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O Ensino Híbrido como facilitador do Letramento Financeiro  

em toda a Educação Básica1 

Rachel de Oliveira Carvalho 2 

 
RESUMO: O trabalho apresenta o Laboratório de Letramento Financeiro, denominado 
LABFIN. Baseado em Ensino Híbrido, dirige-se à Educação Básica. Objetivou identificar 
como professores percebem a relevância do LABFIN. A hipótese da pesquisa era investigar 
como o LABFIN contribui para a autonomia financeira. Os principais conceitos foram 
Nativos Digitais, Interdisciplinaridade e Ensino Híbrido. A metodologia foi o Design-Based 
Research. Conclui-se que é possível o desenvolvimento integral e integrado. 

 

INTRODUÇÃO 

A crise mundial de 2008 despertou a atenção da sociedade para a Educação Financeira. O 

tema passou a ser alvo de preocupações em diversos países, inclusive no Brasil, que em 2010 

instituiu a Estratégia Nacional de Educação Financeira, por meio do Decreto nº 7.397/2010 

como política de Estado (BRASIL, 2010).  

Em nível mundial, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes passou a verificar a 

competência financeira dos estudantes. A primeira aplicação ocorreu em 2012, teve caráter 

opcional e o Brasil optou por não participar. Em 2015, o Brasil realizou a avaliação, ocupando o 

último lugar (OECD, 2015).  Em 2018, o Brasil ficou em 17º lugar no ranking, ficando à frente apenas 

da Geórgia, Indonésia e Peru (OECD, 2020). 

A avaliação de 2018 representa um avanço em relação à pesquisa anterior, pois a média do Brasil 

saltou de 393 para 420 pontos. No entanto, considerando que a média geral dos países da OCDE é de 

505 pontos, o Brasil ainda está abaixo do esperado (OECD, 2020). 

Este trabalho, portanto, reveste-se de especial importância por investigar como o LABFIN 

contribui para uma maior conscientização financeira e autonomia dos estudantes. O objetivo 

central da pesquisa foi identificar, junto aos professores da Educação Básica, a relevância do 

LABFIN e que desdobramentos vislumbram em suas práxis. 
                                                 
1 Trabalho apresentado no GT3 Educação Crítica para as Mídias, múltiplas linguagens, no VIII Seminário 

Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Mestra do ProfEPT/Colégio Pedro II. E-mail: keluff1@hotmail.com. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

Os Nativos Digitais, jovens nascidos e criados em uma sociedade globalizada, manejam as 

ferramentas digitais e frequentam as diversas redes sociais (PRENSKY, 2001). Um dos 

efeitos colaterais dessa exposição é o consumismo. Por isso, a importância do Letramento 

Financeiro para a formação do cidadão planetário. 

A ENEF entende que Letramento Financeiro é o processo no qual os indivíduos e as 

sociedades melhoram sua compreensão dos conceitos e dos produtos financeiros, fazem 

escolhas bem informados e adotam ações que melhoram o seu bem-estar, comprometendo-se 

com o futuro (BCB, 2010). 

Na Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), o tema é apresentado como um Tema 

Contemporâneo Transversal que, por atravessar as diferentes áreas do conhecimento e 

diferentes disciplinas escolares, torna possível uma dinâmica interdisciplinar. 

É notório salientar que as competências e as habilidades identificadas na BNCC (BRASIL, 

2017) sobre o tema incentivam comportamentos como defender, exercer, promover, intervir, 

engajar-se, participar, produzir, analisar criticamente, investigar, avaliar criticamente, 

problematizar, interpretar. Essa forma de encarar a construção do conhecimento pode 

promover mudanças teóricas e práticas no ambiente escolar que reverberem para além de seus 

muros. 

