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Este produto educacional foi desenvolvido a 
partir da pesquisa de Mestrado Profissional em 
Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) 
realizada no âmbito do Instituto Federal Acre 
(IFAC), intitulada “A educação financeira no 
ensino médio integrado do Instituto Federal do 
Acre: uma proposta de ensino transversal com 
base na Abordagem Temática Freiriana”.

O estudo contou com a participação de 
estudantes, respectivos pais/responsáveis, bem 
como dos docentes da turma única de 3º ano 
do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em 
Informática do Campus Sena Madureira/IFAC, a 
partir do qual foi possível constituir um programa 
de conteúdos envolvendo as múltiplas áreas 
dentre as disciplinas escolares.

As orientações deste guia, dispostas em 
forma de relato de experiência e validadas 
pelos docentes participantes do estudo, foram 
organizadas com o objetivo de apoiar a educação 
financeira transversal no currículo do Ensino 
Médio Integrado (EMI), utilizando como aspecto 
procedimental a metodologia de Abordagem 
Temática Freiriana, cujo propósito fundamental 
é a obtenção de temas geradores, que devem 

ser adotados pelas diversas disciplinas presentes 
no currículo dos cursos técnicos integrados ao 
ensino médio.

Lança mão, portanto, da educação dialógica de 
Paulo Freire (1987), que parte da análise crítica 
das falas dos estudantes para a organização dos 
conteúdos programáticos de ensino, obtidos 
com base nas adversidades consideradas 
intransponíveis na vida dos estudantes. Com 
efeito, busca colaborar com uma educação 
financeira crítica, baseada no atendimento das 
necessidades de aprendizagem expressas nas falas 
e no contexto das situações sociais e econômicas 
vividas pelos estudantes, presentes nos Temas 
Geradores, ora investigados ao longo das etapas 
que integram a dinâmica de Abordagem Temática 
Freiriana.

A fim de constituir um percurso mais leve de 
leitura, o presente guia encontra-se estruturado 
a partir de uma breve introdução sobre os 
fundamentos da Educação Profissional e 
Tecnológica (EPT) e educação financeira, em 
seguida procedendo às etapas da Abordagem 
Temática Freiriana e à investigação dos temas 
geradores.

Boa leitura!

Prezado leitor,
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A Educação Profissional e Educação Tecnológica 
(EPT) tem buscado oportunizar uma capacitação 
técnica profissional baseada no trabalho como 
princípio educativo, na formação geral assentada 
em conceitos científicos, culturais, tecnológicos, 
tendo por base os princípios de formação 
politécnica, omnilateral e unitária como condição 
formativa para o desenvolvimento de todos os 
aspectos da vida humana (CIAVATTA; RAMOS, 
2011).

Sobre a politecnia, ela envolve a compreensão 
dos princípios e fundamentos científico-sociais 
e naturais que fundamentam as técnicas e 
processos utilizados nos diversos tipos de 

1 Introdução
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trabalho. É através da formação politécnica, 
de base científica, que se pode compreender o 
conceito de trabalho como princípio educativo, 
aquilo que levaria à compreensão do mundo no 
qual se está inserido (SAVIANI, 1989).

Assim como a politecnia, omnilateralidade 
também propõe o trabalho como princípio-
base para a formação integral do ser humano, 
pressupondo a convicção de uma formação 
humana voltada para a superação da 
sociedade de classes, da cisão do trabalho e 
ensino, possibilitando uma formação pautada 
na igualdade de oportunidades, em que a 
necessidade de trabalho e de instrução escolar 
estariam definitivamente unificadas, em uma 
perspectiva de transformação social (RIBEIRO; 
SOBRAL; JATAÍ, 2016).

Já a escola unitária baseia-se na dualidade 
existente entre dois tipos de escolas, sendo uma 
voltada para as elites da sociedade, cujo objetivo 
seria a formação intelectual, científica e outra que 
se destina à classe mais popular, com currículo de 
formação exclusivamente profissionalizante.

Para Gramsci, a escola unitária seria capaz de 
fornecer, ao mesmo tempo, bases ao trabalho e à 
cultura humanista, integrando seu currículo tanto 
conteúdos necessários ao processo produtivo 

quanto àqueles ligados à formação intelectual e 
científica (NOSELLA; AZEVEDO, 2012).

Logo, a concepção de educação integral tem 
como proposta a união entre trabalho, pesquisa, 
ciência, tecnologia e cultura em única base 
curricular, objetivando a formação humana em 
todas as suas dimensões, incluindo a preparação 
para lidar com as questões financeiras cotidianas.
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um dos temas contemporâneos que afetam a vida 
humana em escala local, regional e global, a ser 
implementada de forma transversal e integradora 
no currículo escolar do ensino básico, a partir de 
2020, em todo o país (BRASIL, 2018).

Para além das definições legais vigentes, cabe 
às instituições de ensino orientar seus estudantes 
para a utilização consciente dos recursos 
financeiros, visando evitar o endividamento 
desnecessário, estimulando uma visão crítica 
sobre sua prática financeira (LUZ; SANTOS; 
JUNGER, 2020). Essa visão crítica pode ser 
motivada através da transversalidade do currículo 
escolar, respeitados os saberes, a autonomia dos 
estudantes e os espaços destinados ao diálogo 
como forma de libertação e como meio de 
intervenção no seu próprio mundo (MORAES et. 
al, 2020).

