos presenciais – identificamos 

que a maioria dos participantes trabalha todos os dias, incluindo sába-

dos e alguns domingos, dificultando a agenda, e a disponibilidade para 

comparecer nos encontros presenciais. Ademais, aqueles que informa-

ram não trabalhar, possuíram algum impedimento para participar dos 

momentos presenciais por motivos particulares e suas atividades em ca-

sa. 

 

• Discussão em ambiente virtual – verificamos que as discussões segui-

ram um roteiro prévio, idealizado conforme cada tema e vídeo norteador, 

no entanto, as discussões não foram muito profundas como desejado 

para a pesquisa, talvez por que os participantes não possuíssem vivên-

cia desejada, considerando a experiência ou hábito de “pensar sobre a 

vida financeira” para discutir questões sobre finanças pessoais. 

Dessa maneira, buscamos na literatura pesquisas que contemplassem os 

temas sobre Educação Financeira, Ensino Híbrido e uso das redes sociais para 

Educação como a finalidade de tornar a nossa revisão da literatura bastante 

completa. 

A coleta de dados ocorreu a partir da ferramenta “Comentar” utilizada em 

um curso via rede social, Facebook, que possibilitou resgatar/organizar os da-

dos das cinco Unidades do curso. Cada Unidade contou com um tema nortea-

dor relacionado à Educação Financeira aos vídeos e às discussões, como 

apresentado no Capítulo 2. 

As unidades 1 e 5 contaram com a participação presencial dos participan-

tes, sendo que na Unidade o encontro presencial serviu para apresentar o cur-
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so, iniciar a discussão e indicar o caminho que seria percorrido. Já na Unidade 

5, houve um novo encontro presencial, no qual pudemos realizar nossa avalia-

ção final.   

Encontramos na análise e nos resultados as fragilidades e vulnerabilida-

des dos participantes alunos da EJA, estes apresentaram ter consciência do 

uso dos recursos financeiros mensais, mas que por questões de obterem pou-

cos recursos e entradas mensais, possuem somente o sonho do investimento, 

contudo, almejam quitar suas contas e ter controle financeiro.  

Acreditamos que, com os resultados dessa pesquisa, podemos influenciar 

novas pesquisas em busca de novos resultados acerca dos temas de Educa-

ção Financeira, Ensino Híbrido e Redes sociais.  

4.4 Limitações 

Quando falamos em limitações, logo pensamos nas interações de cada 

Unidade e na dificuldade de entendimento dos participantes ao tratar das dis-

cussões sobre o tema Educação Financeira. No entanto, tivemos também ou-

tras limitações, como o tempo de participação de cada participante, por exem-

plo, visto que identificamos que eles possuíam seus horários limitados para 

realizar cursos via redes sociais, mesmo via Facebook. 

Talvez, fosse mais atraente entrar nas redes sociais para entretenimento, 

pois como eles possuem uma carga horária de trabalho extensa, e no tempo 

que lhes resta “procuram” por distrações nas redes sociais. Quem sabe tería-

mos resultados mais satisfatório se usássemos outra rede social, como o 

WhatsApp, por exemplo, tendo em vista que hoje essa rede social é utilizada 

pela maioria das pessoas, seja por questões pessoas ou profissionais. Dessa 

maneira, considerando todas as limitações, pudemos realizar um trabalho satis-

fatório para o resultado da pesquisa. 

4.5 Perspectivas futuras 

Ao chegarmos ao final desta pesquisa, identificamos novas perspectivas 

a serem seguidas. Percebemos que mostramos um único caminho, no entanto, 

há possibilidades de novos caminhos vislumbrados ao final desse trabalho. 
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Em nossa trajetória, pudemos mostrar um panorama a fim de identificar 

possibilidades de acertos e erros ao pensar nos processos de ensino e de 

aprendizagem para o público da EJA em relação ao ensino de Educação Fi-

nanceira. 

Pudemos trazer para a pesquisa algumas estratégias utilizadas outros 

pesquisadores e autores e, em outros momentos, propusemos novos olhares 

para cada tema discutido. Nossa pesquisa trouxe elementos de nossa experi-

ência vivida em sala de aula e que pode contribuir para enriquecer cada dis-

cussão temática.  

Entendemos o potencial desse tema e que este estudo permitirá novos 

olhares e novos “desenhos” para novas pesquisas. Temos ciência de que cada 

indivíduo é único, então, é importante lembrar que cada participante possui su-

as fragilidades e que estas também poderão nortear novas análises.  

Percebemos que nosso trabalho completou algumas lacunas apresenta-

das até aqui, tais como: 

• não encontramos muitas pesquisas que contassem com o tripé: 

Educação Financeira, Educação de Jovens e Adultos e Redes So-

ciais; 

 

• poucos trabalhos versavam sobre a combinação de dois elemen-

tos, considerando nosso tripé: Educação Financeira, Educação de 

Jovens e Adultos e Redes Sociais, para que pudéssemos usar na 

revisão bibliográfica; 

Essas lacunas demonstram que o caminho percorrido até aqui foi um 

grande desafio e que esse tema possui diversas potencialidades a serem ex-

ploradas, pois é preciso, sempre, um novo olhar para assuntos com essas fra-

gilidades. A conscientização para a tomada de decisão é o fator que ficou mais 

latente no trabalho, uma vez que os indivíduos necessitam ter autonomia para 

resolução de questões financeiras. 
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Considerando todos estes aspectos, vale ressaltar que a vulnerabilidade 

dos alunos da EJA foi um elemento encontrado durante a pesquisa e que com-

pletou uma série de respostas às questões vislumbradas. Enfatizamos que não 

temos a pretensão de finalizar aqui as reflexões a respeito de todas as ques-

tões abordadas neste trabalho, muito pelo contrário, nossa pretensão é de 

despertar novos olhares e novas reflexões acerca de temas sobre Educação 

Financeira, para o público da EJA, via redes sociais. 

Nosso desejo é que possamos usar as Redes Sociais Digitais para novos 

cenários da Educação e Inclusão Social, promovendo, de tal modo, uma evolu-

ção nos processos de Ensino e de Aprendizagem. E que possamos conscienti-

zar educadores e educandos, no que se refere à inclusão social, para que, jun-

tos, possamos despertar o desejo de identificar as fragilidades e as vulnerabili-

dades que nos impedem de ser mais conscientes e educados financeiramente. 
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APENDICE I 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O Sr(a) ________________________________________________ RG no 

____________________________________, nascido em_____________________, 

do sexo ___________________________, residente à_____________________________ 

_________________________________________________________na cidade de 

_________________________, aluno da Educação de Jovens e Adultos (EJA), está sen-

do convidado a participar do estudo “O papel da educação financeira no processo de 

aprendizagem de alunos da EJA por meio do ensino híbrido”. O objetivo deste estudo 

é identificar o papel da EF no processo de aprendizagem de alunos da EJA por meio 

do ensino híbrido.  

Para tanto, utilizaremos um curso, criado no Facebook, por meio do qual a co-

leta de dados ocorrerá. Essa coleta se dará por meio de interação no Fórum de dis-

cussões da rede social. No que se refere a possíveis riscos, podemos citar o cansaço 

na realização do curso, bem como, possíveis constrangimentos durante as interações. 

Como benefícios, ressalta-se o papel social e científico na possibilidade de Inclusão 

social de alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

A pesquisa tem a justificativa de descobrir quais seria as contribuições de um 

curso de Educação Financeira, visando aprendizagem em situações de consumo do 

público alvo da EJA, ministrado em redes sociais e a reflexão sobre aspectos apresen-

tados na literatura sobre essa temática. 

