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Apresentação 

 

 

 

Prezado (a) leitor (a), 

 

A Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas, por meio da 

Coordenadoria de Desenvolvimento da Secretaria de Estado de Educação de 

Mato Grosso, promoveu no dia 15/12/2021, o “1° Simpósio de Qualificação 

e Pesquisa em Educação”, com o intuito de discutir e divulgar os trabalhos 

desenvolvidos pelos profissionais da educação durante a licença para 

qualificação profissional (mestrado e doutorado), contribuindo com novas 

ações educacionais para a Educação pública do Estado.  

 Agradecemos a todos os envolvidos no evento, em especial, aos 

pesquisadores (as), que compartilharam seus trabalhos, e, acima de tudo, um 

interesse em comum: de oportunizar a troca de conhecimento.  

Desejamos a todos (as) uma profícua leitura, e que os resumos 

inseridos nesse caderno, inspirem novas pesquisas, novos saberes e 

contribuições inovadoras para educação do nosso estado.  

 

 

 

Comissão Organizadora  
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PROGRAMAÇÃO GERAL 

 
08H00 – Credenciamento 
                 Coffee-break 

 

08h30 - Abertura 

Autoridades:  

Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas 

Flávia Emanuelle de Souza Soares 

Superintendente de Aplicação Desenvolvimento, Saúde e Segurança 

Marly Souza Faria 

 

Secretaria Adjunta de Gestão Regional 

Alcimária Ataídes da Costa 

 

Secretária Adjunta de Gestão Educacional  

Valdelice de Oliveira Holanda  

 

Pró-Reitor da UNEMAT 

Agnaldo Rodrigues da Silva 

 

09h10 – 01 PAINEL: NOVO ENSINO MÉDIO 

Mediador (a):  Prof ª. Ma. Giseli Duardo Maciano. 
Graduação em Matemática, Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT/MT 

Especialização em Modelagem Matemática, UNIC/MT 

Mestrado Profissional em Matemática, UFMTMT 

 

Educação Financeira: Investigação de práticas colaborativas para tomada de decisão dos 

alunos do ensino médio. 
Autores: Tcharles Schneider / Julio Cesar Rossetto / Italo Gabriel Neide / Miriam Inês Marchi. 

 

Educação Financeira no Ambiente Escolar. 
Autores: Dominique Junior Vais / Franciana Dos Santos Carvalho 

Educação Financeira Crítica: A gestão do orçamento familiar por meio de uma prática 

pedagógicana educação de jovens e adultos. 
Autores: Tcharles Schneider / Julio Cesar Rossetto / Italo Gabriel Neide / Miriam Inês Marchi 

10h10 – 02 PAINEL: PROTAGONISMO ESTUDANTIL 

 

Mediador (a):  Prof ª. Ma. Francisca Nailê Bernardo de Araújo 
Graduada em História, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN/RN  

Especialização em Educação Ambiental, UFRN/RN 

Mestrado em Ensino História, UFMT/M 
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Clube do Livro: Narrativas preliminares de uma estratégia de fomento à prática da leitura 

no contexto de uma escola pública mato-grossense. 
Autores: Lucineide Maria da Silva / Frederico Trindade Teófilo / Jucimar Silva dos Reis 

 

Um olhar sobre certas obras e certos leitores da literatura juvenil contemporânea. 
Autores: Liliane Lenz dos Santos 

 

 

11H10 – Encerramento 

               Espaço Cultural 

-UNIC 

-UNIVAG 

-BANNER 

 

VESPERTINO 

14h00 – Credenciamento 

14h10 - 03 PAINEL: TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 

 

Mediador (a):  Prof. Me. Jorci Ponce da Silva 
Graduado em Física, UFMT/MT 

Especialização em Proeja, UFMT/MT 

Mestre em Ensino de Física, UFMT/MT 

As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação no Contexto Educacional 
Autores: Marcos A. R. de Neira / Jocélia N. Antunes / Lizandra K. Mota 

 

O uso das TDIC’s nas aulas de inglês: aplicativo chatclass 
Autores: Enis da Motta Ferreira da Silva /Prof. Dr. Rosemar Eurico Coenga 
 
 

15h10 – 04 PAINEL: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS 

 

Mediador (a):  Prof ª. Ma. Cláudia Inês Dahmer  
Graduada em Ciências Biológicas UFMT/MT 

Especialização em Educação Ambiental, ICE/MT 

Mestrado em Ensino, UNIC/MT 

 

Ensino-aprendizagem de óptica geométrica por meio de uma sequência didática 

Vygotskyana 
Autores: Frederico Trindade Teófilo 

 

GEOMETRIA ESPACIAL: INTERFACES DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS E 

MATEMÁTICA CRIATIVA INSCRITAS EM DISSERTAÇÕES E TESES 
Autores: Adriana Tenir Egéa de Oliveira / Marco Antônio Sandini Trentin 
 

 

16h10 – Encerramento 

             Coffee-break 

             Espaço Cultural 

-UNIC 

-UNIVAG 
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-UNEMAT 

 

BANNER´s - SAGE 

 Alfabetiza 

 Mais MT Muxirum 

 Novo Ensino Médio  

 Materiais Complementares 

 Leitura da Minha Terra 

 Escola de Tempo Integral 

 Material Estruturado 
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RESUMOS 

 

 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA: INVESTIGAÇÃO DE PRÁTICAS 

COLABORATIVAS PARA TOMADA DE DECISÃO DOS ALUNOS 

DO ENSINO MÉDIO. 
 

Tcharles Schneider (EE Nossa Senhora do Perpétuo Socorro/Vera) 

– tcharles.schneider@universo.univates.br 

Julio Cesar Rossetto (EE Nossa Senhora do Perpétuo Socorro/Vera) 

– Julio.Rossetto@universo.univates.br 

Italo Gabriel Neide (Univates/ Lajeado) – ítalo.neide@univates.br  

Miriam Inês Marchi (Univates/ Lajeado) – mimarchi@univates.br  

 

GT 5 - Protagonismo Estudantil  

 

Resumo:  

 
Este artigo é um recorte da dissertação do primeiro autor, que busca dar um 

enfoque na possibilidade de se propor práticas colaborativas aos alunos do Ensino Médio 

com intuito de abordar como tema a Educação Financeira. A relevância da abordagem do 

tema com os adolescentes pode ser justificada, como um dos motivos, o fato que  

diariamente as pessoas são expostas a centenas de informações de cunho financeiro 

econômico. Além, de serem bombardeadas pelo apelo publicitário que cultua o modismo, 

criando grupos sociais, principalmente de adolescentes, que deveriam refletir sobre o 

modo de consumir e poupar de maneira consciente e responsável. Estas informações para 

Trivinho (2015) são oriundas do processo de “glocalização”, onde o influxo dos 

elementos de notícias/avisos/conhecimentos é dado de forma quase que instantânea 

através da internet. Neste sentido, será dada luz ao processo de tomada de decisão de 

vinte quatro alunos do Ensino Médio de uma escola pública do norte do Mato Grosso. 

Alunos estes, que foram apresentados a uma proposta de intervenção com traços de um 

estudo de caso de Yin (2015), por tratar-se da investigação de um fenômeno 

contemporâneo em profundidade e dentro do contexto da realidade, onde se buscou, junto 

aos alunos a possibilidades de se realizar um sonho coletivo do grupo, neste “caso” uma 

viajem para um parque aquático. A coleta de dados ocorreu através de gravação de áudio 

das conversas em sala de aula, reunião de amostra documental e a observação dos 

professores-pesquisadores. Como resultado, pretende-se evidenciar alguns indícios 
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observados na tomada de decisão dos jovens, tendo potencial de implicar 

significativamente na construção de signos de uma Educação Financeira. E a partir destas 

nossas primeiras vivências como pesquisadores da Educação Financeira concluímos que 

“uma pessoa alfabetizada financeiramente possui conhecimento financeiro que a auxilia 

na tomada de decisões e que influencia o comportamento, que é avaliado pela sua 

postura ou atitude financeira” (SCHNEIDER, 2019, p. 91, grifos do autor). E termino 

com uma ressalva “a realização dos desejos não impõe ao indivíduo uma 

característica de analfabeto financeiro, uma vez que, ao suprimir todos os seus 

anseios em função do economizar, até poderá lhe garantir uma reserva de dinheiro, 

mas não o seu bem-estar” (SCHNEIDER, 2019, p. 96, grifos do autor). 