Por conseguinte, com a finalidade de organizar, 
transversalmente, a educação financeira no 
currículo do EMI, este guia propõe a constituição 
de conteúdos programáticos a partir de temas 
geradores, obtidos através das práticas dialógicas 
e crítico-transformadoras via Abordagem 
Temática Freiriana organizada por Delizoicov 
(2008) e sistematizada por Silva (2004).

Nesse contexto, diante essas breves alegações 
conceituais sobre a EPT tomadas como base neste 
produto educacional é que se torna imprescindível 
a inserção da temática educação financeira no 
âmbito das instituições educacionais.

A relevância dessa temática tem atingido 
um número de países cada vez maior, inclusive 
os latino-americanos, que vêm desenvolvendo 
consideráveis esforços para inserirem a educação 
financeira no currículo da educação básica e em 
projetos com atividades extracurriculares de 
abrangência nacional (OECD, 2019; GARCÍA et. al, 
2013).

As discussões acerca da educação financeira 
também têm ocupado espaço de destaque 
no cenário brasileiro, refletindo diretamente 
sobre o contexto da educação escolar. Isto vem 
contribuindo positivamente para a formação 
integral dos estudantes, uma vez que a educação 
financeira lhes confere autonomia na tomada de 
decisões, gerando uma melhora do bem-estar 
pessoal e da economia nacional (MORAES et. al, 
2020).

Como resultado, no âmbito da política de 
estado para a educação, o governo brasileiro 
instituiu a nova Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), definindo a educação financeira como 
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Uma estratégia para a abordagem dos temas 
contemporâneos transversais é por intermédio 
da educação dialógica, desenvolvida a partir das 
diversas disciplinas existentes no currículo escolar, 
em uma perspectiva de integração educacional 
do ensino cuja finalidade é estimular o exercício 
da cidadania nos mais diversos aspectos que 
demandam uma abordagem crítico-dialógica. 
Essa dialogicidade, que envolve o necessário 
engajamento dos sujeitos envolvidos no 
processo de ensino e aprendizagem, aproxima-
se substancialmente à concepção educacional 
crítico-transformadora de Paulo Freire (CONDE, 
2012).

2 Os temas geradores 
e a abordagem 
temática Freiriana
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Para Freire, o exercício da criticidade deve ser 
iniciado através do diálogo, que se apresenta 
como o melhor caminho para a problematização 
das situações contidas na realidade vivida pelos 
estudantes, oportunizando-os a superação 
das condições de ingenuidade, opressão e 
dominação social sofridas (FREIRE, 1967; 1989).

É nesse momento dialógico que se deve 
investigar o pensar dos estudantes sobre sua 
própria realidade, sobre sua visão de mundo 
e sobre seu papel de atuação nas relações 
sociais que o cercam. Assim, com a adoção da 
investigação através do diálogo, tem-se o início 
do processo de obtenção do universo temático 
conhecido como tema gerador (FREIRE, 1987).

A concepção curricular educacional de Freire 
fundamenta-se na tomada de consciência, 
problematização e diálogo em torno da realidade 
e das experiências contraditórias vividas pelos 
estudantes, em seu contexto real de cultura e 
trajetória social. Enfim, sua proposta filosófica 
é inspirar os indivíduos a participarem com 
responsabilidade nos processos econômicos, 
sociais, políticos e culturais do mundo em que 
vivem (MIRANDA; PAZINATO; BRAIBANTE, 2017).
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A composição de um currículo escolar que parta 
da obtenção dos temas geradores, fortalece o 
compromisso com a identificação e rompimento 
das situações-limite vividas pelos estudantes. 
Esse processo de reconhecimento e compreensão 
dessas situações, trazido à tona pelo método de 
investigação e redução temática, contribui de 
forma significativa para o ensino, aprendizagem e 
emancipação integral dos estudantes.

Para fins de integração da educação financeira 
a uma proposta de ensino transversal, adotou-
se a dinâmica de Abordagem Temática Freiriana, 
que foi sistematizada por Delizoicov (2008) em 
cinco etapas, a partir dos temas geradores de 
Freire (1987). Nessa perspectiva, associou-se tais 
etapas aos momentos II a IV, relativas à prática de 
organização curricular sugerida por Silva (2004).

Situações-limite: Por situações-limite, compreendem-
se aquelas situações significativas de realidade social, 
tomadas como imutáveis, contraditórias, que apresentam 
barreiras impossíveis de serem ultrapassadas pelos sujeitos, 
impossibilitando a libertação das opressões vividas em 
sua condição atual. Toma-se essa realidade de algo posto, 
insuperável, como uma situação para além da qual nada 
mais existe (FREIRE, 1987).

Investigação temática: O processo de investigação temática 
refere-se à averiguação da realidade dos sujeitos, a partir dos 
conteúdos de suas falas e de sua realidade socioeconômica. 
É o momento em que o professor-investigador busca, nas 
falas dos estudantes, os conteúdos que representam as suas 
situações-limite (FREIRE, 1987).

Redução temática: A redução temática caracteriza-se por 
fracionamento de um tema em várias partes, para que 
sejam compreendidas individualmente. Em seguida, deve-se 
reconstruir as partes à totalidade, de modo que isto facilite 
a compreensão do tema em sua completude (FREIRE, 1987).

Saiba mais...

Acessar 
Delizoicov (2008)

Acessar 
Silva (2004)
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Etapas para investigação 
e redução temática
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Codificação: refere-se à situação de realidade 
concreta, desprovida do pensamento reflexivo, 
crítico e abstrato, portanto, tida como codificada 
e não cindida em partes. Quando codificada, a 
realidade concreta apresenta-se como algo difícil 
de ser compreendida pelos estudantes (FREIRE, 
1987).