Como benefício apresenta-se a possível melhora das relações de consumo, 

gerindo seus orçamentos familiares. Trata-se de estudo exploratória testando a hipó-

tese de que, com a criação de um curso para alunos da Educação de Jovens e Adul-

tos (EJA) no cenário da Educação Financeira, por meio do ensino híbrido, trará ao 

aluno benefícios para seu convívio social em forma de compreensão, autonomia para 

resolução de problemas na tomada de decisão, assim, somente no final do estudo 

poderemos concluir a presença de algum benefício. 

o pesquisador é estudante do Mestrado Acadêmico em Educação Matemática. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o pes-
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quisador Márcio Alexandre do Nascimento Chagas (e-mail: marcioalexandrecha-

gas@gmail.com) com contato em (11) 950424990 pode ser encontrado no endereço: 

rua Benedito Faustino de Morais, 121 ap. 03. Centro – Guarulhos / São Paulo, seu 

orientador é o prof. Carlos Eduardo Rocha dos Santos (E-mail: car-

lao_santos@yahoo.com), que pode ser encontrado no endereço Av. Raimundo Pereira 

de Magalhães, 3305 - Vila Pirituba, São Paulo - SP, 05145-200, Telefone (11) 3512-

8400. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de São Paulo, locali-

zado na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 3305 - Vila Pirituba, São Paulo - 

SP, 05145-200, Telefone (11) 3512-8400 e-mail: secretariastrictosen-

su@anhanguera.com. 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo, garantindo sua integridade.  

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros volun-

tários, não sendo divulgado a identificação de nenhum participante. 

Você tem direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das 

pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento 

dos pesquisadores 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, in-

cluindo, quando existirem, exames e consultas. Também não há compensação finan-

ceira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será 

absorvida pelo orçamento da pesquisa.  Os dados e os materiais coletados serão utili-

zados somente para esta pesquisa.  

O pesquisador ressalta que os procedimentos adotados na pesquisa obedece-

rão aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme a Resolução 

CNS nº 466/2012 e suas complementares, tais como a Resolução CNS nº 510/2016 e 

que nenhum deles oferecem riscos à dignidade e a saúde. 

Acredito ter sido suficientemente esclarecido a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo do papel da educação financeira 

no processo de aprendizagem de alunos da EJA por meio do ensino híbrido. 

Eu ME INFORMEI com o pesquisador Márcio Alexandre do Nascimento Chagas, so-

bre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são 

mailto:marcioalexandrechagas@gmail.com
mailto:marcioalexandrechagas@gmail.com
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os propósitos, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro tam-

bém que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 

tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar 

deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 

durante o mesmo, sem penalidades, prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu 

possa ter adquirido, ou no atendimento que recebo nesta instituição. 

_______________________________________ 

Assinatura do participante/representante legal Data       /       /        

 
________________________________________ 

 

Assinatura da testemunha* Data      /       /        

*OBS (Para casos de voluntários analfabetos, semianalfabetos ou portadores de 
deficiência auditiva ou visual.) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 
Sendo que uma via deste documento deve ficar com o participante e outra em posse 
do pesquisador. 

 

Assinatura do responsável pelo estu-
do 

 

Data     /       /        
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APENDICE II – UNIDADE 1 DO CURSO 

Código 

da inte-

ração 

Texto da interação 

U1-1.1 Alexandre Chagas "Você costuma gastar além do orçamento?" 😬 

Deixe seu comentário. 

U1-1.2  

Keyse Pellegrini Sim costumo gastar além do que preciso, no vídeo o professor cita 

dois grupos o 01 é o 02 eu faço parte do grupo 01. 

No meu caso sou a cigarra por que gasto além do meu limite, eu sou uma pessoa pas-

sivo financeiro. 

Eu tenho muita facilidade de gastar hoje é Esquecer o amanhã.  

Espero. Pode aprender com o curso a ser uma pessoa menos consumista é também 

consegui praneja meu futuro. 

U1-2.3 Alexandre Chagas Keyse Pellegrini é importante saber em qual posição estamos, 

antes de nos planejarmos. O vídeo é bem explicativo e nos faz refletir. Agora, te per-

gunto : qual seria a estratégia para poupar? Será que no próximo mês você consegue 

poupar 5 % do que ganha mensalmente? Se você ganhasse o dobro do seu salário 

atual, conseguiria poupar 10%? 

U1 -2. 4 Keyse Pellegrini Realmente acho que não, mesmo ganhador o dobro acho que tam-

bém não pelo o simples fato de ser eu tenho mais, gastaria mais 

U1 – 3.5 Alexandre Chagas Keyse Pellegrini essa é uma reflexão que precisamos ter, todo 

mês. Quanto temos de recursos e quanto gastamos, assim verificar o que podemos 

"poupar". Qual a sua motivação para gastar, seria roupa, passeio, diversão ou presen-

tes? Como diminuir esse gasto e direcionar esse valor para investir? O que é preciso 

para efetivamente poupar? 

U1 – 4.6 Alexandre Chagas Keyse Pellegrini Olá, estamos aguardando sua reflexão. 

U1-1.7 Paulo Moraes Costumo...preciso realmente aprender sobre como ter controle da 

vida financeira... 

U1- 5.8 Alexandre Chagas Paulo Moraes de fato, o desafio é ter o controle da situação fi-

nanceira e a atenção no dia a dia é fundamental. Mas, em se tratando desse controle, 

como você lida com as despesas do dia a dia? Como podemos controlar o que ganha-

mos e o que gastamos? 

U1- 1.9 Fernanda Souza Gasto muito além do meu orçamento, uso algumas planilhas para 

tentar me organizar e ainda assim deslizo sempre, esse curso será incrível pra mim! 

U1- 6.10 Alexandre Chagas Isso é algo para se analisar Fernanda Souza, o gasto sem contro-

https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/keyse.pellegrini.7
https://www.facebook.com/keyse.pellegrini.7
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/keyse.pellegrini.7
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/keyse.pellegrini.7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/keyse.pellegrini.7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/paulo.moraes17
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/paulo.moraes17?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011227265869
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011227265869&hc_location=ufi
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le pode causar impacto no orçamento mensal. Mas, em se tratando de sua planilha de 

controle, o que você precisa fazer para melhorar essa organização? Como você verifi-

ca suas entradas e saídas, digo seus ganhos e gastos mentalmente? Você realiza al-

gum calculo? 

U1-2.11 Fernanda Souza Alexandre Chagas não, eu coloco entradas e saídas, mas às vezes 

esqueço e me perco totalmente.. 

E mesmo quando consigo “anotar tudo”, acabo gastando demais e está complicado 

por que estava em meus planos começar a investir esse ano 

U1- 7.12 Alexandre Chagas Fernanda Souza devemos pensar em quando e como gastar, mas 

nesse questão, como seria a forma ideal de planejamento efetivo dos gastos? Como 

será a forma de investimento que você está idealizando? Pensou na % dos lucros que 

deseja? 

U1-3.13 Fernanda Souza Alexandre Chagas pensei em começar no tesouro direto até enten-

der mais e depois ir para investimos e ações de empresas. 

Mas primeiro preciso aumentar minha renda mensal e aprender a administrar o di-

nheiro. 

Quero aprender mais sobre investimentos,juro composto e por aí vai 

U1- 8.14 Alexandre Chagas Perfeito Fernanda Souza, essa é a ideia, poupar cada vez mais. 

Veremos mais sobre investimentos nas próximas aulas. Agora, me fale, no vídeo que 

foi apresentado há uma fábula, da formiga e da cigarra, nessa fábula, onde você se 

encaixaria? Por que? 

U1-4.15 Fernanda Souza Alexandre Chagas no momento eu sou a cigarra 🤦🏽♀️ 

Sei que o “inverno chegará” 

Mas continuo deixando para depois 

U1- 9.16 Alexandre Chagas Fernanda Souza qual será o momento certo para começar a 

poupar? Existe esse momento? 

U1–10.17 Alexandre Chagas Fernanda Souza Olá, estamos aguardando sua reflexão. 

U1- 11.18 Alexandre Chagas Danny Alves e Jessiara Azevedo o que nos conta sobre educação 

financeira? E sobre a fábula o que podemos ter como aprendizado? 