  

Palavras-chave: Educação financeira. Tomada de decisão. Jovens consumidores. Práticas colaborativas. 

Ensino Médio. 
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO AMBIENTE ESCOLAR 

 

Dominique Junior Vais (SEDUC) – E-mail: dom_hotmart@hotmail.com   

Franciana Dos Santos Carvalho (SEDUC) – E-mail: francianacarvalho@oltlook.com 

GT 5: Protagonismo Estudantil 

  

Resumo:  

 

Este artigo apresenta relatos de experiências dos estudantes no desempenho do projeto educação financeira 

no ambiente escolar, realizado na Escola Estadual Professora Maria Sebastiana de Souza, no município de 

Primavera do Leste, Estado do Mato Grosso, sendo aplicado com a turma noturna do 1º ano do Ensino 

Médio. Consistiu no desenvolvimento de aulas teóricas e práticas referente ao estudo da Matemática 

Financeira, utilizando como referência o livro “Aprendendo a lidar com dinheiro” de Costa, P., No entanto, 

foram organizados cinco encontros: nos primeiros quatros encontros foram trabalhados os conteúdos 

teóricos do livro, e no último foi desenvolvido uma feira da Matemática Financeira, pondo em prática o 

que foi aprendido em sala de aula. Os resultados foram extraordinários, superando as expectativas, já que 

todos os alunos participaram, interagindo nas atividades tanto das aulas teóricas quanto também das 

práticas. 

 

Palavras-chave: Matemática financeira. Como lidar com o dinheiro. Feira da matemática financeira.  

 

 

1 Introdução  

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), vem trazendo a Educação 

Financeira como uma proposta no currículo escolar do Estado do Mato Grosso e também 

no novo ensino médio de todas as escolas do Brasil. Sendo assim, considerando cultivar 

as habilidades e aptidões necessárias para que as gerações futuras possam lidar com as 

decisões financeiras que tomaram ao longo da vida. 

Na construção do projeto “APRENDENDO A LIDAR COM DINHEIRO” 

realizado na Escola Estadual Professora Maria Sebastiana De Souza, no município de 

Primavera Do Leste, Estado do Mato Grosso, a formação da ideia foi levado em 

consideração o Projeto Político pedagógico (PPP) da Escola, pois segundo consta no 

documento: “A Escola é inserida em uma comunidade carente, mas em plena 
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transformação, está em constante crescimento tanto populacional quanto cultural, sofre 

junto com a sociedade os problemas sociais marcantes, principalmente violência e 

drogas”. Diante da realidade que muitas escolas vivem, o Estado do Mato Grosso 

articulou um projeto de Educação financeira, para os 9ª ano do ensino fundamental II e 

os 1º anos do ensino médio. 

O objetivo do projeto tem como base principal instigar os discentes a serem 

futuros empreendedores e/ou a lidar com o próprio dinheiro, estimulando os jovens a ter 

uma postura responsável, como resultado ao finalizarem o ensino médio espera-se que o 

aluno ingresse na sua vida profissional, sabendo administrar suas próprias finanças. 

 

2 Procedimentos Metodológicos 

2.1 Aprendendo a lidar com Dinheiro  

Para o desenvolvimento das aulas de Matemática Financeira, foi utilizado como 

referência o livro “Aprendendo a lidar com dinheiro” de Costa, P. Sendo ofertado os 

livros através da SEDUC, distribuído para todas as escolas que ofertavam os 9º anos do 

Fundamental II e os 1º anos do ensino Médio. Na Escola Estadual Professora Maria 

Sebastiana de Souza, foi trabalhado a educação financeira com a turma do 1º ano do 

Ensino médio noturno, foram organizados cinco encontros, nos quatros primeiros 

encontros foi discutido os tópicos do livro, e no último foi desenvolvido uma culminância 

do Projeto Feira da Educação Financeira, colocando em prática o que foi aprendido em 

sala de aula.  

No primeiro encontro, foram distribuídos os livros para os alunos, iniciando a 

primeira parte das atividades com o tema Consumo vs. Consumismo. As aulas foram 

ministradas através de diálogos, com perguntas e respostas, no qual os alunos foram 

questionados sobre a diferença entre o consumo e o consumismo, os alunos já tinham 

consciência do significado do tema abordado. Através deste contexto, os alunos 

argumentaram que o consumo não é ruim e sim necessário, já que, praticamente é 

impossível ser capaz de produzir tudo que precisamos, as pessoas necessitam comprar o 

que não conseguem fabricar, como por exemplos: roupas, casa, óculos, pratos, talheres e 

alimentos. Logo o consumo se torna imprescindível para a sobrevivência humana. 



11 
 

 

Por outro lado, temos o consumismo, e deve ser repensado, pelo fato de muitos 

terem a ilusão de que para serem felizes carecem de possuir objetos ou bens, para mantem 

um status que ele acha que é o ideal, buscando um nível social acima da sua realidade. 

Portanto, o consumismo pode trazer consequências econômicas, sociais e também 

ambientais. 

          

No segundo encontro, foram discutidos a parte 2 ‘‘Um doce projeto familiar’’ neste tema 

consistiu em instruí-los, como administrar o dinheiro familiar. Dessa forma, como o 

próprio tópico diz; através da palavra ‘‘doce’’, pode ser transformado em lucros e 

benefícios para toda a família, os alunos entenderam o real significado de ser um jovem 

empreendedor em consonância com suas finanças, dentro desse assunto foi tratado o 

conteúdo programático da disciplina de matemática referente a progressão aritméticas 

(P.A). 

No terceiro encontro, foi realizada uma roda de conversa no refeitório da escola, 

interagindo com os alunos um diálogo sobre seus sonhos e interesses, por meio de um 

processo contínuo de aprendizagem, 

através da prática e o autoconhecimento, 

compartilhando e aprendendo a lidar com 

os desafios da vida cotidiana de maneira 

mais autônoma. Além disso, todos os 

alunos tiveram a oportunidades de se 

conhecerem melhor, o diálogo com os 

 

Figura 1: Entrega dos livros para os alunos 

Fonte: Vais. D, Carvalho. F, (2021) 
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alunos foi conduzido pelos professores de diversas áreas de conhecimento, ajudando a 

identificar caminhos e estratégias para superar as dificuldades e avançar na busca da 

realização de sonhos, trazendo com sigo um projeto de vida pessoal e profissional.  

 

 

 

 

 

 

No quarto encontro, foi discutido a parte 4 do livro, “Não tenha medo de sonhar” 

neste tema foram feitas várias abordagens como: o estudo das definições da matemática 

financeira; o estudo dos juros simples; juros compostos; avaliação de investimentos; 

como o dinheiro se comporta no decorrer do tempo; a história da moeda brasileira, 

elencando diversas operações ligadas ao dia a dia.  

No quinto e último encontro, foi executada a culminância do Projeto Feira da 

Educação Financeira, para que os alunos colocassem em prática tudo que foi aprendido 

em sala de aula. A princípio, como regras do projeto, antes do encontro, os alunos 

arrecadaram vários itens, como roupas, brinquedos, calçados, alimentos, entre outros 

objetos, os estudantes que trouxeram algum desses elemento, recebeu um valor referente 

aos itens trazidos, e assim eles poderiam comprar o que achassem interessante, como um 

tipo de troca. aqueles que não puderam trazer qualquer objetos foi preparado um banco 

fictício, chamando-se Banco escolar, administrado pelos alunos, os participantes 

poderiam pegar empréstimos no intuito de ressarcir posteriormente em itens que seriam 

levados a doações, com isso os alunos também colocaram em prática os estudos sobre 

juros e contagem de dinheiro, lembrando que todo o dinheiro do projeto era 

fictício,  Dessa forma, os educandos presenciaram a realidade de alguns conceitos de 

Figura 2: Busca da realização de sonhos 

Fonte: Vais. D, Carvalho. F, (2021) 
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finanças que aprenderam nas aulas, como noções de juros ao pedir empréstimo ao banco, 

noções de descontos, vendas, lucros, acréscimos, montante e também de prejuízos.   