Descodificação: representa a análise crítica das 
situações codificadas. Ela corresponde à cisão da 
realidade concreta em partes, que serão analisa-
das em suas particularidades para, em seguida, 
retornarem ao todo, dando novo sentido à esta 
realidade (FREIRE, 1987).

Redes temáticas: são graficamente semelhan-
tes aos conhecidos mapas conceituais, embora 
não se limitem apenas a explicitar conceitos e 
suas relações (DELIZOICOV, 2008, p. 47).

Notas referentes aos 
termos utilizados 
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Para realizar o levantamento preliminar das 
condições de vida e realidade socioeconômica dos 
estudantes, inicialmente, foi preciso formalizar um 
convite de participação a todos os estudantes e 
respectivos pais ou responsáveis, além dos docentes 
da turma com a qual se desejou realizar o processo 
de investigação temática.

3 Investigação 
para obtenção 
de temas 
geradores: uma 
experiência 
prática

Inclusive pode-se convidar outros 
participantes, caso necessário.

Importante!
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A formalização do convite aos participantes foi 
realizada através de:

E-MAIL MENSAGENS VIA 
APLICATIVOS DE 
SMARTPHONE

LIGAÇÃO TELEFÔNICA

Levantamento 
preliminar

Etapa 

01 

 Em seguida, foi necessário partir para a in-
vestigação propriamente dita, momento em que 
inciada a coleta de informações a respeito das 
condições socioeconômicas dos estudantes. A 
exemplo do trabalho realizado na pesquisa que 
originou este guia, esta etapa foi realizada através 
da aplicação de dois questionários: 

O primeiro, foi aplicado aos es-
tudantes via formulários digitais 
do google forms.

O segundo foi aplicado aos res-
pectivos pais ou responsáveis 
dos estudantes, via e-mail, em 
formato de arquivo de texto 
editável.

O questionário aplicado aos estudantes deve 
buscar a obtenção, principalmente, de informações 
a respeito das configurações familiares como a 
quantidade de pessoas que residiam no mesmo 
lar; razões de ter escolhido a instituição analisada 
como opção para a formação em nível médio; 
formas de aquisição rendimentos, investimento 
e uso de recursos financeiros auferidos; dentre 
outras questões de cunho socioeconômico que a 
investigação exigir.

Quanto ao questionário aplicado aos pais ou 
responsáveis, ele deve averiguar os aspectos 
relacionados a vida socioeconômica dos 
participantes da pesquisa, sobretudo a respeito 
da faixa e composição da renda familiar; sobre 

Ver Apêndice A

Ver Apêndice B
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Após a implementação e obtenção dos dados, 
via aplicação de questionários ao público-alvo, 
iniciou-se a etapa de análise das situações vividas 
pelos estudantes e da escolha de codificações.

• A depender de condições logísticas, ou-
tras alternativas e instrumentos de coleta po-
dem ser utilizados para a obtenção de dados 
juntos ao público alvo.

• Os dados coletados via google forms são 
automaticamente registrados e salvos em 
nuvem, logo após a participação do público 
alvo. Já os dados coleta de dados realizada 
via e-mail depende de um acompanhamen-
to mais especifico, momento em que cabe ao 
professor-pesquisador realizar um acompa-
nhamento mais específico para obter o maior 
percentual de respondentes possível.

Lembre-se!
as relações de trabalho, ocupação e renda; 
planejamento e dificuldades financeiras; 
comprometimento financeiro da renda familiar; e 
sobre o comportamento financeiro dos gestores 
e demais membros das famílias, dentre outras 
questões pertinentes.  

Para evitar fadiga aos respon-
dentes, os questionários não de-
vem ser muito extensos. Reco-
menda-se uma média de 15 a 20 
questões, podendo ser constituí-
dos com questões abertas e fecha-
das. 
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Terminada a etapa correspondente ao levanta-
mento preliminar da realidade local, foram ana-
lisadas as falas dos estudantes e de seus pais ou 
responsáveis, o que resultou na seleção das falas 
mais significativas, presentes em suas visões de 
mundo, mas de forma codificada. Essas falas fo-
ram caracterizadas por trechos com expressões 
que demonstram anseios, tensões, conflitos e de-
mais situações-limite, conforme o exemplo dis-
posto:

Análise das 
situações e 
escolha das 
codificações

Etapa 

02 

Fala 01: “Guardo (dinheiro) pra usar em 
alguma situação importante, como ajudar 
a comprar comida” (estudante).

Fala 02: “Eu guardo, mas depois eu gasto 
com comida, acessórios, roupa..., as vezes 
os pais precisam também” (estudante).

Fala 03: “Sim, estudando e me formando 
em alguma faculdade para futuramente 
trabalhar” (estudante).

Falas significativas obtidas 
a partir de investigação 
temática na turma de 3º 
ano do curso Técnico em 
Informática integrado ao 
ensino médio
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Fala 04: “Eu estarei morando sozinho, 
então penso em arranjar um emprego de 
meio período para me sustentar enquanto 
realizo meus estudos” (estudante).

Fala 05: “As minhas maiores dificuldades 
estão no alto custo dos produtos, 
principalmente nos alimentos” (mãe de 
estudante).

Fala 06: “Acredito que para um pai ou mãe 
de família uma das maiores dificuldades 
que possam ser enfrentadas é a questão 
da alimentação, as contas e os boletos 
podem sempre esperar mais um pouco, 
mas a alimentação dos filhos se torna 
mais importante do que tudo” (mãe de 
estudante).