U1- 1.19 Jessiara Azevedo Bom seria a ter propósito e auxilia os consumidores na adminis-

tração dos seus rendimentos .o trabalho aborda a importância do uso da fábula como 

recurso didático . 

U1- 12.20 Alexandre Chagas Jessiara Azevedo ter propósito é fundamental para realização de 

sonhos. Falando de sonhos, na aula presencial, você falou de realização de seus so-

nhos. Após ver o vídeo, qual seria o "primeiro passo" para realizar seu sonho? 

U1- 13.21  

Alexandre Chagas Keyse Pellegrini Mara Wendell deixem seu comentário sobre 

educação financeira, quais os desafios para poupar? 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011227265869
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011227265869&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011227265869
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011227265869&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011227265869
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011227265869&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011227265869&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009372635017&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/alexsandro.azevedo.56863?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/alexsandro.azevedo.56863
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/alexsandro.azevedo.56863?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/keyse.pellegrini.7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006559338681&hc_location=ufi
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U1- 1.22  

Giselly Berto Para Mim Educação Financeira É , Onde tem o proposito de adminis-

tra os consumos de poupança e investimentos futuros . 

U1- 14.23 Alexandre Chagas Giselly Berto a educação financeira pode trazer sim, certo con-

forto, quando aplicada de maneira positivo. Em relação à fábula, cigarra ou formiga? 

Como usar o conhecimento de educação financeira para realizar sonhos? 

U1- 2.24  

Giselly Berto Estou como " Formiga " pois sempre tiro uma porcentagem do meu 

dinheiro para um investimento futuro , Sempre deixo de reserva caso , a necessidade 

de usar , sei que não estarei no prejuízo deixando sempre um reservado.  

A Educação financeira ira me ajudar a controlar minha vida financeira , e mostrar que 

dá para realizar sonhos , se souber equilibrar as finanças.. 

U1-15.25 Alexandre Chagas Giselly Berto formidável sua resposta. De fato, investir no futuro 

é algo que se precisa planejar e agir. Em se tratando de "equilíbrio", como podemos 

manter esse pensamento firme, sem deixar que, aquela "necessidade" inesperada nos 

faça gastar sem pensar no futuro? 

U1- 3.26 Giselly Berto É Ter o controle da situação financeira e a atenção no dia a dia .. Como 

eu disse , Que precisamos ter o equilíbrio sobre os custos , E tendo uma reserva não 

irá abalar tanto , pois já estava ali se caso precise Usar . 

U1-16.27  

Alexandre Chagas Giselly Berto ter reserva é fundamental nos dias de hoje, nunca 

sabemos quando haverá imprevistos. O vídeo fala sobre perfil do consumidor e or-

çamento familiar, qual é o seu perfil de consumidora e como você costuma organizar, 

com sua família, o orçamento familiar? 

U1- 4.28 Giselly Berto Alexandre Chagas Sim colocamos tudo na ponta do lápis , Água , Luz , 

Imposto , Compras de mantimentos para casa , e Entre outros Apenas o necessário 

compramos , Sem exageros . 

U1-17.29 Alexandre Chagas Giselly Berto fantástico. A ideia de colocar "no papel" sempre 

traz um pouco mais de segurança, no final do mês. Mara Wendell e Danny Alves vocês 

seguem essa pratica? Como podemos assegurar que esse controle funciona ao final 

do mês, considerando os imprevistos? 

U1-18.30 Alexandre Chagas Keyse Pellegrini e você? 

U1-19.31  

Alexandre Chagas Mara Wendell Karina Martins como usar a educação financeira 

para realizar nossos sonhos? 

U1- 1.32 Danny Alves economia vive em ciclos, ciclos de prosperidade que se alternam com 

ciclos de recessão. 

 

O momento, pois, é de recessão, e requer, pois, atitudes e comportamentos compatí-

https://www.facebook.com/giselly.berto.3
https://www.facebook.com/giselly.berto.3
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/giselly.berto.3?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/giselly.berto.3
https://www.facebook.com/giselly.berto.3
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/giselly.berto.3?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/giselly.berto.3
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/giselly.berto.3?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/giselly.berto.3
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/giselly.berto.3?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006559338681&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009372635017&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/keyse.pellegrini.7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006559338681&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/karina.martins.182?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009372635017
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veis com as circunstâncias do momento. Embora estejamos vivendo o “inverno” da 

fábula da cigarra e da formiga, ainda é possível agir com o comportamento de formi-

ga.E por isso tevemos  

estabelecendo um limite máximo de despesas para cada item do orçamento domésti-

co. Se sua média mensal de gastos com compras de supermercado tem sido de R$ 1,5 

mil, estipule, para os próximos meses, uma meta mensal de gastos de R$ 1,3 mil. 

Pesquisas de preços voltaram a ser mais importantes do que nunca. Se você está 

acostumado a cortar cabelo num local que cobra R$ 40, veja se existe alternativas 

mais baratas em outros locais que lhe cobrem um menor valor. 

U1-20.33 Alexandre Chagas Muito bem Danny Alves o planejamento de quando e onde gas-

tar e essencial nos dias de hoje, assim, não seremos pegos de surpresa. A educação 

financeira pode nos conduzir a ter ótimos frutos no futuro.  

O vídeo nos traz o perfil de consumidor, sendo tomador de recurso e o investidor. 

Qual seria o seu perfil e por que ? Você conhece alguém com o perfil diferente do seu? 

Como ele é no dia a dia? 

U1- 2.34 Danny Alves Alexandre Chagas Meu perfil é de consumista rs , mas com a ajuda do 

curso financias , vou ser mas econômica rs.. 

U1-21.35 Alexandre Chagas Danny Alves entendo. A conscientização, nesse momento, é 

fundamental. É você conhece alguém com perfil diferente? Como a pessoa controla o 

gasto? Jessiara Azevedo e você, como se define? 

U1 - .36 Paulo Moraes Danny Alves acredito que o essencial para economizar é ter consci-

ência do que realmente é necessário ou não e sabermos como usar nosso dinheiro de 

forma consciente. 

U1-22. 37 Alexandre Chagas Danny Alves Observação interessante, mas refletindo: Você já 

planejou seu futuro? 

U1 -3.38 Danny Alves Alexandre Chagas Depois que comecei fazer esse curso comecei a re-

fletir , agora gasto menos é , estou conseguindo pagar algumas contas atrasadas já 

estão em dia é até o final desse curso quero aprender mas.. 

U1-23. 39 Alexandre Chagas Danny Alves Esse é o propósito de aprendizagem sobre educa-

ção financeira, aprender, discutir com os colegas e encontrar saídas individuais para 

que possamos estabelecer relação tranquila entre necessidade e impulso, ao pensar 

em comprar algo. Nessa relação, você utiliza algum fluxo de caixa para controlar suas 

receitas e despesas (entradas e saídas)? 

U1-24.40 Alexandre Chagas Keyse Pellegrini, Ana Maria Ribeiro Jessiara Azevedo Herbert 

Pereira Fernanda Souza Daniela Lopes Danny Alves Mara Wendell Giselly Ber-

too Karina Martins Ana Maria RibeiroJessiara Azevedo Lucas Silva  

Vamos propor uma reflexão? Vamos considerar que temos como renda mensal, R$ 

1.500,00 (entrada) e que temos um gasto mensal de 950,00 com despesas fixas, mas 

neste mês houve um imprevisto com manutenção do carro que nos custou R$ 598,00. 

https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009372635017&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009372635017
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009372635017&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/alexsandro.azevedo.56863?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/paulo.moraes17
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009372635017&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009372635017&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009372635017
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009372635017&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/keyse.pellegrini.7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/anamaria.ribeiro.7393264?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/alexsandro.azevedo.56863?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017615882077&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017615882077&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011227265869&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/daniela.lopesdasilvagarcia?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009372635017&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006559338681&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/giselly.berto.3?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/giselly.berto.3?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/karina.martins.182?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/anamaria.ribeiro.7393264?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/alexsandro.azevedo.56863?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001301575857&hc_location=ufi
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Pensando nesse cenário, vamos responder:  

Qual a porcentagem que representaria os gastos em meu salário? 