3 Conclusão do Projeto   

 Tendo em vista os aspectos observados, a educação financeira no contexto escolar 

auxilia a compreensão da necessidade que temos em aprender administrar os recursos de 

forma mais sustentável, as aulas sendo ministradas em exercícios na prática de forma 

dinâmica e interativa, contribui com a formação mais conscientes no uso de seus recursos, 

criando cidadãos menos endividados, com objetivos financeiras bem fixados e com 

estratégias e planejamentos adequadas para atingir suas metas. 

Por tanto, este projeto contribuiu muito para o desenvolvimento dos estudantes 

como a criatividade, ideias inovadoras, imaginações de negócios, estudo de mercado, 

trabalho em equipe, conceito matemáticos dentro das finanças e também aprenderam que 

os erros e acertos faz parte da rotina de um empreendedor, através das falhas aprendidas, 

devem se criar novas estratégias para superar quaisquer desafios e seguir em frente. 

Referências  

  

ESCOLA ESTADUAL “Prof. Maria S. De. Souza”. Projeto Político Pedagógico – PPP. 

Primavera do Leste, 2021. 

 

 

 

 

 

Figura 3: Feira da Educação Financeira 

Fonte: Vais. D, Carvalho. F, (2021) 
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA CRÍTICA: A GESTÃO DO 

ORÇAMENTO FAMILIARPOR MEIO DE UMA PRÁTICA 

PEDAGÓGICANA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Júlio César Rossetto (Escola Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro/Vera) 

– julio.rossetto@universo.univates.br   

Tcharles Schneider (Escola Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro/Vera) –  

tcharles.schneider@universo.univates.br   

Miriam Ines Marchi (Univates/Lajeado) – mimarchi@univates.br  

Italo Gabriel Neide (Univates/Lajeado) – italo.neide@univates.br  

GT 5: Protagonismo estudantil 

  

Resumo:  

Este resumo é parte da dissertação desenvolvida pelo primeiro autor, que teve como objetivo investigar 

como o desenvolvimento de uma prática pedagógica embasada na Educação Financeira Crítica pode 

influenciar na gestão do orçamento familiar de alunos da EJA. A Revisão Teórica está fundamentada nos 

pressupostos teóricos vinculados ao campo da Educação Financeira Crítica e seus entrecruzamentos com 

as convicções de autores que defendem a relevância deste tema para a formação de indivíduos-

consumidores autônomos e críticos. A pesquisa possui cunho qualitativo, com características de um estudo 

de caso. A partir dessas informações, emergiram três categorias de análise descritiva: Analfabetismo 

Financeiro; Controle Financeiro e Tomada de Decisão. Após a sua análise, o estudo apresenta alguns dos 

resultados: a) constatou-se que 18,5% dos alunos possuíam um controle de suas despesas e receitas; b) os 

alunos compreenderam a relevância de se efetuar uma pesquisa de preço; c) a pesquisa propiciou reflexões 

sobre a importância de pequenas quantias de dinheiro; d) verificou-se que alguns estudantes apresentavam 

características de um analfabeto financeiro; e) a intervenção propiciou aos alunos evidenciar as 

contribuições da Matemática para a resolução de situações-problemas que envolvem as finanças. Sendo 

que ao final da pesquisa foi produzido e disponibilizado um produto educacional. 

 

Palavras-chave: Educação Financeira Crítica. Educação de Jovens e Adultos. Analfabetismo Financeiro. 

Controle Financeiro. 

 

 

1 Introdução  

  

Nos últimos anos, o Brasil passou por três momentos financeiros distintos: o 

primeiro período compreendido entre 2002 e 2014, que se caracterizou por um equilíbrio 

financeiro, que culminou em uma reclassificação de suas classes econômicas. Durante os 

primeiros anos, 35 milhões de brasileiros passaram a integrar a classe média conforme 

dados pesquisados pelo projeto Vozes da Classe Média (2012)1, da Secretaria de Assuntos 

Estratégicos da Presidência da República em parceria com a Caixa Econômica Federal e 

                                                           
1 “Vozes da Classe Média: é ouvindo a população que se constroem políticas públicas adequadas”: Projeto 

que teve por objetivo mapear a nova classe média brasileira e elaborar estudos socioeconômicos. 

Secretaria de Assuntos Estratégicos, do Governo Federal, publicado em 20 de setembro de 2012. 

Disponível em <http://www.epsjv.fiocruz.br/upload/doc/Cartilha-Vozes-Classe-Media.pdf>. Acesso em: 

07 dez. 2018. 
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o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O segundo momento 

corresponde ao período posterior a 2014 a 2019, marcado por uma instabilidade 

financeira, cuja crise que assola o cenário nacional vem afetando diretamente as famílias 

brasileiras nos últimos anos, acarretando somente no ano de 2015, na redução da classe 

média em aproximadamente um milhão de famílias. O terceiro momento ainda mais 

crítico está sendo vivenciado com a pandemia do Covid-19. 

Assim, pressupondo que essa população carece de orientação para enfrentar a 

atual situação e a educação financeira vem se mostrando um fator cada vez mais 

preponderante na consolidação da independência financeira das famílias, o objetivo geral 

deste trabalho é: investigar como o desenvolvimento de uma prática pedagógica 

embasada na Educação Financeira Crítica pode influenciar na gestão do orçamento 

familiar de alunos do 2° Ano do Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos. 

Percebendo a urgência de trabalhar esse tema, especialmente com os estudantes que já 

administram a sua vida financeira, a turma do 2° Ano do Ensino Médio, da modalidade 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Estadual Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro do município de Vera/MT, foi à escolhida para ser trabalhada. 

 Justifica-se a relevância de se abordar a Educação Financeira Crítica pela 

recorrência em que as pessoas em geral são atreladas a esse fator, tanto no ambiente 

profissional, como familiar ou escolar. Tendo em vista que estão inseridas em uma 

sociedade de consumo líquido-moderno, a atual situação política, social e econômica do 

Brasil exige uma questão crucial, a “de economizar”. O desafio é controlar as finanças, 

equilibrando receitas e despesas, evitando, dessa forma, chegar ao final do mês e nos 

questionarmos “onde foi parar o meu dinheiro?”.  

Compartilhando dessas ideias, Sohsten (2008, texto digital) defende que a 

Educação Financeira é de responsabilidade da escola, tendo por objetivo colaborar para 

o desenvolvimento da autonomia e liberdade de escolha, contribuindo assim para 

promover uma justiça social, para isso serão examinadas concepções de uma Educação 

Crítica, alicerçada em dois autores: Paulo Freire (2018) e Ole Skovsmose (2013). Logo, 

busca-se distanciar-se de um ensino que se baseia predominantemente na repetição de 

exercícios e simulados não adotando uma postura de educação bancária2. 

                                                           
2 Na obra “Pedagogia do Oprimido”, Freire (2017) explica que o professor é o sujeito da ação, que conduz 

os estudantes a memorização mecânica dos conteúdos explicados. Dessa forma, os estudantes tomam 

forma de recipientes a serem enchidos com os depósitos realizados pelo educador. 
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 Logo, o trabalho aborda assuntos relativos à Matemática Financeira, à Educação 

Financeira e a Educação Crítica, no entanto, há necessidade de esclarecer de alguns 

pontos importantes antes de iniciar o embasamento teórico. Quando se tratará de 

Matemática Financeira, será levado em conta o entendimento de Campos (2013, p.11), 

como “o ramo da Matemática que estuda o comportamento do dinheiro ao longo do 

tempo, utilizando-se de fórmulas para confrontar o valor do dinheiro em momentos 

distintos do tempo”.  

Em relação à Educação Financeira, a sua base de fundamentação partirá da 

premissa de Schneider ET al. (2018, p.128), para quem a sua função é de "subsidiar as 

pessoas com informações e capacitá-las a tomar as melhores decisões quando o assunto 

envolve dinheiro, auxiliando a orçar e gerir a sua renda, a poupar e investir, e a evitar que 

se tornem vítimas de fraudes publicitárias de promoções e do endividamento". Já quando 

se falará em criticidade ou ser crítico, na perspectiva de uma Educação Financeira Crítica, 

será referente à capacidade de o indivíduo-consumidor analisar e refletir acerca de 

tomadas de decisões frente a uma sociedade líquido-moderna.  