Fala 07: “Não sei, porque tudo que eles (os 
filhos) querem, eu compro, por esse motivo 
tenho muitas dívidas” (mãe de estudante).

Fala 08: “Falo que não (tenho condições), 
mas sempre arrumo um jeito de comprar” 
(mãe de estudante).

20



Partindo desse conjunto de falas, estabeleceu-
se um diálogo entre as visões de mundo dos 
estudantes e professor-pesquisador, através da 
problematização das situações que expressaram 
as contradições e conflitos contidos nessas falas.

Desse modo, as falas significativas foram 
tomadas como temas geradores que precisaram 
ser validados a partir das atividades de 
problematização. Estas atividades atribuíram às 
falas significativas um formato problematizador 
que, em seguida, foram devolvidas aos estudantes 
como proposta de reflexão e análise crítica, 
partindo-se então à fase de descodificação dos 
diálogos.

Para validar as falas significativas em temas 
geradores, optou-se pela realização de atividades 
de problematização que partiram de situações 
apresentadas em tirinhas, charges ou figuras. 
Essas atividades possibilitaram a participação 
dialógica dos estudantes, momento em que 
iniciou-se o processo de descodificação.

Diálogos de 
descodificação

Etapa 

03 

Outros recursos didáticos que podem 
ser utilizados são pequenas dramatizações, 
leitura e a discussão de artigos de revistas, 
jornais e livros (FREIRE, 1987). Ambos 
recursos não excluem outras possibilidades 
de atividades destinadas a problematização. 

Atividades de problematização

Dica
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Para provocar a participação dialógica de 
acordo com a proposta de Freire, as atividades 
de problematização foram desenvolvidas 
em forma de roda dialógica, possibilitando 
uma interação e discussão das situações 
apresentadas aos estudantes.

A título de exemplo, serão apresentadas 
algumas atividades de problematização a partir 
das falas listadas na Etapa 02.

Exemplo 1: 
A primeira atividade consistiu na 

problematização da seguinte fala:

Fala 01: “Guardo (dinheiro) pra usar em alguma 
situação importante, como ajudar a comprar 
comida” (fala de estudante).

Essa fala foi considerada como significativa 
porque envolve a precarização do trabalho, o 
que inviabiliza o pleno sustento familiar e agrava 
a falta de planejamento de famílias, culminando 
na manifestação de dificuldades financeiras. 
Assim, para problematizar a situação contida na 
fala selecionada, foram utilizadas uma imagem 
e uma charge (Figura 1), conforme segue:

Disponível em: https://br.depositphotos.com/117918884/stock-illustration-cute-family-shopping-at-market.html. Acesso em: 19 maio 2021. | 
http://gilmaronline.blogspot.com/2018/01/charge-impostos.html. Acesso em: 19 maio 2021.

Não esquecer de relacionar os 
recursos apresentados ao contexto 
das falas significativas selecionadas 
e à temática educação financeira.

Importante!
Figura 01

Tirinhas, charges ou figuras
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Para provocar as discussões acerca das situa-
ções apresentadas pela Figura 1, foram apresen-
tadas aos estudantes as seguintes afirmações, 
para posteriores discussões:

a) Os pais é que são os únicos responsáveis 
pelo sustento da casa e dos filhos.

b) Os filhos devem colaborar com os pais, no 
sustento da casa.

Ao discorrerem sobre a segunda afirmativa, 
os estudantes revelaram ser indispensável o 
envolvimento dos mais jovens na contenção de 
despesas extras e gastos desnecessários devendo, 
inclusive, buscar fontes de renda alternativas 
a exemplo de estágios, emprego como jovem 
aprendiz ou até mesmo abrir o próprio negócio, 
contribuindo com o sustento familiar. 
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Devido à carência de recursos financeiros, ob-
serva-se que os jovens, pressionados pelo estado 
de privação financeira, tomam para si o dever de 
colaborar com o sustento familiar, conforme se 
observa na fala 02.

Fala 02: “Eu guardo (dinheiro), mas depois eu 
gasto com comida, acessórios, roupa..., as vezes 
os pais precisam também” (estudante).

A análise da situação apresentada acaba por 
revelar uma contradição na visão dos jovens es-
tudantes já que, ao mesmo tempo em que atri-
buem o pleno sustento familiar à responsabilida-
de dos pais, avocam para si mesmos parte dessa 
responsabilidade.

Também é importante destacar que parte das 
dívidas contraídas por algumas famílias são oriun-
das do consumo desnecessário dos jovens, tal 
que os pais, para atender aos desejos dos filhos, 
cedam àquilo que os jovens pedem, corroboran-
do com as falas 07 e 08, dispostas a seguir:

Fala 07: “Não sei, porque tudo que eles querem, 
eu compro, por esse motivo tenho muitas dívi-
das” (mãe de estudante).

Fala 08: “Falo que não (tenho condições), mas 
sempre arrumo um jeito de comprar” (mãe de 
estudante).

Tal situação configura-se como reveladora de 
uma fragilidade social, já que as famílias de baixa 
renda não dispõem de plenas condições financei-
ras para dar apoio aos filhos em suas necessida-
des básicas como alimentação e educação, ape-
sar de continuarem a contrair dívidas em função 
de desejos dos filhos.
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Exemplo 2: 
A segunda atividade consistiu na problematiza-

ção das falas 03 e 04, cujas respostas obtidas par-
tiram de um questionamento a respeito da exis-
tência de estratégias para a consecução de uma 
fonte de renda estável e posterior formação de 
patrimônio financeiro, após a conclusão do ensi-
no médio. 

