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Este trabalho aborda o processo de ensino e aprendizagem de matemática integrado às 

ações de um Banco Comunitário, que foi criado como condição para o desenvolvimento 

social/ econômico de bairros carentes da cidade de São Carlos. O projeto insere-se no 

contexto da Educação Matemática de Jovens e Adultos e da Economia Solidária, que se dá em 

parceria com do NumiEcoSol (Núcleo Multidisciplinar e Integrado de Estudos, Formação e 

Intervenção em Economia Solidária), responsável pela implantação e implementação de 

Empreendimentos em Economia Solidaria (EES), oferecendo atendimento a segmentos da 

população que se apresentam excluídos do mercado de trabalho ou inseridos nele de forma 

precária. Através desse processo e seguindo uma abordagem qualitativa de investigação 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986), busca-se, por meio das oficinas de Educação Matemática, 

possibilidades de agregar uma série de iniciativas e possibilitar conhecimentos matemáticos 

necessários, a fim de favorecer a emancipação das mulheres (membros desse grupo).  

O referencial teórico é pautado principalmente considerando os pressupostos teóricos 

da Economia Solidária (ES) e da Etnomatemática.  

A ES tem sido entendida como o “conjunto de atividades econômicas –de produção, 

distribuição, consumo, poupança e crédito – organizado e realizado solidariamente por 

trabalhadores sob a forma coletiva e autogestionária” (BRASIL, 2006, p.11-12). Desta, fazem 

parte diversos tipos de empreendimentos, tais como cooperativas, associações, clubes de 

troca, empresas recuperadas autogeridas, organizações de finanças solidárias, grupos 

informais etc. Tais empreendimentos são caracterizados por algum tipo de atividade 
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econômica, pela cooperação, pela solidariedade e pela autogestão. Ademais, nos pautamos 

também em alguns dos pressupostos teóricos da Etnomatemática, a qual enfatiza a 

compreensão da realidade no interior de um contexto cultural próprio (D’AMBROSIO, 2001).  

Como enfatizado em Meneghetti (2013, p. 547) no contexto da ES “uma atuação 

pedagógica pode [...] ser respaldada na Etnomatemática ao se abordar a Matemática de forma 

contextualizada e respeitando os interesses culturais e sociais do grupo”. 

Em relação ao desenvolvimento das oficinas, as mesmas foram realizadas mediante 

situações-problemas contextualizadas envolvendo análise da viabilidade da implantação de 

um EES de produção de pães caseiros proposto pelo grupo. Em tais situações-problemas 

abordou-se conceitos matemáticos básicos inerentes ao levantamento dos custos fixos, custos 

variáveis, custo dos materiais necessários para produção, processo de precificação do produto 

e capital de giro necessário. Assim, desenvolvemos empiricamente um estudo de viabilidade 

para este EES e, durante este desenvolvimento, passamos por algumas etapas do processo de 

elaboração do estudo de viabilidade, começando por: análise de oferta e demanda, estudo de 

mercado e análise do processo de precificação. Pelo lado da oferta, observou-se que não havia 

empreendimentos semelhantes nas proximidades, a não ser algumas mulheres que vendiam 

pães em bairros mais afastados. Dessa forma, comparando a demanda e a oferta, constatou-se 

que existe uma necessidade do ponto de vista de mercado, pois a demanda é aparentemente 

maior do que a oferta. Quanto à análise da demanda, o público escolhido seria a própria 

comunidade. A partir da receita do pão caseiro fornecido por uma das mulheres foi possivel 

estabelecer o conceito de proporcionalidade para cada ingrediente a fim de calcular o preço de 

cada unidade do produto e calcular o preço de custo de um pão médio e grande. 

Entendemos que as oficinas de Educação Matemática focalizadas neste trabalho 

favoreceu no desenvolvimento de vários fatores que contribuíssem para a autonomia, 

autoconfiança, poder de decisão e habilidades culinárias das integrantes do BC. Acreditamos 

que o estudo da viabilidade de um EES foi uma importante ferramenta que auxiliou as 

mulheres do BC nas tomadas de decisões e no gerenciamento do empreendimento focalizado, 

fatores que também podem contribuir nas atividades desempenhadas no BC.  Assim, este 

trabalho ilustra como a matemática pode ser abordada em processos de educação no contexto 

da Economia Solidária, considerando: as demandas de membros de EES quanto aos 

conhecimentos matemáticos de que necessitam no desenvolvimento de suas atividades, o 

contexto sócio cultural no qual essas pessoas estão inseridas, suas experiências e expectativas 

de vida.  
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