  

2. Considerações finais 

Ao desenvolver esta pesquisa, foi possível perceber que um dos melhores 

caminhos para construir um “canal” de comunicação entre os alunos e o professor é 

baseado no respeito mútuo, sendo essa consideração necessária na hora de ouvir a opinião 

de outrem e de discutir ideias, desprendendo-se das posições dogmáticas de detentores da 

“verdade” e do “saber” que muitas vezes são imputadas aos docentes: "É pensando 

criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática" 

(FREIRE,2018, p.40). 

Com relação ao controle financeiro, é importante que se diga que a maneira com 

que cada um faz o controle das despesas e receitas não é um fator fundamental, mas que 

este controle seja feito. Este controle financeiro propiciará aos alunos um planejamento 

sobre seus recursos, e isto, segundo Sousa e Torralvo (2008, p.78) melhoram os seguintes 

aspectos da nossa vida financeira:  

a) Aquisição da cultura de disciplina com gastos. b) Aprimoramento do 

processo de tomada de decisão. c) Racionalização do uso do dinheiro. d) 

Prevenção contra situações inesperadas. e) Formação de uma poupança para a 

aposentadoria. f) Independência financeira. g) Sentimento de liberdade e de 

melhorias da qualidade de vida.  
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Já a terceira categoria priorizou a tomada de decisão, sendo que pelas atividades 

desenvolvidas os estudantes puderam primeiramente verificar a relevância de se fazer 

uma pesquisa de preço, uma vez que verificaram uma economia de aproximadamente 

10% nos itens que compunham a cesta básica, ao realizar uma pesquisa de campo nos 

supermercados de nossa cidade. Essa diferença ficou ainda maior quando da comparação 

de preços de produtos – que eles escolheram – pesquisados em lojas físicas e lojas 

virtuais; contudo, os alunos fizeram uma ressalva com relação aos "perigos" de se 

comprar produtos pela internet.  

Outro ponto abordado foi à ênfase na adoção da Educação Matemática Crítica 

como ferramenta para a tomada de decisão, assim como Kistemann Júnior e Lins (2014, 

p. 1.309) destacam: 

 
Educação Matemática Crítica possibilita aos indivíduos-consumidores o 

desenvolvimento de competências democráticas, quesito fundamental para o 

pleno exercício da cidadania, e gerador de indivíduos capazes de analisar e 

refletir sobre os modelos financeiro-econômicos e os conceitos matemáticos 

ocultos que permeiam esses modelos. 

 

Ao abordar esse tema nas aulas de Matemática, com atividades voltadas para a 

realidade dos alunos, percebeu-se um maior interesse por parte deles no decorrer das 

aulas, não somente pelo tema abordado, mas pela Matemática, pois os estudantes 

verificaram que essa Ciência contribui significativamente com cálculos para interpretação 

e resolução de situações-problemas, colaborando para uma análise crítica das situações 

apresentadas, ajudando, assim, para o não desperdício de dinheiro.  

Através da alfabetização financeira, temos o potencial de promover a equidade 

social entre os alunos, com a queda das barreiras sociais e econômicas muitas vezes 

impostas, e vistas como intransponíveis. Está transposição dos obstáculos financeiros 

poderá culminar na justiça social, uma vez que conclui que a Educação Financeira é 

promovedora de inclusão social quando promovida por educadores, em especial por 

Educadores Matemáticos. Destaca-se, ainda que a pesquisa fizesse com que os sujeitos 

refletissem sobre os cenários apresentados, e esta reflexão culminou na conscientização 

dos estudantes, revendo sua forma de atuar como individuo - consumidor no contexto a 

qual estão inseridos.  
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Resumo:  

Este texto trata da criação de um clube do livro, cujo objetivo era fomentar a prática da leitura na 

escola. O clube constituiu-se de uma das ações do projeto intitulado “Leitura do mundo, mundo 

da leitura” proposto aos professores da Escola Estadual Dona Rosa Frigger Piovezan, em 

Comodoro - MT. Para a consolidação do clube, a Biblioteca Integradora e os professores 

realizaram a divulgação com os estudantes e os mesmos realizaram a inscrição no clube. A 

primeira obra lida foi “Quando tudo muda”, das autoras Regina Drummond e Shirley Souza. Fez-

se reuniões para apresentar aos estudantes inscritos como o clube iria funcionar; após isto, 

estudantes e professores realizaram a leitura da obra. Ao final do mês, reuniram-se em um espaço 

para discussão da história, tendo os docentes como mediadores, por meio de um roteiro 

semiestruturado. Percebeu-se que os estudantes se engajaram na leitura e notaram várias nuances 

emergentes na narrativa, tais como xenofobia, abandono afetivo, machismo, questões de gênero, 

questões da puberdade e da adolescência, dentre outras, fazendo reflexões e conexões com a 

realidade. Desta forma, conclui-se que a proposição do clube do livro fomentou a prática da leitura 

e mostrou-se como ferramenta importante para despertar reflexões sobre questões sociais 

relevantes.  

 

Palavras-chave: Biblioteca. Grupos de leitores. Leitura. 

 

1 A prática da leitura: considerações introdutórias  

 

A leitura é uma prática muito relevante para a humanidade, pois com ela e a partir 

dela, nós podemos contar histórias, criar fantasias, sonhos e exercitar nossa imaginação. 

“A leitura tem importância fundamental na vida das pessoas. A necessidade da leitura 

mailto:lucineidefl95@hotmail.com
mailto:fredericofdb@gmail.com
mailto:jucimar.reis@unemat.br


20 
 

 

está em todos os lugares, pois a mesma possibilita a apropriação de conhecimentos e 

informações, em relação a qualquer contexto” (KLEIN, 2018, p. 6).  

Nesse sentido, Costa (2019) discute que ler “[...] é uma forma de expressão, 

contato com o universo de outrem” (p. 22). Ou seja, com a prática da leitura, podemos 

nos conectar com o imaginário de outras pessoas, autores das obras, permitindo a 

conquista de horizontes que ultrapassam as nossas experiências particulares e locais.  

Como discute Klein (2018), através da leitura e de nossa visão de mundo, é 

possível o domínio da palavra e, por meio desta, há um intercâmbio de ideias e saberes, 

tornando possível compreender o mundo que nos cerca. Em síntese, ler é se conectar com 

a leitura do mundo do outro, receber e enviar informações.  

Dessa forma, a prática da leitura ultrapassa a mera decodificação das palavras, ela 

se alicerça no entender o que foi lido, associar aos seus conhecimentos prévios histórias 

da leitura, viajar com o autor dos textos em contextos, às vezes, tão distantes no passado 

e, às vezes, em imaginários futuristas. Assim, a leitura ajuda os sujeitos a ampliarem seu 

poder de argumentação, a aprimorarem seu vocabulário, a perceberem o mundo e esta 

ação fomenta a própria criatividade (COSTA, 2019).  

A leitura pode se dar em ambientes que favoreçam sua integração, com atividades 

adequadas e estimulantes, fomentando o envolvimento dos leitores (KLEIN, 2018). E um 

dos espaços em que a leitura pode e deve ser fomentada é nos espaços da escola, lócus 

que recebe uma vasta gama de sujeitos com relações e contextos muito diversificados. 

Assim, a proposição de ações nas escolas que valorizem e estimulem a leitura pelos 

estudantes constitui-se numa dimensão importante. Ao ler mais e melhor, os estudantes 

podem desenvolver-se em dimensões da vida pessoal, e em aspectos escolares, uma vez 

que o ato de ler contribui com a curiosidade dos estudantes para textos e obras das várias 

áreas do conhecimento e suas disciplinas.  

De acordo com as discussões de Cordeiro (2018), um dos compromissos de todos 

os agentes envolvidos no processo educacional é contribuir para a formação de leitores 

efetivos e que atribuem sentido a suas leituras. Ações de intervenções para o 

desenvolvimento de práticas de leituras nas escolas devem ser ações coletivas, oriundas 

do compromisso de todos. Embora, segundo a autora, a prática de leitura e a formação de 

leitores não seja apenas uma responsabilidade da escola, cabe a esta promover práticas de 

leituras através de atividades diferenciadas para aquisição do gosto e apreço pela leitura, 

em especial, na disciplina de Língua Portuguesa.  
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Levando-se em consideração os pressupostos supramencionados, este texto 

intenciona socializar uma experiência de criação de um clube do livro em uma escola 

pública do oeste do estado de Mato Grosso, como estratégia de fomento à leitura por 

estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio, buscando discutir as possibilidades 

dessa estratégia como instrumento de estímulo ao ato de ler nos espaços escolares. 