Seguem as referidas falas:

Fala 03: “Sim, estudando e me formando em 
alguma faculdade para futuramente trabalhar” 
(fala de estudante).

Fala 04: “[...] penso em arranjar um emprego de 
meio período para me sustentar enquanto realizo 
meus estudos” (fala de estudante).

A partir dessas falas, realizou-se uma 
problematização em face de tirinhas (Figura 2) 
que apresentam duas situações sobre oferta de 
emprego com base em requisitos mínimos de 
qualificação para o trabalho.

Figura 02

Disponível em: http://www.preventirinhas.com.br/2015/07/empregabilidade-na-area-de-
-seguranca-do.html. Acesso em 19 maio 2021. | https://vidadesuporte.com.br/tag/esta-
gio/. Acesso em 19 maio 2021.
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Para impulsionar os diálogos coerente com a 
atividade, dispuseram-se as seguintes afirmativas 
para reflexão e discussão:

a) Concluir os estudos universitários significa 
garantir um emprego e, consequentemente, uma 
formação de patrimônio financeiro.

b) Uma pessoa, por ser um estudante univer-
sitário, tem melhores condições para conseguir 
trabalho remunerado.

Exemplo 3: 
A terceira atividade, buscou problematizar as 

situações de dificuldades financeiras enfrentadas 
quanto ao sustento doméstico e familiar. Como 
falas significativas, selecionaram-se as falas 05 e 
06, por melhor representarem uma situação-limi-
te no contexto analisado:

Fala 05: “As minhas maiores dificuldades estão 
no alto custo dos produtos, principalmente nos 
alimentos” (fala de mãe de estudante).

Fala 06: “Acredito que, para um pai ou mãe de 
família, uma das maiores dificuldades que possam 
ser enfrentadas é a questão da alimentação. As 
contas e os boletos podem sempre esperar mais 
um pouco, mas a alimentação dos filhos se torna 
mais importante do que tudo” (fala de mãe de 
estudante).

Dessa forma, para realizar a problematização 
das falas 05 e 06, foram apresentadas duas charges 
aos estudantes, que representam situações de 
dificuldades financeiras domésticas, conforme 
disposto na Figura 3. 
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Disponível em:  https://br.pinterest.
com/pin/470063279861798725/. 
Acesso em 20 maio 2021. | 
http://chargedodiemer.blogspot.
com/2013/02/contas-de-fevereiro.
html. Acesso em 20 maio 2021.

Após a apresentação da Figura 3, foram dispo-
nibilizadas duas afirmativas para discussão dos 
estudantes, conforme exposto a seguir:

a) A principal dificuldade financeira que os 
pais têm hoje em dia, quando o assunto se refere 
ao sustento do lar, está relacionada à aquisição 
de alimentos para si e para os filhos.

b) A prioridade é comprar alimentação para 
os filhos. O resto das contas e boletos podem 
sempre esperar um pouco mais.

 É necessário que as atividades 
de problematização possibilitem 
uma análise crítica das situações 
contidas nas figuras para que, em 
seguida, os estudantes respon-
dam as afirmativas de discussão 
de cada atividade.

 Quanto as discussões envol-
vendo a participação dos estudan-
tes, elas devem ser registradas de 
modo que seja possível realizar 
uma análise das falas obtidas, 
após cada atividade.

 Em um primeiro momento, 
o registro pode ser realizado via 
aplicação das atividades que per-
mitam a forma escrita de expres-
são dos estudantes.

Já no segundo momento, se-
rão apresentadas as mesmas si-
tuações problematizadoras do 
primeiro momento, contudo, par-
tindo agora do diálogo entre pro-
fessor-pesquisador e estudantes, 
em uma atividade registrada por 
meio de vídeo.

Lembre-se!

Figura 03
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Concluídas as atividades de problematização 
e validadas as falas significativas como temas 
geradores, partiu-se para a definição dos 
elementos presentes na “visão de mundo” dos 
estudantes (limites explicativos) e à definição 
da visão de mundo do professor-pesquisador 
(contratemas) a respeito dos temas encontrados. 
A organização desses elementos foram realizadas 
conforme o arranjo proposto pelo Quadro 1:

Definição dos 
temas geradores 
dos contratemas
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Quadro 1 – Quadro esquemático para análise das falas significativas.
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Fonte: dados da pesquisa (2021), com base no modelo desenvolvido por Stuani (2008 apud TORRES, 2010).
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Concluídos os procedimentos de investigação, 
problematização e validação das falas como te-
mas geradores, o que exigiu um processo de co-
dificação, problematização e descodificação da 
situação existencial concreta dos estudantes, re-
alizou-se a organização dos conteúdos para edu-
cação financeira via temas geradores, etapa que 
compreendeu o processo de Redução Temática.

O processo de redução temática exigiu uma 
análise crítica dos elementos presentes no Qua-
dro 1, a partir da qual foi realizada uma síntese 
do conteúdo nele disposto, dando atenção parti-
cular às visões de mundo dos estudantes (limites 
explicativos) e do professor -pesquisador (contra-
temas).

Um exemplo de síntese dos conteúdos referen-
tes aos elementos do Quadro 1 podem ser obser-
vados a seguir, no Quadro 2.