Para Dias, Concordido e Macedo (2016), a inclusão da educação financeira no currículo 

escolar das escolas brasileiras é de grande importância, pois o aluno de hoje é o profissional 

de amanhã e, dependendo de como administrará os ganhos do seu trabalho, poderá impactar a 

sua vida, a sua família e a sua comunidade. Assim, o acesso a informações confiáveis é 

fundamental para o Letramento Financeiro e saber julgá-las passa pelo processo educativo.   

Articulando o ensino dos Nativos Digitais e as competências para o século XXI, o Ensino 

Híbrido prevê uma inovação sustentada e se apresenta como uma opção metodológica 

alternativa que tem por objetivo promover o engajamento do estudante no processo educativo. 

Para Moran  

a educação formal é cada vez mais blended, misturada, híbrida, porque 
não acontece só no espaço físico da sala de aula, mas nos múltiplos 
espaços do cotidiano, que incluem os digitais. O professor precisa 
seguir comunicando-se face a face com os alunos, mas também 
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digitalmente, com as tecnologias móveis, equilibrando a interação 
com todos e com cada um (2015, p. 16). 

De acordo com Horn e Stacker (2015), o modelo de Ensino Híbrido denominado Rotação por 

Estações implica na divisão de grupos e alternância dos mesmos entre estações que 

contenham tanto o ensino online como o presencial. Este modelo facilita uma nova dinâmica 

da sala de aula, a personalização do ensino e o protagonismo de professores e estudantes. 

O Letramento Financeiro, portanto, é entendido neste trabalho como um assunto que faz parte 

do rol de interesses dos Nativos Digitais, pois encontra ressonância no contexto em que vivem 

e tem a capacidade de viabilizar o desenvolvimento de habilidades e competências referentes 

ao uso consciente e crítico das tecnologias digitais presentes no cotidiano. 

Diante do contexto multicultural e multissemiótico em que os Nativos Digitais encontram-se 

inseridos, o LABFIN por meio do Ensino Híbrido, potencializa as aprendizagens humanística 

e profissional dos estudantes e acena para “garantir ao educando o direito a uma formação 

completa para a leitura do mundo e para a atuação como cidadão” (FRIGOTTO; CIAVATTA; 

RAMOS, 2005, p. 85).  

 

METODOLOGIA 

A metodologia do Design-Based Research (DBR) possui um caráter intervencionista. 

Segundo Wang e Hannafin (2005), os ciclos iterativos são formados pelo design, 

implementação, análise e redesenho (redesign). Eles admitem sucessivas aplicações das 

intervenções, propiciando a análise e revisão do design de forma sistemática e permanente, 

realizando-se modificações no experimento (WANG; HANNAFIN, 2005). 
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Figura 1: - Pesquisa baseada em design como processo contínuo de inovação 

 

Fonte: Adaptação de Fraefel, 2014, p.09. 

 

O quadro abaixo explicita as etapas da pesquisa: 

 

Quadro 1: Fases de implementação 

1ª fase – design Elaboração do LABFIN contendo quatro estações de aprendizagem: 
“Consumo Consciente e Sustentabilidade” “Orçamento Familiar”, 
“Superendividamento”, “Poupança e Investimento” e suas respectivas 
atividades. 

2 ª fase – implementação Oferta de dois Minicursos para professores da Educação Básica. 

3ª fase – redesign Inclusão de sugestões ao LABFIN e construção de um e-book (guia 
docente). 

Fonte: A autora, 2021. 

 

Levando em consideração os ciclos iterativos da DBR, a primeira fase de criação do 

Laboratório de Letramento Financeiro consistiu no seu design, ou seja, na elaboração inicial 

do LABFIN.  

 

Quadro 2: Sugestão de atividade proposta para o LABFIN 

Atividade Troca de Dívida 

Tema:                Redução de Dívida 
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Habilidades: 
(EF07MA02) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, 
como os que lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando 
estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, no contexto de educação 
financeira, entre outros. 