 

2 Clube do livro no contexto de uma escola pública mato-grossense: o relato de 

experiência 

 

 

O presente texto traz algumas narrativas sobre a criação de um clube do livro na 

Escola Estadual Dona Rosa Frigger Piovezan, localizada na zona urbana do município de 

Comodoro, ao oeste de Mato Grosso. A abordagem utilizada classifica-se como 

qualitativa, pois os pesquisadores não procuraram quantificar e mensurar numericamente 

o objeto de estudo, nem utilizaram instrumentos estatísticos para analisar os dados da 

pesquisa. Ou seja, neste tipo de abordagem de estudo, conforme discute Godoy (1995), 

os pesquisadores se envolvem na: 

 

[...] obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e 

processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a 

situação estudada, procurando compreender os fenômenos 

segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da 

situação em estudo (GODOY, 1995, p. 58). 

 

Assim, para materialização do manuscrito, focou-se no processo de criação, 

divulgação e desenvolvimento das atividades de um clube do livro na escola acima citada, 

focalizando, sobretudo, nas nuances e narrativas que emergiram do diálogo com os 

estudantes inscritos na reunião de discussão da primeira obra estudada.  

A criação do clube se deu como uma das ações do projeto intitulado “Leitura do 

mundo, mundo da leitura” proposto, no segundo semestre de 2021, aos profissionais da 

Biblioteca Integradora e aos professores da unidade escolar. Estes foram estimulados a 

realizarem a divulgação com os estudantes e os mesmos, por sua vez, tiveram que realizar 

a inscrição no clube, por meio de preenchimento de uma ficha na biblioteca da escola. 

No início de outubro de 2021, com o clube já formado, escolheu-se a primeira 

obra que seria realizada a leitura, sendo ela “Quando tudo muda”, das autoras Regina 

Drummond e Shirley Souza. A escolha do livro se deu pelo fato de ser uma obra infanto-
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juvenil e que abrangeria todo o público atendido pela escola e ao mesmo tempo em que 

tinham muitos exemplares na biblioteca da instituição (Figura 1). 

Inicialmente, fez-se reuniões para apresentar aos estudantes inscritos como o 

clube do livro iria funcionar e apresentar o livro escolhido para iniciar as atividades. Após 

isto, os estudantes e professores inscritos realizaram a leitura da obra num período de 

aproximadamente 20 dias. Ao final do mês, reuniram-se em um espaço amplo para 

discussão da história do livro, tendo os docentes como mediadores do processo, por meio 

de um roteiro semiestruturado. 

 
                                 Fonte: Os autores (2021). 

 

A discussão em torno da obra “Quando tudo muda” trouxe uma série de emoções 

nos participantes. No momento em que os mediadores faziam perguntas, alguns deles 

“disputavam” para falar primeiro (Figura 2-a; Figura 2-b).  

Figura 2 - Registro da reunião do clube do livro da Escola Estadual Dona Rosa Frigger 

Piovezan para discussão da obra “Quando tudo muda” 

 

 
Fonte: Os autores (2021). 

 

No encontro, foi possível perceber que os estudantes se engajaram na leitura da 

obra e perceberam várias nuances emergentes na história, tais como xenofobia, abandono 
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afetivo, machismo, questões de gênero, questões da puberdade e da adolescência, dentre 

outras, fazendo reflexões e conexões com a realidade. Vários assuntos narrados no livro 

são vivenciados pelos estudantes, como conflitos familiares, pais separados, desemprego, 

crises existenciais, amizades, relacionamentos amorosos e a temática principal do livro: 

mudanças inesperadas.  

Em trabalho semelhante a este, Valente e Domingos (2019) também relataram 

experiências positivas na implementação de um clube do livro em uma escola pública 

estadual de Dracena - SP. Segundo os autores, as atividades do clube tornaram-se “[...] 

um ambiente propício para expressarem mais livremente opiniões e reflexões sobre o 

próprio ato de ler” a b (VALENTE; DOMINGOS, 2019, p. 28).  

Desta forma, conclui-se que a proposição do clube do livro no contexto da escola 

fomentou a prática da leitura entre os estudantes e mostrou-se como ferramenta 

importante para despertar reflexões sobre questões sociais relevantes. 

 

3 Considerações finais  

 

A escola é um espaço de aprendizagens, mas também de lazer, de trabalhar 

sentimentos e sentidos. A prática da leitura tem esse poder de permear entre vários 

assuntos e permitir ao praticante maior sensibilidade, mais agudeza em captar nuances: 

itens tão importantes na vivência dos estudantes.  

A iniciativa do clube de leitura trouxe muita empolgação, principalmente para 

estudantes do Ensino Fundamental e está empolgação estendeu-se também aos 

professores e técnica da biblioteca envolvidos neste empreendimento.  

Além da obra adotada no clube do livro, outras têm sido procuradas na biblioteca, 

demonstrando que uma leitura desperta outras. Atualmente, o fluxo de empréstimos de 

livros na biblioteca tem sido intenso. 
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Resumo:  

 

A pesquisa de dissertação objetivou ponderar sobre duas obras ficcionais e sobre o 

horizonte de expectativas de um grupo de alunos com idade entre 13 e 15 anos, 

pertencentes ao oitavo ano de uma escola de periferia, na cidade de Juara, estado de Mato 

Grosso. Para atingir tal fim,  oferecemos a obra que disseram lhes agradar, A fuga de 

Edgar, de Edgar J. Hyde, e, posteriormente, oferecemos uma obra reputada como 

literatura esteticamente elaborada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

– FNDE, Desculpe a nossa falha, de Ricardo Ramos, visando perceber se tais textos 

ficcionais quebrariam e/ou ampliariam o horizonte de expectativas desses estudantes, 

como também perceber se estes perceberiam a estrutura ausente e os vazios do texto e, 

por fim, se esses educandos conseguiriam discernir aspectos de uma obra mercadológica 

ou de uma obra emancipatória. Para isso, nos utilizamos do Método Recepcional, que está 

embasado na Estética da Recepção, e, como suporte teórico, nos fundamentamos em 

autores como: Jauss (2003); Iser (1996); Lima (2001); Eco (1932); Candido (2011); 

Bordini (1993), entre outros. Nos utilizamos ainda de questionários, leitura e debate dos 

livros supracitados. A partir da análise dos materiais colhidos junto aos sujeitos da 

pesquisa e do estudo da teoria, pudemos perceber que os alunos não sabem avaliar o que 

gostam, pois não distinguem nem mesmo os gêneros literários e não têm conhecimento 

da variedade de obras existentes na biblioteca. Por isso, a observação de seu real horizonte 

de expectativas, fica prejudicado porque esbarram em questões primárias, ou seja, eles 

demonstraram não apreciar aquilo que escolheram e gostaram da obra que acharam não 

ter interesse. Além disso, os vazios do texto nem sempre foram preenchidos e os alunos 
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não se deram conta do que é um texto mercadológico ou emancipatório. Diante de tal 

situação, parece que a escola não tem cumprido o seu papel como promotora da leitura 

na sociedade. 

 

Palavras-chave: Literatura juvenil. Estética da Recepção. Humanização. Esteticidade. 
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Resumo:  

O presente estudo é parte do caminho percorrido durante a pesquisa destinada ao Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGEDU - Mestrado e Doutorado), da Universidade Regional 

Integrada do Alto Uruguai e das Missões (comunidade científica intitulada URI/FW). Diante do contexto 

da Pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), houve a necessidade de algumas mudanças no sistema de 

Ensino, a principal delas foi a substituição do ensino presencial para o remoto e posteriormente híbrido, 

fazendo-se necessário a compreensão dos alunos e professores a que o uso de novas metodologias e a 

incrementação das tecnologias digitais para tornar possível a integração entre professores e alunos na 

aplicação de conteúdos nas aulas. Dessa forma, o presente estudo teve por objetivo analisar as 

possibilidades de uso das tecnologias no campo educacional a partir do advento da globalização. Pesquisa 

de caráter bibliográfico e documental, ancorou-se em teóricos que debatem a questão da implementação 

das tecnologias digitais e sua aplicabilidade no meio educacional como Lévy (2009), Schuartz e Sarmento 

(2020), Sebastião e Pesce (2010), Soares et al. (2015), entre outros que fizeram parte desta gama de que 

nos auxiliaram a analisar o momento que a educação vive. Assim, analisar as possibilidades de integração 

das tecnologias digitais da informação e comunicação no contexto educacional torna-se importante para 

que possamos ir aos poucos deixando de lado o tradicionalismo em sala de aula e inserindo novas formas 

de mediar o conhecimento para os nossos alunos. 