Redução 
temática

Etapa 

04 Quadro 2 - Síntese das visões de mundo dos estudantes e do educador.
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 Alicerçado na síntese disposta no Quadro 2, foi 
possível definir a questão geradora que buscou 
integrar as mais diferentes áreas do conhecimen-
to escolar, além de permitir avanços na compre-
ensão da educação financeira pelos estudantes.

Além disso, a questão geradora foi responsável 
por orientar a definição e o recorte dos conhe-
cimentos globais presentes nas diversas discipli-
nas, possibilitando abordagens que consideraram 
tanto os aspectos parciais da realidade dos estu-
dantes quanto questões específicas, próprias de 
cada área disciplinar.

Portanto, a definição da questão geradora teve 
como ponto de partida o esquema analítico das 
falas significativas (Quadro 1) e a sua respecti-
va síntese (Quadro 2). Em consequência disso, a 
questão geradora foi definida da seguinte forma:

A questão geradora objetiva enunciar 
de forma problematizadora as tensões que 
cercam os conhecimentos presentes nas 
duas visões de mundo, buscando esclare-
cer:

1. As necessidades e os conflitos limí-
trofes vivenciados (visão do professor-pes-
quisador); e

2. As contradições sociais sobre as quais 
essas necessidades e conflitos se assentam 
(visão dos estudantes comunidade) (SILVA, 
2004, p. 229).

Atenção!
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Questão geradora:

“Que fatores políticos, históricos, 
geográficos e socioeconômicos 
contribuem para as disparidades 
sociais e o que fazer para 
mitigar as precárias condições 
das famílias economicamente 
vulneráveis?”
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Uma vez definida a questão geradora, possibili-
tou a sistematização de uma Rede Temática cons-
tituída com os elementos presentes nas visões de 
mundo dos estudantes, permitindo a realização 
de análises sobre as situações de organização so-
cial a níveis local, regional e global.

A construção da rede temática partiu da lógica 
de estruturação base-topo (SILVA, 2004), na qual o 
encadeamento de ideias foi representado por nu-
meração arábica disposta ao longo da rede, suge-
rindo uma sequência de leitura e, consequente, de 
apreensão do conteúdo nela disposto, conforme 
pode ser observado na Figura 4:

As redes temáticas apresentam seme-
lhanças gráficas aos mapas conceituais, 
mas não se limitam à explicitação de con-
ceitos e suas relações (DELIZOICOV, 2008).

Base-topo

A ordem de construção das redes deve 
ter origem na parte mais baixa do plano e 
finalizada no topo. De outro modo, devem 
ser constituídas de baixo para cima.

Atenção!
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Figura 4 – Rede Temática

Fonte: Rede Temática constituída a partir das informações contidas no Quadro 1. 35



A construção da rede temática conduziu 
à seleção de conteúdos programáticos 
interdisciplinares para a estruturação das 
atividades de aprendizagem, partindo das 
concepções de mundo tanto dos estudantes 
quanto de professores, possibilitando a 
sistematização e integração das diversas áreas do 
conhecimento escolar à educação financeira.

Dessa maneira, a Figura 4 apresenta uma 
rede temática abundante, possuindo vários 
atributos sociais, políticos, históricos e 
econômicos que nortearam a construção de um 
ensino interdisciplinar da educação financeira, 
possibilitando a integração transversal dos 
conteúdos escolares no EMI.

A organização de 
conteúdos via temas 
geradores

Diante da amplitude de aspectos que envolveu 
o tema gerador apresentado, foi possível a 
elaboração de conteúdos originados sob a ótica 
de diversas áreas disciplinares presentes no 
currículo escolar, acima de tudo, partindo de uma 
perspectiva de transversalidade do ensino da 
educação financeira.

Sob essa perspectiva, a elaboração de 
conteúdos programáticos transversais deve 
observar a necessária participação dos docentes 
que atuam na turma de estudantes à qual se 
pretende inserir os conteúdos destinados ao 
ensino da educação financeira, não deixando de 
observar os elementos contidos na rede temática.

Dessa forma, a rede temática foi disponibilizada 
ao conjunto de docentes que ministram 
aulas na turma de 3º ano do curso Técnico 
em Informática integrado ao ensino médio 
do Campus Sena Madureira/IFAC, momento 
em que o professor-pesquisador fez a sua 
apresentação, explicando detalhadamente sobre 
a constituição e interligação dos elementos nela 
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contidos. Isto foi necessário para que os docentes 
compreendessem os fundamentos que levaram o 
professor-pesquisador a organizar a rede temática 
de tal maneira, composta por tais elementos, e na 
ordem disposta, justificando o seu encadeamento 
lógico de ideias.

Concluída essa etapa, o professor-pesquisador 
propôs aos docentes que manifestem seu 
interesse em contribuir com os conteúdos 
programáticos, levando em consideração a 
particularidade das suas áreas de conhecimento 
ou disciplinas, os elementos dispostos na rede 
temática e o eixo temático educação financeira, 
sob uma perspectiva transversal de ensino.

Após a apresentação da rede temática (Figura 
4) aos docentes e manifestados seus interesses 
em colaborar com a organização dos conteúdos 
programáticos, foi possível constituir um 
programa de conteúdos transversais com base 
nas várias disciplinas curriculares.

Desse modo, é importante que seja 
disponibilizada a programação escolar com a 
seleção dos conteúdos de aprendizagem e 
respectivas intencionalidades pedagógicas para a  
educação financeira a partir dos temas geradores, 
conforme o disposto no Quadro 3.