Consigo poupar algo neste mês? 

Caso não tenha reserva, como posso pagar as dívidas sem entrar no limite do banco? 

Quais seriam as estratégias? 

U1-25.41 Alexandre Chagas Vamos pessoal, vejam o desafio, vamos comentar? 

U1-26.42 Alexandre Chagas Danny Alves Fernanda Souza vamos ao desafio? 

U1-27.43  
Alexandre Chagas Jessiara Azevedo Mara Wendell o que acha da questão proposta? 

 

U1-28. 44 Alexandre Chagas Olá Mila Barros e Keyse Pellegrini Participem, você costuma 
gastar além do orçamento? 
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APENDICE III – UNIDADE 2 DO CURSO 

 Código da 

interação 

Texto da interação 

U2- 1.1 Alexandre Chagas Pessoal, vamos usar este espaço para interação. "Quanto 

custa seu cafézinho"😬 

Se cortar algum gasto diário, qual seria a porcentagem que iria sobrar do meu 

salário? 

Danny Alves Jessiara Azevedo Jéssica Ramos Lucas Silva Ana Maria Ribei-

ro Fernanda Souza o que acham?😉 

U2- 2.2 Alexandre Chagas Danny Alves Jessiara Azevedo Fernanda Souza o que 

acham? 

U2- 3.3 Alexandre Chagas Ana Maria Ribeiro, como cortar os gastos (desnecessá-

rios) diários? Comente aqui. 

U2- 1.4 Ana Maria Ribeiro Alexandre Chagas não é comprá por o em purso 

U2- 4.5 Alexandre Chagas Ana Maria Ribeiro Sim, essa é a ideia. Ter controle nos 

gastos requer um certo "controle". Agora, me fale, você assistiu o vídeo acima, 

qual é o seu cafezinho? Qual é o seu gasto diário, mesmo que seja com baixo 

valor? 

U2- 2.6 Ana Maria Ribeiro Se tem um lanche em casa quero compra outra coisa pra 

comer não Fasso o q tem em casa 

U2- 5.7 Alexandre Chagas Ana Maria Ribeiro de fato, comer fora pode, ao final do 

mês, ter uma soma inesperada. Sobre esse seu exemplo, qual seria a porcenta-

gem do seu salário que você gasta com lanche (no mês) comendo fora ? 

U2- 6.8 Alexandre Chagas Ana Maria Ribeiro vamos lá, vamos calcular porcenta-

gem? 

U2- 1.9 Keyse Pellegrini Sempre que tenho 3 reais na bolsa gasto com salgado de 

fato se eu começasse a economizar esse dinheiro com certeza no final do mês 

sobraria um dinheirinho extra 

U2- 7.10 Alexandre Chagas Keyse Pellegrini ótima reflexão, se sobrasse durante o 

mês, quanto sobraria ao longo de 2 anos? Poderia calcular para identificarmos 

o investimento? 

U2- 1.11 Danny Alves No meu caso gasto mas com chocolates então fiz a soma olha o 

tanto que posso economizar. Durante o dia eu sempre faço uma paradinha. As 

vezes como um cho colate, outros um salgado, ou um docinho. Apesar de cus-

tar pouco, em média R$ 3, eu multiplicar por 30 dias dá R$ 90 ao mês e multi-

plicando por 12, eu vou ter poupado R$ 1.080 ao ano. 

U2-  8.12 Alexandre Chagas Danny Alves excelente reflexão, quando identificamos 
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algo, que no dia a dia, não custa muito, devemos somar e ver quando isso re-

presenta ao longo do mês. Ótimo cálculo. Qual seria a estratégia, sem deixar de 

lado seu desejo diário por um doce ou salgado? Outra reflexão importante: 

quanto isso representa, em porcentagem %, de seu salário mensal? 

U2-  9.13 Alexandre Chagas Danny Alves excelente reflexão, quando identificamos 

algo, que no dia a dia, não custa muito, devemos somar e ver quando isso re-

presenta ao longo do mês. Ótimo cálculo. Qual seria a estratégia, sem deixar de 

lado seu desejo diário por um doce ou salgado? Outra reflexão importante: 

quanto isso representa, em porcentagem %, de seu salário mensal? 

U2-  1.14 Giselly Berto sempre que tenho gasto 2,00 Comprando ''besteirinhas'' No 

caso se eu gastasse durante 1 mês sairia o gasto de 60,00 reais e se multiplicar 

por 12 sairá 720,00 por ano 

U2- 10.15 Alexandre Chagas Giselly Berto ótima reflexão, é sempre importante anali-

sar o quanto o gasto diário representa ao longo do mês, pois podemos anteci-

par o cálculo e identificar possíveis gastos que podem comprometer o orça-

mento. Giselly Berto Daniela Lopes Ana Maria Ribeiro Nesse pensamento, qual 

seria a estratégia para poupar mais? 

U2-  11.16 Alexandre Chagas Vamos lá Giselly Berto e Danny Alves e Fernanda Souza o 

que acharam do vídeo? Vamos exercitar? Em se tratando de gastos surpresas, 

vamos citar exemplos de situações que podemos modificar no futuro (cite 

exemplos de gastos extras que poderiam ser pensados), quais exemplos vocês 

teriam? 

U2-  12.17 Alexandre Chagas Danny Alves Fernanda Souza aguardo suas reflexões 

nesse tópico. 

U2-  13.18 Alexandre Chagas Olá pessoal Ana Maria Ribeiro Danny AlvesDaniela Lo-

pess Jéssica Ramos Jessiara Azevedo Mara Wendellell, vamos a mais um tema. 

Tema: saúde financeira. 

Vamos entender um pouco mais como está nossa saúde financeira? Assista ao 

vídeo e comente:  

 

O que nos impede de poupar mais?  

Você ganhou mais ou perdeu mais no ano passado?  

Comente abaixo. 

U2-  1.19 Fernanda Souza Alexandre Chagas economizaria 2,50 diário 🤦🏽♀️ 

U2-  14.20 Alexandre Chagas Fernanda Souza isso ai, economizar é o resultado da aná-

lise que podemos fazer baseado nas entradas e saída de recursos. Agora, va-

mos aprofundar um pouco mais, faça a análise de como anda sua saúde finan-

ceira? O que é preciso fazer para aumentar os recursos? No ano passado, você 

ganhou ou perdeu mais dinheiro? 
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U2-  2.21 Fernanda Souza Alexandre Chagas perdi 

U2- 15.22  

Alexandre Chagas Fernanda Souza entendo. Precisa ter uma reflexão e colo-

car no papel o que entrou e o que saiu, ao longo do mês e do ano. Como rever-

ter esse cenário? Como ganhar mais do que se perde? Qual estratégia podemos 

ter? 

U2-  3.23 Fernanda Souza Alexandre Chagas vou começar a fazer isso a partir de ago-

ra, preciso rever o que não é prioridade 

U2- 16.24 Alexandre Chagas Fernanda Souza Esse é o pensamento, é necessário elen-

car as prioridades e selecionar o que se pode "retirar" do consumo do dia a 

dia. Danny Alves e Fernanda Souza, Mas, pensando em economizar, vamos 

falar sobre o último vídeo e a parábola da "vaquinha", você já refletiu sobre o 

que te impede de "crescer" ou qual a sua "vaquinha"? 

U2- 17.25 Alexandre Chagas Danny Alves Fernanda Souza alguma sugestão para a 

temática do último vídeo, o que te impede de crescer financeiramente? 