 

Palavras-chaves: Ciberespaço. TDIC’s. Educação. 

 

1 Introdução  

  

Dentro da proposta adotada para este estudo, a abordagem das Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação (TDIC’s) tem como base a inovação que tal área 

de conhecimento oferece à educação, principalmente no que tange o ensino da linguagem 

nas escolas. Entende-se como Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – 

TDIC’s uma gama de bases tecnológicas que possibilitam, a partir de equipamentos, 

programas e das mídias, a associação de diversos ambientes e indivíduos numa rede, 

facilitando a comunicação entre seus integrantes, ampliando as ações e possibilidades já 

garantidas pelos meios tecnológicos. (SOARES et al., 2015). 

No contexto atual,  

[...] os professores se encontram passivos frente a tais mudanças e à 

incorporação de artefatos tecnológicos em sala de aula. Imputam tal 

comportamento à ausência de um fomento que os instigue a tal apropriação 
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durante a sua formação, e à falta de um suporte técnico e pedagógico nos 

espaços educacionais. Mas há, também, outro fator nesta questão: o próprio 

interesse por parte do professor. (SCHUARTZ; SARMENTO, 2020, p. 430). 

Os desafios das metodologias de aprendizagem tradicionais, mesclados com o 

advento das tecnologias digitais, ainda se impõem às instituições de ensino, responsáveis 

pela aprendizagem formal, bem como às demais organizações, como ONGs e empresas 

que lidam com a aprendizagem ao longo da vida: elemento crucial à formação 

contemporânea. Dessa maneira, a obra se consubstancia como registro histórico da gênese 

do processo de consolidação do ciberespaço (LÉVY, 2009). 

No livro “Cibercultura”, no capítulo intitulado “Definições”, Lévy (2009) reflete 

acerca do impacto das tecnologias sobre a construção da inteligência coletiva: termo 

percebido em meio às suas contradições e, por isso mesmo, denominado pelo autor como 

“veneno e remédio da cibercultura”. O autor prossegue, versando sobre a infraestrutura 

técnica do virtual, com especial destaque à emergência do ciberespaço. Ao sinalizar a 

interatividade das distintas mídias, acena para a grande potencialidade interativa do 

ciberespaço. 

De acordo com tal posicionamento, Sebastião e Pesce (2010), ao fazerem uma 

resenha do livro “Cibercultura”, de Pierre Lévy (2009), discursam que o autor: 

[...] centra suas atenções na cibercultura, percebida em suas múltiplas 

dimensões: a essência, o movimento social, o som, a arte. Do foco no campo 

epistemológico emanam considerações sobre a nova relação com o saber, a 

partir da cibercultura e seus consequentes desdobramentos na educação, na 

formação e na construção da inteligência coletiva. (SEBASTIÃO; PESCE, 

2010, p. 2). 

 

Lévy (2008, p. 23) busca dar um embasamento técnico àquilo que se vai aplicar 

na prática no mundo digital, pois “[...] a invenção de novas velocidades é o primeiro grau 

da virtualização”. As tecnologias intelectuais, segundo o autor, contribuem para fazer 

derivar as funções culturais que comandam nossa apreensão do real. Está ligada às 

tecnologias intelectuais toda a performance da relação entre homem e tecnologia, haja 

vista o cenário atual de seu desenvolvimento e de sua aplicação real. 

   

2 Desenvolvimento  
 

Na nova relação com o saber, Lévy (2008) sinaliza o papel das tecnologias 

intelectuais como favorecedoras de novas formas de acesso à informação e de novos 

estilos de raciocínio e de construção do conhecimento. Em face do saber destotalizado no 
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ciberespaço, Lévy (2008) põe às claras quão inadequada se mostra a pretensão de abordar 

o todo do conhecimento.  

Nesse cenário, situa a simulação como modo de conhecimento próprio da 

cibercultura. Amparado no conceito de inteligência coletiva, o sociólogo descortina novas 

formas de organização e de coordenação flexíveis, em tempo real, no ciberespaço. A 

coordenação dos saberes pode ocorrer no ciberespaço, o qual não é apenas composto por 

tecnologias e instrumentos de infraestrutura, mas também é habitado pelos saberes e pelos 

indivíduos que os possuem (LÉVY, 2008). O ciberespaço permite que os indivíduos se 

mantenham interligados independentemente do local geográfico em que se situam. Ele 

desterritorializa os saberes e funciona como suporte ao desenvolvimento da inteligência 

coletiva. 

Sebastião e Pesce (2010) refletem também sobre outra dimensão dada pela obra 

de Lévy (2009), fazendo uma análise do capítulo intitulado “As mutações da educação e 

a economia do saber”, propondo pensar sobre os sistemas de educação, face aos 

desdobramentos da cibercultura na nova relação com o saber. Conforme a resenha feita 

pelos autores, assiste-se ao surgimento de uma nova configuração no mundo do trabalho, 

face ao fato de que a construção de conhecimento cresce a cada dia. Os saberes 

construídos no atual mundo do trabalho têm muito valor, porque as transformações e 

necessidades das empresas fazem com que o homem desenvolva suas ideias e aprimore 

seus conhecimentos. 

Para os autores, com o advento do ciberespaço, o saber se articula à nova 

perspectiva de educação, em função das novas formas de se construir conhecimento, que 

contemplam a democratização do acesso à informação, os novos estilos de aprendizagem 

e a emergência da inteligência coletiva. Lévy (2003, p. 28) assegura que a inteligência 

coletiva é “[...] uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, 

coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências”. 

Ela visa ao reconhecimento das habilidades que se distribuem nos indivíduos, a fim de 

coordená-las para serem usadas em prol da coletividade. A coordenação dos inteligentes 

coletivos ocorre com a utilização das tecnologias da informação e comunicação. 

Fatores como a grande velocidade das inovações tecnológicas, as decorrentes 

mudanças no mundo do trabalho e a proliferação de novos conhecimentos acabam por 

questionar os modelos tradicionais de ensino, que enfatizam a transmissão dos saberes. 

Frente ao exposto, há duas reformas necessárias à educação e aos processos de formação. 
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A primeira diz respeito à potencialidade da educação a distância, hipermidiática, para 

formar um novo estilo de pedagogia, em que o professor é incentivado a animar o 

intelecto de seus alunos, ao invés de se restringir ao papel de fornecedor direto de 

informações relevantes à construção do conhecimento. Em consonância com Sebastião e 

Pesce (2010, p. 3): “A segunda reforma incide sobre a experiência adquirida na educação 

a distância, à medida que o ciberespaço possibilita aos grupos de alunos trabalhar com 

sistemas compartilhados e automatizados para a construção do conhecimento”.  

[...] o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos 

computadores e das memórias dos computadores. Essa definição incluem o 

conjunto dos sistemas de comunicação eletrônicos (aí incluídos os conjuntos 

de redes hertzianas e telefônicas clássicas), na medida em que transmitem 

informações. Consiste de uma realidade multidirecional, artificial ou virtual 

incorporada a uma rede global, sustentada por computadores que funcionam 

como meios de geração de acesso. (LÉVY, 2009, p. 92). 

 

De certo modo, as palavras visionárias de Lévy (2009), em alguma medida, já 

antecipavam a natureza coautoral das mídias sociais presentes em nosso cotidiano e o 

contexto sociocultural, econômico e educacional. Dessa forma, as transformações 

tecnológicas, o aumento de largura de banda e a grande expansão na quantidade de 

acessos por parte dos usuários são fatores importantes que contribuem para o crescimento 

e a aplicabilidade dessa tendência. 