Mesmo que o programa de conteúdos 
tenha sido materializado em momentos 
individuais pelos docentes de cada área 
do conhecimento, isto não inviabiliza a 
possibilidade de uma construção coletiva e 
dialógica dos conteúdos, em um movimento 
de interação interdisciplinar. 

Atenção!
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Quadro 3 – Programa de conteúdos para a inserção transversal da educação financeira.
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Destarte, a organização curricular foi realizada 
a partir de uma perspectiva integradora, em que 
a inserção da educação financeira se propôs 
a perpassar, transversalmente, às diferentes 
disciplinas escolares. Desse modo, a educação 
financeira passou a ser apresentada como 
elemento nuclear de abordagem, em torno da qual 
as várias áreas disciplinares se organizaram e que, 
segundo Gallo (2001), acaba por atribuir novos 
significados as próprias disciplinas escolares.

É importe enfatizar que o modelo de transver-
salidade ora proposto não intentou a criação de 
um novo componente disciplinar, mas sim a bus-
ca pela redução da rigidez de saberes que existe 
entre as diferentes disciplinas do currículo. Nesse 
sentido, a transversalidade em educação finan-
ceira apresentou-se como um eixo de significa-
ção do processo educativo, capaz de deslocar-se 
entre os saberes disciplinares que configuram o 
currículo tradicional (GALLO, 2001, p. 22).

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.
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Trata-se de um processo de redimensionamen-
to das matérias curriculares que devem subordi-
nar-se às necessidades educativas mais urgentes 
dos estudantes e considerar, como ponto de par-
tida para a aprendizagem, o seu contexto socio-
cultural e socioeconômico (SOUZA, 1998).

Tal processo buscou associar-se à concepção de 
integração e humanização, em que a relação dos 
sujeitos com o meio não depende simplesmente 
de “estar nele”, como objeto ou algo estático, mas 
também de estar “com ele”, em um movimento 
de interação e participação ativa nas transforma-
ções quotidianas. Trata-se de uma relação simbi-
ótica entre homem e realidade concreta em que, 
quanto mais se intervém nela, mais dinâmica, 
humanizada e moldada às suas próprias vontades 
essa realidade se torna, o que conduz ao caminho 
da libertação à qual se refere Paulo Freire (1967).

Corroborando com a pedagogia libertadora de 
Freire, Young (2007) e Sacristán (2013) observam 
de forma suplementar que, para o estudante, o 
caminho da libertação intelectual deve ser tri-
lhado por meio da integração curricular entre as 
várias disciplinas escolares. Sobretudo, ela deve 
ocorrer através do ensino dialógico, alicerçada 
pela análise do contexto social e reforçada pelos 

conhecimentos científicos que ajudam na com-
preensão da realidade social vivida pelos estu-
dantes.

De forma análoga, a perspectiva de integra-
ção curricular assentada em bases de formação 
politécnica, omnilateral e unitária, serviu de fio 
condutor a ampliação da compreensão acerca da 
realidade à qual estão inseridos os estudantes, 
possibilitando-os condições para intervirem nela 
de forma crítica (RAMOS, 2008).

Desse modo, é imprescindível que a escola 
empreenda uma pedagogia crítica, capaz de 
levar em consideração os aspectos éticos do 
conhecimento e das relações sociais às quais 
estão inseridos os estudantes, não deixando de 
abordar o contexto histórico e espacial da vida 
cotidiana da comunidade (SANTOMÉ, 1998).

Logo, é nesse sentido de educação crítica, 
transversal, politécnica, omnilateral e unitária que 
se propuseram a investigação e redução temática 
presentes neste guia orientador.
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4 Para finalizar
A partir dessa experiência, pode-se afirmar 

que a Abordagem Temática Freiriana apresenta-
se como uma possibilidade metodológica de 
inserção transversal da Educação Financeira no 
currículo do Ensino Médio Integrado, via processo 
de Investigação e Redução Temática. 

A trajetória envolvida na investigação de 
temas geradores e a sua organização em plano de 
conteúdos se apresenta como um caminho muito 
rico, oportunizando a formação continuada e 
dialógica do professor a partir de reflexões entre 
teoria e prática. 
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A partir das premissas de Freire (1987), 
educadores dialógicos e problematizadores não 
educam impondo um conjunto de informes 
a serem depositados nos estudantes. Pelo 
contrário, os professores devem apenas 
devolver de forma organizada, sistematizada e 
acrescentada de elementos científicos àquilo que 
os próprios estudantes os entregaram de forma 
desestruturada.

Como resultado dessa experiência, chegou-
se a organização curricular em torno dos 
temas geradores (redução temática), sob uma 
perspectiva que perpassa os aspectos elementares 
da educação financeira, possibilitando, assim, que 
os estudantes realizassem reflexões críticas sobre 
suas próprias condições de vida, a partir de uma 
ótica de ensino multidisciplinar e transversal.

Por fim, este guia integra um conjunto de 
esforços que direciona caminhos para a construção 
de um projeto de currículo integrado constituído 
por elementos globalizadores, interdisciplinares e 
transversais dos conteúdos escolares, compostos 
por uma base científica integrada capazes de 
proporcionar aos estudantes a sensibilidade de 
analisar os problemas cotidianos sob os vários 

pontos de vista, a partir das diversas áreas do 
conhecimento escolar.