U2- 1.26 Paulo Moraes Fernanda Souza meu problema também é esse, preciso identi-

ficar quais são minhas prioridades, coloco tudo no cartão de crédito e quando 

chega a fatura é aquela surpresa 

U2- 18.27 Alexandre Chagas Paulo Moraes Danny Alves Jessiara Azevedo  

Giselly Berto Fernanda Souza identificação de situações que nos proporcionam 

desconforto precisa ser repensadas, para que no futuro, não aconteçam novas 

surpresas. Em se tratando de surpresas, vamos citar exemplos de situações 

que podemos modificar no futuro (cite exemplos de gastos extras que poderi-

am ser pensados), quais exemplos vocês teriam?😉😉😉 

U2- 4.28 Fernanda Souza Paulo Moraes isso acontece todo mes 

U2- 19.29 Alexandre Chagas Mila Barros Giselly Berto assistiram ao vídeo? Conse-

guem responder a pergunta inicial? Vamos la? 

U2- 20.30 Alexandre Chagas Raimundo Nascimento Vamos aprender sobre Planeja-

mento financeiro? 

Se cortar algum gasto diário, qual seria a porcentagem que iria sobrar do seu 

salário? 

U2- 5.31 Fernanda Souza Tem alguma dica para que eu possa começar a investir ? 

Quero entender mais sobre o tesouro selic, e investir todo mês.. 

U2- 21.32 Alexandre Chagas Essa é uma ótima estratégia, pensar em investir e esco-

lher melhores opções, no entanto, devemos pensar quanto devemos poupar 

em relação aos gastos mensais. Considerando essa possibilidade, reflita: qual a 

porcentagem consegue investir, todo mês, em relação a seus recebimentos? 

Você deseja poupar ou investir? 
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U2- 6.33 Fernanda Souza Alexandre Chagas 50% durante 2 anos só no selic, depois 

começaria a investir em outros. 

U2-  22.34 Alexandre Chagas Fernanda Souza pensar em investir no Tesouro Selic 

pode ser uma boa opção para investimentos a curto prazo. Segue um vídeo 

sobre como podemos aplicar e algumas vantagens desse investimento. 

https://youtu.be/YCvcl_mO9as  

 

Faça o teste sugerido no vídeo e veja quantos por cento poderá ter de retorno 

neste investimento. Vamos pensar num investimento inicial de 500 reais men-

sais. Quanto teria em 2 anos? 

U2- 7.35 Fernanda Souza Alexandre Chagas é exatamente o valor que penso em in-

vestir durante 2 anos 

U2-  23.36 Alexandre Chagas Fernanda Souza Maravilha, faça o cálculo no site sugerido 

no vídeo e veja as opções de retorno desse investimento, as taxas. Aguardo sua 

simulação. 

U2-  8.37 Fernanda Souza 

 

U2-  24.38 Alexandre Chagas Fernanda Souza perfeito, você pode perceber a diferença 

no investimento entre poupança e Tesouro Selic, observarmos que o tesouro 

Selic seria mais atraente em 2 anos. Mas, se tivesse que resgatar esse valor em 

1 ano ao invés de 2 anos, também seria essa a melhor opção? 

U2-  1.39 Raimundo Nascimento Um meu 2.50$ 

U2-  25.40 Alexandre Chagas É bom identificar o valor gasto diariamente. Devemos 

sempre pensar quanto estamos gastando.  

Quantos dias no mês você paga pelo cafezinho?  

No mês, quanto isso representa em valores? 

U2-  2.41 Raimundo Nascimento Bom dia a todos eu também gostaria de investir 

esses 2.50$ 

U2-  26.42 Alexandre Chagas Bom dia, esse valor ainda pode ser repensado para inves-

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011227265869
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011227265869&hc_location=ufi
https://youtu.be/YCvcl_mO9as?fbclid=IwAR0MiB-qCXK35uKC4UVl3F_EZAOhDD4IBsbSM0cMR0YPB41iKVag_tBJsnQ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011227265869
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011227265869&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011227265869
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011227265869&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/raimundojosea
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/raimundojosea
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas


180 

 

timento.  

Além do café, quais os tipos de gastos você tem ao longo do mês que possa 

trocar e pensar o investimento? 

U2-  3.43 Raimundo Nascimento Alexandre Chagas meu cigarro mais isso estou ainda 

na luta pra parar 

U2-  4.44 Raimundo Nascimento E com 5$ um dia um que teria 

U2-  27.45 Alexandre Chagas Raimundo Nascimento Esse é uma luta pessoal, precisa 

ser analisado o valor gasto, caso você faça a opção em economizar, precisa 

pensar nesse aspecto.  

Vamos considerar esse valor, diário de 5 reais.  

Quanto você economizaria em 1 mês? 

Quanto você economizaria em 1 ano? 

U2- 1.46 Jessiara Azevedo Bom dia a todos se eu investir meu cafezinho daria 850 no 

ano de café 

U2- 28.47 Alexandre Chagas Bom dia, uau! De fato seria um bom investimento. Quan-

do gastamos baixos valores não pensamos quanto isso reflete no final do 

mês/ano. Além do café, há algo mais que possa deixar de gastar para investir? 

U2- 2.48 Jessiara Azevedo Alexandre Chagas Marmitex que as vezes eu compro 

U2- 3.49 Jessiara Azevedo Alexandre Chagas eu pago 10,00 Reis por dia .Eu compro 

as vezes 3 vezes na semana que da 30 por semana que no mês da 120 por mês 

e por ano da 1,440 da um bom investindo 

U2- 29.50 Alexandre Chagas Jessiara Azevedo Com certeza seria um bom investimen-

to, mas o que falta para que isso aconteça?  

Como ter esse "controle" no dia as dia? 

Danny Alves e Jessiara Azevedo qual seria a melhor estratégia? 

U2- 4.51 Jessiara Azevedo Seria bom em 

U2- 30.52 Alexandre Chagas Esse é o pensamento, deixar de gastar para investir. 

Quais outros exemplos podemos citar, além do cafezinho...? 

U2- 5.53 Jessiara Azevedo Alexandre Chagas Marmitex 

U2- 31.54 Alexandre Chagas Jessiara Azevedo e Raimundo NascimentoUma possibili-

dade seria economizar esse valor diário para que ao final de um mês tenha um 

resultado positivo. Já pensou na possibilidade de levar "almoço" de casa? O 

que acha? Eu levo todos os dias meu almoço, com isso podemos economizar e 

penso na saúde. Caso tenha esse pensamento, quanto teria economizado ao 

longo de um mês? 

U2- 6.55 Jessiara Azevedo 120 por mês 

U2- 32.56 Alexandre Chagas Jessiara Azevedo esse valor é bem significativo em rela-

ção ao salário mensal.  
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Vamos pensar em porcentagem?  

Qual a porcentagem (%) de seu salário mensal? Por exemplo, considerando o 

salário de 2.000,00, qual seria a porcentagem desse valor?.No ano, qual seria a 

economia em %? 
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APENDICE IV – UNIDADE 3 DO CURSO 

 
Código da 

interação 

Texto da interação 

U3- 1 .1 Alexandre Chagas Olá Danny Alves Jessiara Azevedo Ana Maria 
Ribeiro Karina Martins Keyse Pellegrini Giselly Berto  
Vamos refletir: "qual a sua condição financeira atual e em qual a 

condição financeira que você quer chegar???😬 

Deixe abaixo seu comentário. 

U3- 1 .2 Fernanda Souza Atualmente está precária rs 

Pretendo ser bem sucedida e luto para isso, ótimas aulas 

U3- 2.3 Alexandre Chagas Fernanda Souza boa argumentação, no entan-

to, para realizar um planejamento efetivo é importante ser mais 

objetiva, saber exatamente onde quer chegar, para "desenhar" um 

caminho. Como será seu pensamento em relação à "investir"? 

Qual é o passo, visto no vídeo, que você terá maior dificuldade? 

U3-  1 .4 Giselly Berto Dá para levar Rs ,  

Futuramente Quero está bem sucedida E Estável  

U3-  3 .5 Alexandre Chagas Giselly Berto esse é o objetivo que todos te-

mos, mas qual é a estratégia para alcança lô? É fundamental ser 

objetiva, saber exatamente onde quer chegar, para "desenhar" um 

caminho. Como será seu pensamento em relação à "investir"? 