No que concerne à educação, a discussão sobre o nascimento das novas 

tecnologias nesta área se desenvolve em vários eixos. Existem diversos trabalhos cujos 

temas se referem à multimídia como suporte da educação. Em conformidade com Ramos 

e Copolla (2009, p. 6), a “Internet pode ser considerada a mais completa, abrangente e 

complexa ferramenta de aprendizado. Podemos, através dela, localizar fontes de 

informação que, virtualmente, nos habilitam a estudar diferentes áreas de conhecimento”.  

Lévy (2009) enfatiza que os profissionais da educação devem ampliar seus 

conhecimentos no que diz respeito às técnicas da educação a distância, haja vista à 

crescente demanda de formação continuada veiculada nas redes digitais. Ao considerar 

que o acesso, cada vez maior, do ciberespaço, de estudantes e professores, possibilitam 

que esses atores sociais encontrem amplas oportunidades de aprendizagem, fazendo com 

que os profissionais da educação repensem suas práticas pedagógicas. “Uma vez que os 

indivíduos aprendem cada vez mais fora do sistema acadêmico, cabe aos sistemas de 

educação implantar procedimentos de reconhecimento dos saberes e savoir-faire 

adquiridos na vida social e profissional”. (LÉVY, 2009, p. 175). 
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7 Considerações finais  

  

O fato de as tecnologias da informação e comunicação favorecerem novas formas 

de acesso à informação, novos estilos de aprendizagem, que podem ser compartilhados 

entre indivíduos, amplia o potencial de inteligência coletiva dos grupos humanos. O 

pesquisador finaliza a segunda parte da obra “Proposições” ao deslindar a nova 

configuração das cidades, no tocante aos tempos, aos espaços e às relações sociais, em 

especial a democrática. Por fim, no item “O ponto de vista do bem público: a favor da 

inteligência coletiva”, o estudioso reitera a virtuosidade do ciberespaço, ao afirmar que 

este se ergue em meio a atividades espontâneas, descentralizadas e participativas. Fica 

evidente que, o uso das tecnologias digitais continua sendo necessário no contexto 

educacional, deixando de ser tradicionalistas em sala de aula.  
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Resumo: 

 

As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação têm se tornado mais necessárias 

na escola, principalmente diante do cenário da pandemia do COVID-19. Mas, os 

estudantes estão de certa forma, envoltos neste mundo tecnológico, porém, muitos ainda 

não conseguem utilizar as ferramentas para a aprendizagem de conteúdos escolares. Desta 

forma, este trabalho tem como objetivo apresentar minha pesquisa de mestrado que está 

em andamento e tem como foco compreender o processo de aprendizagem de alunos do 

ensino médio, desenvolvendo e aplicando uma sequência didática com uso das TDIC’s 

nas aulas de língua inglesa, especificamente a ferramenta Chatclass. Trata-se de uma 

pesquisa de cunho metodológico qualitativo utilizando-se como instrumentos a 

pesquisaação o questionário, também a entrevista. Será ofertado ainda uma oficina com 

aplicação de uma sequência didática a partir da teorização de Schneuwly e Dolz (2010). 

Os dados serão coletados em um Escola Estadual, situada em Várzea Grande - MT, a qual 

atende apenas discentes do Ensino Médio Regular. Os pressupostos teóricos desta 

pesquisa abordam Ensino e aprendizagem de Língua Inglesa; Letramento digital e 

Sequência Didática com base em autores como: Paiva (2014); Coscarelli (2017); Rojo 

(2019). Espera-se que esta pesquisa possibilite desvelar se o aplicativo Chatclass 

corrobora com a aprendizagem significativa na disciplina de língua inglesa, se o 

letramento digital é importante no processo de ensino aprendizagem de língua inglesa 

bem como se a sequência didática é efetiva quando relacionada com o uso das tecnologias 

na aquisição de língua inglesa em uma escola pública.  

Palavras-chave: Língua Inglesa. Letramento Digital. Aplicativo Chatclass. 
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Resumo: 
 

A presente pesquisa, realizada com estudantes do segundo ano do Ensino Médio da E.E. 

Dona Rosa Frigger Piovezan em Comodoro-MT teve como objeto de estudo o 

ensinoaprendizagem de conceitos fundamentais de óptica geométrica. Dentro dessa 

temática, foi construído um kit portátil, contendo objetos de experimentos confeccionados 

a partir de materiais de fácil acesso (peças de vidro de várias texturas e espessuras, 

prismas, espelhos, lentes, lâmpadas, velas, laser, lanternas, transferidor), configurando 

assim um produto educacional. Além dos itens supracitados, um manual também faz 

parte, e neste há uma sequência de experimentos que podem ser realizados por professores 

de Ciências ou de Física (particularmente os do 2º ano do Ensino Médio). O trabalho foi 

orientado por princípios teóricos sociointeracionistas de Lev Vygotsky, havendo 

interação entre pessoas, objetos e ambientes. Os conteúdos abordados na aplicação do 

produto educacional foram: reflexão e refração da luz, convergência e divergência, 

projeções com obstáculos, composição e decomposição da luz. O objetivo dessa pesquisa 

foi proporcionar a professores mais um recurso pedagógico para trabalhar o conteúdo de 

óptica geométrica, e principalmente, permitir ao estudante a manipulação de objetos, a 

fim de que este possa ser o agente principal na construção do conhecimento científico e 

desenvolva um espírito investigativo. Os procedimentos metodológicos foram: avaliação 

diagnóstica sobre conteúdos de óptica geométrica; revisão teórica com os estudantes; 

desenvolvimento da sequência de experimentos no laboratório, em quatro encontros e 

avaliação pós-experimentos. Em cada encontro os estudantes foram sorteados para 

compor um grupo de três pessoas para cada experimento, onde dois manipulavam os itens 

do experimento e o terceiro realizava as anotações em uma ficha; contudo, as discussões 

foram realizadas pelos três componentes. O professor realizava perguntas, o grupo 

respondia e os demais estudantes observavam e contribuíam. Através da avaliação final 

mailto:fredericofdb@gmail.com
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e dos relatos dos estudantes, resultou que estes demonstraram compreender melhor os 

fenômenos luminosos abordados bem como a compreensão da teoria trabalhada. Por meio 

dos experimentos realizados pode-se concluir que a prática de experimentos se faz 

essencial para que estudantes possam compreender fenômenos, constatar teorias, 

comunicar significados, além de fazer inferências e conclusões. Através do olhar 

interacionista aplicado na pesquisa pode-se verificar que a interação entre pessoas e 

materiais, as discussões e apontamentos, proporcionam uma melhor compreensão dos 

conceitos físicos. 

Palavras-chave: Óptica geométrica. Sequência didática. Normas para publicação 
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Resumo:  

O presente trabalho buscou realizar um levantamento das dissertações e teses produzidas e dispostas no 

Catálogo de teses e dissertações da Capes, dos últimos anos que investigam o ensino de Geometria Espacial 

(GE) - ensino e aprendizagem, como parte da pesquisa inicial de doutorado, com objetivo de observar 

aspectos relevantes para o ensino e aprendizagem considerados as concepções pedagógicas e visão 

equilibrada sobre o papel das tecnologias na Educação e criatividade matemática. Com este levantamento 

e aporte teórico se observou e analisou os resultados alcançados no ensino de GE, tanto na aplicação mais 

prática como para uma conceituação com a resolução de problemas, entre outras. Os trabalhos evidenciam 

os desafios de ensino e aprendizagem em especial da necessidade do uso de metodologias que possam 

inovar o espaço pedagógico. Neste contexto e com as mudanças que ocorrem em se tratando até mesmo do 

cenário pandêmico, é importante promover o papel do professor num ensino dinâmico e inovador, que 

aplique a matemática em situações que permita a reflexão e a análise da realidade, contextualize e permita 

que o aluno se compreenda dentro do processo como “co-construtor” do seu próprio conhecimento. 

Palavras-chave: Geometria espacial. Ensino. Tecnologias digitais. Matemática criativa.  