Recursos Necessários: Computador ou dispositivo móvel (tablet e celular) e internet 

Tipo: Simulador 

Idioma: Português 

Descrição: É possível reduzir dívidas, trocando uma dívida por outra com uma taxa de 
juros menor. Comprove! 

Fonte: Meu Bolso Feliz – SPC Brasil 

Endereço: https://meubolsofeliz.com.br/simulador-de-troca-de-divida/ 

Fonte: A autora, 2020. 

 

Por meio da plataforma MOODLE, foi ofertado dois minicursos para professores da Educação 

Básica que consistiu na apresentação do Laboratório de Letramento Financeiro e de toda a 

fundamentação teórica e prática do mesmo. Nesta fase, os professores avaliaram o que foi 

planejado inicialmente e ainda contribuíram com sugestões para melhoria do projeto em 

curso. 
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Figura 2: Módulo 2 do Minicurso Letramento Financeiro 

 

Fonte: A autora, 2020. 

 

A última fase deu-se com a elaboração da versão final do LABFIN e culminou na construção 

de um e-book para professores com instruções para sua aplicação. É válido ressaltar que a 

cada replicação do LABFIN, novos redesigns podem acontecer, num processo contínuo de 

análise e revisão, visando o refinamento teórico e prático do experimento.  

Os instrumentos de geração de dados utilizados para a realização desta pesquisa foram o 

diário de campo, os fóruns do Minicurso Letramento Financeiro e o questionário semiaberto 

aplicado aos professores ao final do Minicurso. 
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Figura 3: Capa do e-book 

 

Fonte: A autora, 2020. 

 

RESULTADOS 

Perguntados sobre a importância do Letramento Financeiro para os estudantes, 88% dos 

professores que realizaram o Minicurso Letramento Financeiro, sinalizaram ser esse tema 

transversal altamente relevante a ser inserido nos currículos escolares. 

Para que alcance a consciência financeira e possa ter autonomia com seus recursos, segundo 

análise dos professores, o sujeito letrado deve: compreender os conceitos elementares de 

economia e ter melhor senso crítico e interpretativo de questões econômicas; se organizar e 

pensar financeiramente, independente do orçamento que tem e nas condições em que vive, 

saber adequar com autonomia suas despesas com sua receita; ser capaz de planejar, analisar, 

definir metas factíveis e tomar decisões cotidianas sobre suas finanças de maneira eficiente e 

responsável, visando seu bem-estar e da coletividade; ser capaz de tomar decisões 

esclarecidas sobre compras à vista e/ou a prazo, questionar e negociar para obter o justo, usar 

o cashback e fazer análise de mercado; ter hábitos de consumo responsáveis, que pensem em 

toda a cadeia (da extração dos recursos, passando pela produção e comercialização até o 

descarte); apresentar equilíbrio entre a razão e a emoção na hora de consumir; compreender 
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melhor como escapar (ou não entrar) em um endividamento bancário e não se deixar 

influenciar por ofertas, consumo excessivo ou midiático; fugir de altas taxas impostas por 

diferentes empresas (cartão de crédito, banco, financeiras...); saber utilizar as diferentes 

possibilidades de investimentos e saber identificar aquelas que mais se adequam aos seus 

planos futuros; apresentar capacidade criativa para transformar recursos; verificar a relação 

custo/benefício; ser capaz de saber usar os recursos matemáticos, como porcentagem, juros e 

cálculo de prestações a seu favor na hora de tomar decisões sensíveis na sua vida; possuir 

consciência crítica cidadã; entender que o dinheiro assume valores distintos ao longo do 

tempo; possuir noções básicas fiscais como a existência de tributos.   

Indagou-se também aos professores sobre a possibilidade de aplicar o LABFIN na escola em 

que trabalham com adaptações. Do total de participantes, 89% responderam afirmativamente. 