Qual é o passo, visto no vídeo, que você terá maior dificuldade? 

U3-  1.6 Danny Alves Atualmente minha condição financeira está precária, 

pretendo arruma um serviço é coloca umas conta em dia , é depois 

guarda um pouco para investir nós meus estudos. 

U3-  4 .7 Alexandre Chagas Danny Alves 😄 esse é o pensamento. Encon-

trar maneiras de fazer receita e economizar, ao máximo, para não 

ter dificuldades no futuro. Em se tratando de receita, como pode-

mos aumentar a receita mensal? Diga, como será seu planejamen-

to para conseguir renda extra? Qual sua expectativa financeira, 

quanto quer ter de entrada mensal? 

U3-  2.8 Danny Alves Alexandre Chagas Quero gastar o máximo só o ne-

cessário, é penso envestir em algo fazer bombom para vender para 

ter uma renda a mas. 

U3- 5.9 Alexandre Chagas Danny Alves ótima opção, principalmente com 

chocolate (rs). No entanto, vamos analisar, quantos bombons você 
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precisa vender para conquistar o que deseja (seu sonho)? Qual 

será o preço de cada bombom? 

U3-  3.10 Danny Alves Alexandre Chagas 2.00 reais a trufa é 4.00 reais o 

cones? 

U3-  6.11 Alexandre Chagas Danny Alves isso, vamos pensar agora, de 

quanto você precisa mensalmente (1 mil, 2 mil, 5mil?)? Quantas 

trufas/cones serão necessário produzir para vender? 

U3-   4.12 Danny Alves Alexandre Chagas Vou gastar com ingredientes for-

minhas é papéis no torno de 300 reais ! Quero vender em grande 

quantidade perceberá que no final do mês as suas possibilidades 

são muito boas. Por exemplo, se eu vender 50 trufas por dia de 

segunda a sexta por R$2,00 – vou faturar R$1.400. por mês 

U3-  7.13 Alexandre Chagas Danny Alves Olá, não entendi sei cálculo. Os 

R$ 300,00 que você menciona de investimento, será para o mês 

todo? Esse investimento será para fabricação de quantas trufas? 

U3-  5.14 Danny Alves Alexandre Chagas Não vou gastar uns 300 reais com 

ingredientes é forminhas é papéis, vou fazer em torno de 200 bom-

bom para vender? 

U3-  6.15 Danny Alves Alexandre Chagas é se eu vender 200 bombons no 

mês vou em torno de 1400 por mês. 

É tirando o que investir vou ter o lucro de 1100 por mês. 

U3- 8.16 Alexandre Chagas Danny Alves ótimo ideia. Devemos considerar 

todo o investimento, incluindo sua mão de obra, não esqueça. Com 

esse cálculo que você realizou para 1 mês, como seria esse cená-

rio para 1 ano? Quanto conseguiria investir para criação de novos 

bombons e quanto conseguiria poupar? 

U3-  7.17 Danny Alves Alexandre Chagas por ano irei lucra 16.600 , tirando 

os gasto com os ingredientes por ano gastaria 3.600. Irei lucra no 

ano 13.000. 

U3-  9.18 Alexandre Chagas Danny Alves maravilha, mas não entendi seu 

cálculo, poderia tirar uma foto desse cálculo? Já temos o cenário 

para conseguir "fazer acontecer", mas o que falta para o planeja-

mento, qual será o "desenho" de suas vendas? Existem outros 

gastos que não computamos? 

U3-  10.19 Alexandre Chagas Mila Barros Giselly Berto Qual o seu planeja-

mento? 
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U3-   1.20 Mila Barros Alexandre Chagas pretendo me dedicar um pouco 

mais aos estudos, e me aperfeiçoar, em alguma área, já que as 

coisas não está fáceis 

U3-  11.21 Alexandre Chagas Mila Barros certamente identificar em qual ce-

nário estamos é o primeiro passo. Mas, vamos refletir, em qual 

situação financeira você quer chegar? O que pretende "ter" e como 

alcançar? 

U3-  1.22 Ana Maria Ribeiro A minha situação não está do geito qui eu que-

ro mais tá dando de passa mais estou a procura de melhorias 

U3-  12.23 Alexandre Chagas Ana Maria Ribeiro sim, nem sempre as coisas 

são como pensamos, mas sempre podemos mudar nosso cenário. 

Em se tratando de planejamento, você assistiu ao vídeo, qual o seu 

planejamento para conseguir recursos para conquistar os desejos? 

U3-   2.24 Ana Maria Ribeiro Alexandre Chagas e consegui um trabalho e 

terminar meus estudos para mim consegui minhas conquistas 

U3-   13.25 Alexandre Chagas Ana Maria Ribeiro entendo, mas em seu plane-

jamento, qual a porcentagem que precisa economizar, para con-

quistar seus objetivos? Seria 20%, 30% ou 50% da receita mensal? 

U3-  3.26 Ana Maria Ribeiro Alexandre Chagas seria pelo menos ums 20 % 

U3-  14.27 Alexandre Chagas 😁 Giselly Berto Danny Alves Jessiara Azeve-

doAna Maria Ribeiro alguém aqui costuma usar desconto ou cu-

pom de desconto em alguma compra? De quanto foi a economia? 

U3-  15.27 Alexandre Chagas Ana Maria Ribeiro essa é uma porcentagem 

interessante, se aplicada todos os meses, podemos ter um bom 

resultado. Em se tratando desses 20% mensais, quanto pouparía-

mos ao longo de 1 ano? 

U3-  16.28 Alexandre Chagas 😁 Giselly Berto Danny Alves Jessiara Azeve-

doAna Maria Ribeiro alguém aqui costuma usar desconto ou cu-

pom de desconto em alguma compra? De quanto foi a economia? 

U3-  8.29 Danny Alves Alexandre Chagas eu nunca usei. 

U3-  17.30 Alexandre Chagas Danny Alves precisa começar a pensar nessa 

possibilidade. O vídeo comenta sobre descontos e exemplo do uso 

do cartão de crédito e os descontos, além disso existem compras 

coletivas que te dá um bom desconto. Faça uma busca no Google 

e comente aqui, sobre os descontos que você encontrar. Será que 

você está "perdendo" dinheiro? 
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U3-  9.31 Danny Alves Alexandre Chagas eu nunca usei 

U3-  4.32 Ana Maria Ribeiro Também nunca usei 

U3- 18.33 Alexandre Chagas Ana Maria Ribeiro faça um teste, pesquise no 

Google e retorno aqui, com exemplo, de como podemos economi-

zar usando cupons de desconto? 

U3- 19.34 Alexandre Chagas Danny Alves faça um teste, pesquise no Goo-

gle e retorno aqui, com exemplo, de como podemos economizar 

usando cupons de desconto? 

U3- 5.35 Ana Maria Ribeiro Alexandre Chagas não em tende 

U3- 6.36 Ana Maria Ribeiro Alexandre Chagas eu em trei mais não em ten-

di 

U3- 20.37 Alexandre Chagas Ana Maria Ribeiro tente pesquisar "compras 

coletivas", por exemplo. Você verá alguns sites com descontos, 

faça uma pesquisa no que te interessar e comente aqui, o valor e o 

desconto dado. 

U3- 21.38 Alexandre Chagas Danny Alves Ana Maria Ribeiro Que tal come-

çar a usar? Fez o teste que sugeri? Procure no Google por "com-

pras coletivas" e veja o resultado. 

U3- 22.39 Alexandre Chagas Ana Maria Ribeiro leia este texto no link abai-

xo, leia como funciona 

aqui: https://pt.wikipedia.org/wiki/Compras_coletivas e busque no 

Google por compras coletivas, faça o teste e volte aqui com seus 

comentários. 

U3- 23.40 Alexandre Chagas 😁 Mila Barros Jéssica Ramos Keyse Pellegri-

niMara Wendell alguém aqui costuma usar desconto ou cupom de 

desconto em alguma compra? De quanto foi a economia? 