 

 

1 Introdução  

  

As aflições pontuadas pelos alunos de ensino médio reverberam sobre boa parte 

dos conteúdos de matemática, e considerando o ensino da geometria espacial (GE), este 

ganha uma certa aversão por parte dos alunos que costumam questionar para que serve, e 

onde irão aplicar o que estão aprendendo. Alguns questionamentos levam a este objeto 

de pesquisa que busca investigar na literatura alguns possíveis direcionamentos, e 

perceber de que forma estão sendo evidenciados a abordagem do ensino da GE nos 

contextos das teses de doutorado e dissertações de mestrado. Com esta intenção e já 

alinhado aos tempos atuais de pandemia, busca-se compreender com esta pesquisa 

algumas inquietações sobre: Qual a maneira de mobilizar para a construção de uma 

aprendizagem criativa em GE? O que é a inovação para a área de ensino na matemática, 

em específico na GE? Seria o uso de tecnologias digitais uma opção para alavancar o 

ensino de GE nas escolas? 

mailto:adriana.egea@edu.mt.gov.br
mailto:trentin@upf.br
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Com estas indagações, este estudo apresenta uma análise sistemática das teses e 

dissertações dispostas no Catálogo da Capes, visando compreender como foi abordado o 

ensino da GE nos diferentes contextos apresentados, sob as distintas concepções 

pedagógicas, que trata da pesquisa do estudo do doutoramento, da autora, em fase inicial. 

Para o desenvolvimento da pesquisa adotou-se a abordagem qualitativa, e como 

procedimento uma revisão bibliográfica de referências teóricas já produzidas e 

publicadas. “A pesquisa bibliográfica é um apanhado geral sobre os principais trabalhos 

já realizados, revestidos de importância, por serem capazes de fornecer dados atuais e 

relevantes relacionados com o tema” (LAKATOS, 2003, p. 158). A análise qualitativa 

visa compreensões específicas acerca do fenômeno investigado, e como pontua Gil (2002, 

p. 133) “depende de muitos fatores, tais como a natureza dos dados coletados, a extensão 

da amostra, os instrumentos de pesquisa e os pressupostos teóricos que nortearam a 

investigação”. Ainda a abordagem qualitativa se aprofunda no mundo dos significados, e 

com a pesquisa de teses e dissertações produzidas o que se busca é analisar problemas 

práticos que possam conduzir à descoberta de princípios científicos (GIL, 2002). 

  

2 Desenvolvimento  

 

A pesquisa feita no Catálogo de Teses e dissertações da Capes, disposto on-line, 

com as palavras Geometria espacial e Matemática, fez emergir 294 trabalhos, até a data 

de 30/11/2021. Dentre estes, cinco são teses de doutorado. Com um novo refino na busca, 

acrescentando a área de conhecimento "Ensino de Ciências e Matemática", emergiram 

56 pesquisas: duas teses de doutorado, 25 dissertações de mestrado e 29 dissertações de 

mestrado profissional, ressalte-se, publicadas a partir de 2013, ano de registro das 

primeiras publicações brasileiras no catálogo on-line, até este ano, 2021. Para ampliar o 

entendimento sobre o objeto de pesquisa nas publicações, realizou-se a leitura flutuante 

dos títulos, a leitura na íntegra dos resumos, e por vezes, a leitura da introdução. 

2.1 Das dissertações de mestrado 

Das 54 dissertações de mestrado, fez-se a classificação em quatro subtemas: 

abordagem conceitual, abordagem documental, abordagem com manipulação de objetos, 
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abordagem com tecnologias digitais e a que modalidade as pesquisas direcionam, 

segundo as literaturas, cuja compilação se apresenta na tabela 1.  

Tabela 1 - Classificação das dissertações de mestrado segundo modalidade de ensino e 

abordagem segundo o objeto de pesquisa. 
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Número de Dissertações 01 08 03 26 05 04 01 06 54 

Abordagem segundo o Objeto de Pesquisa 

Abordagem conceitual 01 -- 01 10 01 03 -- 06 22 

Uso de objetos manipuláveis -- 02 -- 05 --  -- -- 07 

Uso de tecnologias digitais -- 06 02 11 04 01 -- -- 24 

Sólidos geométricos 

confeccionados (Para 

deficiente visual) 

-- -- -- -- -- -- 01 -- 01 

Fonte: Elaborada pelos autores (2021). 

 

2.2 Das teses de doutorado: um compilado geral 

Das cinco teses que tratam do ensino de GE, ao refinar a busca para a área do 

conhecimento sobre Ensino de Ciências e Matemática, findaram apenas duas, a saber: 

Santos (2013) que de sua experiência enquanto professora constatou os desafios e 

entraves no ensino da GE, em uma pesquisa em estudo de campo junto a um grupo de 

professores de Matemática e Dias (2017), apostou em um trabalho para analisar os 

aspectos cognitivos e conceituais que potencializem o espírito de investigação dos alunos, 

baseados em problemas de otimização na disciplina de cálculo do curso de engenharia. 

Elencamos também, as outras três teses que emergiram da pesquisa por considerarmos 

relevante o que as mesmas abordam, apresentadas a classificação na tabela 2.  

Tabela 2: Classificação das teses segundo modalidade de ensino e abordagem segundo o objeto 

de pesquisa e respectivos autores. 
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Curso com abordagens sobre GE 

(Estudo de campo) 
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(2013) 

01 

Uso de tecnologias digitais 01 

Guimarães 

(2013) 

01 

Medeiros 

(2020) 

02 

Bergamaschi (2013) 

e Dias (2017) 

-- 04 

Fonte: Elaborada pelos autores (2021). 

 

3 Estratégia de ensino da GE com tecnologias digitais e matemática criativa 

A possibilidade de integrar os espaços de ensino, com matemática criativa e 

tecnologias, podem contribuir com as possibilidades desde visuais até mesmo o 

movimento de construção e desconstrução que são mediadas com tecnologias digitais e 

aplicativos como pontua Bergamaschi (2013). Ainda, Moreira (1999) assinala que 

Vygotsky atribui um papel predominante às relações sociais nesse processo, ao tratar do 

sociointeracionismo, em que aborda sobre o desenvolvimento cognitivo do sujeito e suas 

aprendizagens, mediada pelos significados e signos, na internalização. E, em se tratando 

da criatividade, o ensino de GE criativa pode potencializar a capacidade do estudante em 

pensar e tomar decisões na resolução de situações problemas, e para isso como assinala 

Gontijo (2019), faz-se necessário que o trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas 

estimule os alunos, e o professor deve estar atento ao currículo, contextualizá-lo frente às 

possibilidades de desenvolvimento da criatividade no espaço escolar. Aliada à 

criatividade, a tecnologia digital pode, segundo Moran (2015) integrar espaços e tempos, 

em que “o ensinar e aprender acontece numa interligação simbiótica, profunda, constante 

entre o que chamamos mundo físico e mundo digital. Não são dois mundos ou espaços, 

mas um espaço estendido, uma sala de aula ampliada, que se mescla, hibridiza 

constantemente” (MORAN, 2015, p. 16). Já, Guimarães (2013) afirma que o espaço 

digital “compreende um movimento interativo e cibercultural de ensinar e aprender”.  

 

4 Considerações conclusivas/parciais  
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As produções na área de ensino de ciências e matemática se mostram um tanto 

compassadas. Para tanto evidenciamos que o resultado aqui encontrado ainda é inferior 

às expectativas no desafio que é trabalhar de maneira significativa com a matemática 

criativa e com o uso de tecnologias digitais. Os trabalhos não abordam etapas de processos 

criativos, sendo oportuno por meio desta abordagem a superação de fragilidades e 

sistematização de saberes aprendidos na escola. Gontijo (2019), aponta que “uma pessoa 

criativa enxerga o óbvio onde ninguém antes enxergou, transformando o simples em algo 

original e valioso” (GONTIJO, 2019, p. 26). Neste viés, a tecnologia digital pode 

potencializar o ensino, e conforme Guimarães (2013) pontua, a mediação do professor se 

faz fundamental. O ensino de GE deve concentrar esforços na comunicação e 

entendimento dos conceitos axiomáticos exclusivos. Tal fato se deve à importância de 

observar propostas que permitam visualização, compreensão e uso adequado das 

propriedades, “perceber, imaginar, manipular” (GUIMARÃES, 2013, p. 92). É evidente 

que ainda há um longo caminho a percorrer, e o que se espera é que as discussões aqui 

iniciadas contribuam com futuras pesquisas, buscando entender como o ensino de GE 

impacta na formação do aluno. Diante da importância do tema em pesquisa, que este sirva 

como uma visão sobre o assunto, com a finalidade de contribuir para novos estudos 

semelhantes. 
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