A fim de tornar o LABFIN replicável em suas escolas, os cursistas sugeriram: 

• Fazer com que os alunos participem efetivamente da criação das etapas e das 
estações. (Ana Luiza)3 

• Adaptação do conteúdo mediante a faixa etária dos aprendizes. (João) 

• Um bom acesso a dados de internet é indispensável. (Miguel) 

• Nos Temas Contemporâneos Transversais da BNCC em Economia pode-se citar a 
influência da taxa SELIC e do IPCA na vida de um país e fazer uma reflexão de 
como essas taxas influenciam na vida das pessoas; em Cidadania e 
Civismo podemos falar de como a corrupção retira bilhões de reais que poderiam ser 
investidos em saúde e educação - isso em todas as esferas (federal, estadual e 
municipal) e independente de bandeira partidária; em Meio Ambiente podemos fazer 
uma reflexão de como o consumo descontrolado pode gerar danos irreparáveis ao 
planeta; em Multiculturalismo podemos fazer um paralelo de como a classe menos 
escolarizada, em regra, têm salários menores do que as mais escolarizadas e buscar 
um perfil de como isso acontece; finalmente em Ciência e Tecnologia pode-se citar 
que os países com mais desenvolvimento científico tem as maiores economias do 
mundo, como por exemplo Japão, EUA e Inglaterra. (Vitória) 

Os professores também demonstraram interesse em ser curadores e autores de conteúdo para o 

Letramento Financeiro dividindo-se em três grupos: os que desejam tratar de um assunto 

específico dentro do tema, os que desejam criar novas atividades e aqueles que desejam 

adaptar os conteúdos do LABFIN à realidade de seus alunos. 

                                                 
3 Foram utilizados nomes fictícios nos excertos a fim de resguardar o sigilo dos participantes da pesquisa. 
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Sobre as possíveis contribuições do uso do modelo de Rotação por Estações na sua prática 

cotidiana, os professores cursistas destacaram algumas considerações relevantes, tais como a 

capacidade de trabalhar em grupo, a habilidade de pesquisar, de debater em equipe e também a de lidar 

com diferentes temáticas em um curto espaço de tempo (Mônica); o dinamismo e o fato de ter o aluno 

com papel ativo na busca pelo conhecimento (Alessandro); despertar mais interesse nos alunos sobre 

os conteúdos a serem ministrados (Daniele); aumento da capacidade de pensamento crítico (Mauro). 

Os professores ressaltaram que o Letramento Financeiro é um dos pré-requisitos para a 

cidadania e que o principal desafio é fazer com que estudantes e professores façam a travessia 

da educação financeira para o Letramento Financeiro, ou seja, conferindo sentido e 

significado ao que se aprende/ensina. 

A proposta do LABFIN, desse modo, atendeu às expectativas dos professores, visto que, 

segundo as respostas dos mesmos no Minicurso Letramento Financeiro, possibilita a 

dinamização da prática pedagógica, promove uma aprendizagem significativa, possibilita a 

cooperação entre pares e estimula o papel ativo dos estudantes.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O LABFIN é uma estratégia bastante propositiva para uma aprendizagem ativa dos conceitos 

financeiros, desde o início da escolarização até o fim da Educação Básica, pois visa a inclusão 

digital e financeira dos estudantes. 

Além de apresentar a flexibilidade necessária para atender à essa demanda, requer urgente 

investimento para que todas as escolas estejam devidamente equipadas, pois a ocupação de 

espaços de poder na sociedade atual, perpassa pela aprendizagem da/com/para a tecnologia. 

Deste modo, esse trabalho aponta para futuras pesquisas com relação à formação continuada 

de professores, ao campo das políticas públicas, da informatização e do oferecimento de 

recursos físicos e humanos para manutenção das estruturas escolares.  

Em resposta ao mercado de consumo, o Letramento Financeiro contribui para uma educação 

voltada para a compreensão dos direitos do cidadão, estimulando um comportamento 

financeiramente saudável e a melhoria da qualidade de vida. 
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