 Nesse sentido, acreditamos que este Produto 
Educacional possa fortalecer uma Educação 
Profissional e Tecnológica baseada no trabalho 
como princípio educativo, na formação geral 
assentada em conceitos científicos, culturais, 
tecnológicos, tendo por base os princípios de 
formação politécnica, omnilateral e unitária como 
condição formativa para o desenvolvimento de 
todos os aspectos da vida dos estudantes.
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APÊNDICE A - Questionário para 
os estudantes
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1. Qual sua idade?
2. Atualmente você mora com seus (Aqui você poderá marcar mais de 
uma questão):
( ) Pais      ( ) Avós      ( ) Tios      ( ) Irmãos
( ) Outros:_______________________________
3. Quantas pessoas da sua família, contando com você, moram na sua 
casa?
( ) 1      ( ) 2       ( ) 3      ( ) 4       ( ) 5      ( ) Mais de 5
4. Seu ingresso no curso técnico se deu por meio de políticas de ação 
afirmativa? 
( ) Não. 
( ) Sim, por critério étnico-racial (cotas para pardo, preto, indígena, 
etc.). 
( ) Sim, por critério de renda. 
( ) Sim, por ter estudado em escola pública. 
( ) Outro:__________________________
5. Qual a principal razão para você ter escolhido estudar no IFAC? 
6.  Você já recebeu ou recebe algum tipo de auxílio permanência ou 
bolsa acadêmica?
( ) Nenhum
( ) Auxílio moradia
( ) Auxílio alimentação
( ) Auxílio moradia e alimentação
( ) Auxílio permanência
( ) Outro:______________

7. Você exerce alguma atividade remunerada (trabalho/estágio) ou me-
sada dos seus pais ou responsáveis?
8. O que você faz com o dinheiro que ganha?
9. Quando deseja muito possuir algo que custa muito dinheiro, como se 
organiza para comprá-lo?
10.  Nos últimos tempos, você teve muita vontade de comprar algo, 
mas não foi possível por falta de dinheiro?
11.  Geralmente, ao realizar uma compra qualquer, de um objeto que 
você não necessita, você o compra por quais motivos?
12.  Como você descreveria a situação financeira da sua família?
13.  Seus pais ou responsáveis conversam com vocês sobre a importân-
cia de gerenciar seu dinheiro e como aplica-lo? 
14.  Você realiza o acompanhamento dos seus gastos mensais? Se sim, 
como? Se não, porque?
15.  Você conhece alguma forma de investimento financeiro que você 
possa utilizar agora ou no futuro?
16.  Você consegue poupar algum dinheiro? Porque?
17.  Na sua opinião, é melhor que se façam compras a prazo ou à vista? 
Porque?
18.  O que você entende por inadimplência?
19.  Você acredita que as taxas de juros podem influenciar no orçamen-
to financeiro das pessoas? De que forma?
20.  Quando concluir o ensino médio, você pensa em fazer algo que lhe 
possibilite uma formação de patrimônio para o futuro?  



APÊNDICE B - Questionário 
para pais ou responsáveis dos 
estudantes
1.  Qual a sua idade:
( ) 20 a 30 anos
( ) 31 a 40 anos
( ) 41 a 50 anos
( ) mais de 50 anos

2.  Sexo:
( ) Masculino
( ) Feminino

3.  Grau de Escolaridade: 
( ) Ensino Fundamental Completo 
( ) Ensino Fundamental Incompleto 
( ) Ensino Médio Completo 
( ) Ensino Médio Incompleto 
( ) Ensino Superior Completo 
( ) Ensino Superior Incompleto 
( ) Pós graduação

4.  Qual a renda total de sua família, incluindo seus rendimentos? 
( ) Menos de 1 salário mínimo (até R$ 1.044,99). 
( ) De 01 a 1,5 salário mínimo (R$ 1.045,00 a R$ 1.567,50). 
( ) De 1,5 a 3 salários mínimos (R$ 1.567,50 a R$ 3.135,00). 
( ) De 3 a 4,5 salários mínimos (R$ 3.135,01 a R$ 4.702,50). 
( ) De 4,5 a 6 salários mínimos (R$ 4.702,51 a R$ 6.270,00). 
( ) Acima de 6 salários mínimos (mais de R$ 6.270,00).

5.  Em que você trabalha ou trabalhou, na maior parte da vida?
6.  Os rendimentos que você e o restante de sua família ganham são 
suficientes para atender as despesas da casa?
7.  Caso a renda da sua família não seja suficiente para o sustento da 
casa, por que não tem conseguido gerar renda necessária e quais as 
estratégias são utilizadas para contornar a situação?
8.  Quais as maiores dificuldades financeiras você acha que existe quan-
do o assunto se refere ao sustento do lar e da família como um todo?
9.  Sobre as dívidas que possui, o que levou a contraí-las? Seus familia-
res (marido, esposa, filhos, etc.) tem conhecimentos dos motivos dessas 
dívidas e o quanto elas comprometem o sustento da casa?
10. Como você age quando seu (s) filho(s) pede(m) que você compre 
algo que NÃO pode comprar?
11. Como você age quando seu (s) filho(s) pede(m) que você compre 
algo que você PODE comprar, mas acha que seja desperdício ou desne-
cessário adquirir?
12. Como acontece o planejamento dos gastos entre as pessoas de sua 
casa? Há algum planejamento ou controle das finanças pessoais pelos 
membros da família? 
13. Você já conversou com seus filhos sobre finanças pessoais ou do-
mésticas? Porque?
14. Você acha importante que seu filho aprenda sobre educação finan-
ceira no IFAC? Porque?
15. Se o seu filho começar a aprender a lidar com finanças, você acha 
que ele poderia auxiliar o planejamento financeiro dos gastos da casa? 
De que forma?
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