U3-  1.41 Paulo Moraes Alexandre Chagas olá...sempre procuro cupom de 

desconto, precisamos criar mais esse hábito, qualquer desconto é 

sempre bem-vindo, nem que seja apenas para abater os impostos 

e tributos que seguem descritos na notinha de compra. 

U3-  24.42 Alexandre Chagas Pessoal, vamos continuar falando sobre plane-

jamento financeiro, mas vamos falar, agora, sobre dívidas: quando 

compramos algo, na maioria das vezes, é por desejo ou necessi-

dade? Nos endividamos por "desejo ou necessidade"?  

O que acham: Danny Alves Daniela Lopes Ana Maria Ribei-

roJessiara Azevedo Jéssica Ramos Giselly Berto Mila Barros Mara 
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Wendell Keyse Pellegrini 

 

Veja o vídeo abaixo e faça seu comentário. 

 

https://youtu.be/uM1J1HhTKEM 

U3-  1.43 Jessiara Azevedo Bom eu logo vou colocar td em ordem pra mim 

investi na minha empresa 

U3-  25.44 Alexandre Chagas Maravilha! Mas, quando compra algo, na maio-

ria das vezes, é por desejo ou necessidade? Deixe seu comentário, 

nos endividamos por "desejo ou necessidade"? 

U3-  2.45 Jessiara Azevedo Por necessidade 

U3-  26.46 Alexandre Chagas Esse controle é fundamental para conseguir-

mos "conquistar" nossos desejos. Ter foco no que queremos é o 

caminho para conseguir poupar cada vez mais. Sobre o primeiro 

vídeo, comente: você costuma usar descontos ou sites de "com-

pras coletivas" para economizar no dia a dia? 

U3-  3.47 Jessiara Azevedo Sim 

U3-  27.48 Alexandre Chagas Jessiara Azevedo quais descontos? Como 

você usa? Funciona? Indica algum? 

U3-  2.49 Paulo Moraes Usar cupons de desconto é sempre uma ótima al-

ternativa. Tem um site chamado "quero desconto", lá você encon-

tra vários cupons, porém, mais importante que cupons é ter um 

objetivo, no caso poupar. Interessante ter o objetivo em mente para 

traçar metas 

U3-  28.50 Alexandre Chagas Paulo Moraes isso mesmo Jessiara Azeve-

do e Paulo Moraes os cupons fazem a diferença no final das con-

tas? Qual a porcentagem (pensando na compra realizada) vocês 

imaginam poupar? 

U3-   29.51 Alexandre Chagas Danny Alves Ana Maria Ribeiro Mila Barros 

assistiram o vídeo, o que acham? 

U3-  7.52 Ana Maria Ribeiro Eu costumo usar desconto nas minhas compra 

mais não costumo somar já que pessoa descontos já em imagino q 

estou e economizando 

U3-  30.53 Alexandre Chagas Ana Maria Ribeiro pedir desconto é uma alter-

nativa para gastar menos, mas você pede desconto em qual tipo 

de compra? Roupas móveis, alimentação? Quando você pede, 
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sempre te dão desconto? 

U3-  8.54 Ana Maria Ribeiro Em Roupas móveis e dão sim descontos 

U3-  31.55 Alexandre Chagas Ana Maria Ribeiro qual a porcentagem de des-

conto você costuma receber? Você usa o desconto para poupar a 

diferença ou usa para fazer outras compras? 

U3-  9.56 Ana Maria Ribeiro Alexandre Chagas geralmente supra fazer ou-

tras compras geral mente e de 10 % 

U3-  32.57 Alexandre Chagas Ana Maria Ribeiro devemos pensar estrategi-

camente sobre nossas economias, no seu caso, usar 10% das 

compras para poupar você poderá ter, ao longo de 1 ano, uma boa 

economia, ja pensou nisso? Tente multiplicar esses 10% pela 

quantidade de vezes que você já teve desconto, quanto você pou-

pou? 

U3-  33.58 Alexandre Chagas Vamos finalizar essa unidade 3 Mila Bar-

ros Daniela Lopes Jessiara Azevedo Jéssica Ramos Ana Maria 

Ribeiro Paulo Moraes Giselly Berto Fernanda Souza, assim, pode-

mos pensar em como não deixar os pequenos débitos interferir 

negativamente nas contas, estes podem ser gastos perigosos, 

chamados gastos fantasmas, aqueles que, por ter menor valor de 

parcela, podem representar ao final do mês, um valor fora do con-

trole. Para tanto, vamos pensar:  

Qual a nossa capacidade de gasto?  

Posso parcelar diversas "compras" e esquecer destes pequenos 

valores ao final de cada mês? 
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APÊNDICE V – UNIDADE 4 DO CURSO 

Código da 

interação 

Texto da interação 

U4- 1.1 Alexandre Chagas Caros, vamos refletir? Assistam o vídeo  

Danny Alves Jessiara Azevedo Mila Barros Giselly Berto Ana Maria Ribeiro o que 

acharam do vídeo? 

U4- 2.2 Alexandre Chagas Danny Alves Jessiara Azevedo Giselly Berto o que acharam 

do vídeo? 

U4- 1.3 Ana Maria Ribeiro Alexandre Chagas tenho muita dificuldade pra guardar 

dinheiro 

U4- 3.4 Alexandre Chagas Ana Maria Ribeiro o pensamento de reduzir os gastos men-

sais é fundamental para que possamos colocar o dinheiro para trabalhar para 

nós. O que achou do vídeo? Quais são seus exemplos de compras e gastos? Con-

segue guardar 5% do seu orçamento? 

U4- 2.5 Ana Maria Ribeiro Alexandre Chagas eu a cheia muito bom e em importante 

mais no momento não estou guadando não está dando pra guardar nada estou 

desempregada no momento 

U4- 4.6 Alexandre Chagas Ana Maria Ribeiro entendo, mas podemos controlar o or-

çamento familiar, como você organiza esse orçamento? Como poupar? 

U4- 1.7 Danny Alves Achei muito interessante o vídeo é no momento estou poupando 

gasta estou gastando o que preciso é pagando algumas contas para poder guar-

da alguma renda extra. 

U4- 5.8 Alexandre Chagas Danny Alves devemos entender e identificar como pode-

mos ter maior rendimento de nossas economias. Pensando nisso, como pode-

mos colocar nosso dinheiro para trabalhar para nós? 

U4- 2.9 Danny Alves Alexandre Chagas economizando é investindo em algo para lu-

cramos. 

U4- 6.10 Alexandre Chagas Danny Alves quando fazemos o exercício de economizar e 

investir, aprendemos a ter domínio de nossa vida financeira. No vídeo é apre-

sentada a diferença de poupar e investir, quando entendemos essa diferença 

podemos ter sucesso. E para você qual essa diferença? O que fazer com essa 

diferença na prática? 

U4- 3.11 Danny Alves Alexandre Chagas Muita gente se confunde bem aqui, pois não 

sabe dizer ao certo qual a diferença entre economizar e poupar. ... Poupar di-

nheiro significa, basicamente, guardar uma parte do que ganha. Mas não vale 

poupar no supermercado e depois usar esse dinheiro para pagar a conta do 

barzinho. 

U4 - 7.12 Alexandre Chagas Danny Alves interessante sua análise e esse é o caminho, 
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precisamos agir de forma consciente para não ter prejuízo no futuro. No vídeo é 

apresentado o exemplo de poupar 10 mil reais, vamos usar esse exemplo para 

pensar em quanto podemos ganhar poupando?  

Imagine esse valor na poupança por 12 meses com taxa de juros de 0.5% ao 

mês. Quanto você teria de lucro? Use a calculadora no link para facilitar. 

http://twixar.me/YYCK 

Quanto ganharia? 

U4 - 4.13 Danny Alves Primeiro vamos fazer uma conta simples: pegar a quantia que 

você deseja ter no mês, no caso R$ 10 mil e dividi-la por 0,5%, que representa a 

remuneração de juros mensal, ou seja, o que o você quer juntar em 12 meses seu 

dinheiro. O resultado desse cálculo é quanto você precisa ter investido para voce 

quiser viver com a qualidade de vida que tem hoje e não precisar trabalhar. Por  

exemplo, R$ 10 mil / 0,4% (0,004) = R$ 2.500.000. 

U4 - 5.14 Danny Alves Se a pessoa optar por ter uma renda mensal maior que R$ 10 mil 

é só aplicar o valor na conta: o valor que deseja ter por mês quando se quer 

investir dividido pelo 0,4% (remuneração do IPCA+2050 atualizada além da 

correção da inflação) e o resultado é o valor que você precisa ter investido para 

manter uma boa qualidade de vida sem ter que trabalhar. 

U4 - 6.15 Danny Alves Para ficar mais claro: renda desejada dividida pela remuneração 

mensal do título = quantia necessária para ter essa renda no futuro. O resultado 

passa a ser seu objetivo financeiro. 

U4 - 8.16 Alexandre Chagas Danny Alves Olá, precisamos sempre estar atentos a essa 

reflexão, quanto vale o investimento e como podemos investir cada vez mais. O 

resultado dessa análise você poderá verificar que a cada ano podemos poupar 

mais. Veja abaixo: 

 

U4 - 9.17 Alexandre Chagas Danny Alves parabéns, você foi além do proposto. é im-

portante saber essa relação de investimentos e influenciar nossos familiares. 

Você acredita que se investimos de forma consciente ao longo da vida podemos 

ter um futuro só com os investimentos e resultados deles? Quanto tempo deve-

mos investir e quanto devemos investir? 

U4 - 3.18 Ana Maria Ribeiro Muito importante e interessante estou tentando a economi-

za de vagarinho e q a galinha e enche o papo 

U4 - 10.19 Alexandre Chagas Ana Maria Ribeiro o pensamento sobre educação financei-

ra tem esse objetivo. No entanto, é importante ter metas, pois dinheiro parado 

não tem bons resultados. Daí eu pergunto: poupar para que? Qual é o objetivo? 

http://twixar.me/YYCK?fbclid=IwAR38jm2rpKDoZ118tEAwkTnStsYEZ7B4ctny54nOhaJX4ZEYz9s-oHa1O3M
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009372635017
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009372635017
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009372635017
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009372635017&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009372635017&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/anamaria.ribeiro.7393264
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/anamaria.ribeiro.7393264?hc_location=ufi
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U4 - 4.20 Ana Maria Ribeiro Poupa pra no futuro a Judá meus filhos a fazerem um facul-

dade 

U4 - 11.21 Alexandre Chagas Ana Maria Ribeiro que legal, ótimo objetivo.  

Mas vamos pensar em quantos precisaríamos para pagar a faculdade de 1 filho.  

Quantos anos seria o curso?  

Qual o valor da mensalidade? 

U4 - 1.22 Jessiara Azevedo Consigui tirar as coisas desnecessárias do mês e consigui 

economizar 150 Reis já fez uma grande diferença no bolso e consigui paga outra 

coisa com.essa economia que fiz 

U4 - 12.23 Giselly Berto tenho muita difecudades em entender essas conta. 

U4 - 12.24 Alexandre Chagas Jessiara Azevedo perfeito. Deixar a "casa em ordem" é fun-

damental para o pensamento sobre educação financeira, pois só assim podemos 

refletir sobre entradas e saídas. 

Sobre o vídeo, você irá economizar com qual objetivo (além de colocar as contas 

em dia)?  

Se você aplicasse esses 150 reais com taxas de 10% ao mês, quanto teria em 12 

meses? 

U4- 13.25 Alexandre Chagas Jessiara Azevedo perfeito. Deixar a "casa em ordem" é fun-

damental para o pensamento sobre educação financeira, pois só assim podemos 

refletir sobre entradas e saídas. 

 

Sobre o vídeo, você irá economizar com qual objetivo (além de colocar as contas 

em dia)?  

Se você aplicasse esses 150 reais com taxas de 10% ao mês, quanto teria em 12 

meses? 

U4- 5.26 Ana Maria Ribeiro Manda augum exemplo por favor 

U4- 14.27 Alexandre Chagas Sugeri a seguinte reflexão:  

"Vamos pensar em quantos precisaríamos para pagar a faculdade de 1 filho" 

Imagine 4 anos de curso no valor de 1 mil reais, quanto seria o investimento 

anual? 

Nesse cálculo, quanto seria o investimento em 4 anos? 

Se pouparmos esse valor do resultado, quanto teríamos em 1 ano?  

Use o link para te ajudar https://yubb.com.br/calculadora-de-rendimento-da-

poupanca 

U4- 15.28 Alexandre Chagas Ana Maria Ribeiro vamos refletir? 

 

U4- 16.29 Alexandre Chagas Raimundo Nascimento Vamos aprender sobre conquistar 

Sua Liberdade Financeira? Se tivermos algum valor disponível, vamos conside-

https://www.facebook.com/anamaria.ribeiro.7393264
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/anamaria.ribeiro.7393264?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/alexsandro.azevedo.56863
https://www.facebook.com/giselly.berto.3
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/alexsandro.azevedo.56863?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/alexsandro.azevedo.56863?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/anamaria.ribeiro.7393264
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://yubb.com.br/calculadora-de-rendimento-da-poupanca?fbclid=IwAR3befdw1ObHPqmFlVqR_YpzTlrGVMX8kg_BTdev9Z6REG-Se1gI2bIoteA
https://yubb.com.br/calculadora-de-rendimento-da-poupanca?fbclid=IwAR3befdw1ObHPqmFlVqR_YpzTlrGVMX8kg_BTdev9Z6REG-Se1gI2bIoteA
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/anamaria.ribeiro.7393264?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/raimundojosea?hc_location=ufi
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rar 1 mil reais, que fazer? 

 

Vamos refletir: "Sobre o investimento: Gastar tudo, não gastar nada ou colocar o 

dinheiro para trabalhar para nós ? 

U4- 1.30 Keyse Pellegrini nau sei entender aplicassoes essas numero não difisil de 

entender 

U4- 6.31 Ana Maria Ribeiro Coloca o dinheiro pra trabalhar para nós 

U4- 17.32 Alexandre Chagas Ana Maria Ribeiro sim, essa é uma boa opção. Mas, como 

podemos ter esse resultado positivo? Traga um exemplo. Como ter lucro em 

nossos investimentos? 

  

https://www.facebook.com/keyse.pellegrini.7
https://www.facebook.com/anamaria.ribeiro.7393264
https://www.facebook.com/Alexandrenchagas
https://www.facebook.com/anamaria.ribeiro.7393264?hc_location=ufi
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APENDICE VI - DECLARAÇÃO DE ANUÊN-
CIA 

Ref.: Anuência “o papel da educação financeira no processo de aprendi-

zagem de alunos da EJA por meio de ensino híbrido” 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA 

Venho com esta declaração dar autorização à realização do estudo “O 

papel da educação financeira no processo de aprendizagem de alunos da EJA 

por meio de ensino híbrido”, número CAAE <02220818.4.0000.5493>, como 

pesquisador responsável Márcio Alexandre Do Nascimento Chagas e a Univer-

sidade Anhanguera de São Paulo como instituição proponente. 

Declaro ter lido e concordar com o parecer ético emitido pelo CEP da ins-

tituição proponente, conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras, em 

especial a Resolução CNS 466/12. Esta instituição está ciente de suas co-

responsabilidades como instituição coparticipante do presente projeto de pes-

quisa, e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos su-

jeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura necessária para 

a garantia de tal segurança e bem-estar. 

__________________________________________ 

Assinatura e carimbo do responsável institucional 

__________________________________________ 

Cargo e instituição 

__________________________________________ 

Local e Data 


